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تقديم
عقد حزب الديمقراطيين الجدد مؤتمره التأسيسي يومي  21/21شتنبر
 ،1122وشكل هياكله وفق مقتضيات نظامه األساسي المصادق عليه في ذات
المؤتمر ،حيث اجتمع مجلسه الوطني يوم  11من نفس الشهر ،وتضمن جدول
أعماله إنتخاب رئيس للمجلس الوطني أوال وإنتخاب أعضاء مكتبه السياسي
ثانيا.
وبعد حصوله على الشرعية القانونية بتاريخ  9دجنبر من نفس السنة،
إنطلق الحزب في تأسيس العشرات من التنسيقيات التابعة له جهويا واقليميا
ومحليا.
في شهر مايو  ،2115عقد حزب الديمقراطيين الجدد أول دورة لمجلسه
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
على إنعقاد هيئاته المقررة بشكل منتظم سواء تعلق األمر بججتماعات المكتب
السياسي أو إجتماعات المجلس الوطني.
إن حزب الديمقراطيين الجدد يعتبر بأن األحزاب السياسية كتنظيمات
للوساطة السياسية ينبغي أن تؤمن ثالث وظائف أساسية:
 أولها يتمثل في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا ،فالحزب السياسيهو قبل كل شيئ مدرسة للتكوين السياسي ،ومن هذا المنطلق ،فقد حرص
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 تصوراتهللسياسات 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
تضمنتها وثيقة بعنوان " :سياساتنا" والتي اقترحها خالل مشاركته في
الحملة اإلنتخابية إلقتراع  7أكتوبر .1122
 ثالثها يتجسد في السعي إلى تكوين نخب سياسية قادرة على تحملالمسؤوليات وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ،وهو سعي قد إنخرط فيه حزب
الديمقراطيين الجدد بشكل جاد ومسؤول من خالل إستقطاب العديد من
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 :
 القسم األول  :هويتنا القسم الثاني  :مواقفنا القسم الثالث  :سياساتنا6

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-

من نحن؟
ثالثة أسئلة مركزية
يعالج حزب الديمقراطيين الجدد موضوع :من نحن؟ عبر اإلجابة عن
ثالثة أسئلة رئيسية :
 سؤال الموقع سؤال التوجه سؤال اإلختيار – 0سؤال الموقع  :تجاوز ثنائية يسار/يمين

ال زال العقل السياسي المغربي يصنف القوى السياسية إلى قوى يمينية
وأخرى يسارية دون إستحضار األسباب التاريخية والسياقات السياسية التي
أنتجت هذا التصنيف.
فمعلوم أن ثنائية يسار/يمين تكرست في سياق التحوالت التي شهدتها
فرنسا بعد ثورتها سنة  ،2779وقد حددت ثالثة مواقف هذا التمييز؛ وهي
المواقف المتعلقة بشكل النظام السياسي والدين والوحدة الترابية.
كان يعتبر المدافعون عن النظام الملكي واإلبقاء على دور الكنيسة
وإعتبار "األلزاس واللورين" أرضا فرنسية منتمين إلى اليمين ،في حين كان
المدافعون عن النظام الجمهوري وإبعاد الكنيسة عن القيام بأي دور في الحياة
اإلجتماعية وتمكين سكان "األلزاس واللورين" يعتبرون منتمين إلى اليسار.
إضافة إلى ذلك فقد تعززت ثنائية يمين/يسار بجنتشار اإليديولوجية
اإلشتراكية وقيام اإلتحاد السوفياتي وإنقسام العالم بعد ذلك إلى معسكرين :
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معسكر رأسمالي يُنظر إلى المدافعين عنه بجعتبارهم يمينيين ،ومعسكر
إشتراكي ينظر إلى المنافحين عنه بجعتبارهم يساريين.
إعتمد جزء من القوى السياسية المغربية منذ فترة الحماية هذه الثنائية
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.
عندما أسسنا حزب الديمقراطيين الجدد سنة  ،1122طرح علينا سؤال
الموقع منذ البداية :هل نحن ننتمي إلى اليمين أم ننتمي إلى اليسار؟ وكان
جوابنا واضحا بأننا تجاوزنا ثنائية يمين/يسار ،وذلك للعديد من األسباب نذكر
بعضها كالتالي :
 إن المواقف التي ساهمت في تكريس ثنائية يمين/يسار في فرنساأصبحت متجاوزة ،فالقوى السياسية المغربية في يومنا الحالي ليست
منقسمة حول القضايا التي قسمت القوى السياسية الفرنسية ،فالقوى
السياسية المغربية التي تنسبُ نفسها إلى اليسار تعلن تشبتها بالنظام
الملكي وال تدعو إلى إقصاء الدين كما تدافع عن الوحدة الترابية
للمملكة.
 إن العالم تجاوز إنقسامه إلى معسكرين  :معسكر رأسمالي وآخرإشتراكي وأضحى يعيش زمن العولمة حيث سيادة إقتصاد السوق.
 إن الحديث عن يسار حقيقي يستوجب وجود يمين حقيقي ،وهو األمرالذي لم يتحقق تاريخيا وسياسيا ،فالذين ينسبون أنفسهم إلى اليسار
ظلوا ينفون وجود هذا اليمين الحقيقي كما ظلوا يعتبرون ما يسمى
بالقوى اليمينية قوى صنعتها الدولة.
لكل هذه األسباب ،فجننا في حزب الديمقراطيين الجدد نعتبر بأن ثنائية
يمين/يسار أضحت متجاوزة ،ولهذا اإلعتبار عقدنا مؤتمرنا التأسيسي يومي
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 21و 21شتنبر  1122تحت شعار " :قليل من اإليديولوجيا وكثير من النجاعة
والفعالية".
إننا في حزب الديمقراطيين الجدد نستبدل ثنائية يمين/يسار بثنائية
محافظة/حداثة ونعتبر حزبنا حزبا يتبنى الحداثة السياسية كتوجه.
 – 8سؤال التوجه  :الحداثة السياسية

في العالم العربي يوجد تياران متصارعان فيما يخص تحديد الموقف من
الحداثة السياسية ،يتمثل التيار األول في القوى المحافظة التي تعتبر أن الحداثة
هي القدرة على االبداع فيما يتعلق بايجاد صيغ للتساكن والتعايش بين منجزات
الغرب وثوابث الهوية ،فالحداثة حسب هذه القوى هي لحظة صهر "العام" في
"الخاص" وليست لحظة استنساخ لنموذج أفرزته مجتمعات لها خصوصياتها،
وعليه فال توجد حداثة واحدة وإنما هناك "حداثات" ،أما التيار الثاني فتجسده
القوى التي تعتبر نفسها "حداثية" والتي تتعاطى مع الحداثة باعتبارها حالة
أفرزتها صيرورة تاريخية شهدها "الغرب" الذي تخلص بشكل تدريجي من
أنظمة االستبداد ليؤسس أنظمة ديمقراطية تعود فيها السيادة للشعب من خالل
احترام ارادته المعبر عنها عبر صناديق االقتراع.
وبصرف النظر عن الخلفيات التي تحكم التيارين في موقفهما من الحداثة،
فيبدو أن القوى المحافظة رغم محورية خطابها حول ضرورة احترام
"الخصوصية" ،فجن موقف التيار الثاني هو الذي يفرض نفسه ما دام أن القوى
السياسية المحافظة أصبحت متشبتة برموز الحداثة السياسية ،بغض النظر عن
الجدل الدائر حول طبيعة هذا التشبث؛ هل هو تكتيكي أم استراتيجي ،حيث
أصبحت تمجد "صناديق االقتراع" وتطالب بالمزيد من الضمانات فيما يخص
شفافية ونزاهة االستحقاقات االنتخابية.
ما هي مظاهر الحداثة السياسية كما أفرزتها التجربة الغربية في
صيرورتها التاريخية؟،
يمكن االشارة الى ثالثة مظاهر:
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يتجلى المظهر األول في الجانب المؤسسي حيث يتكرس البعد المؤسسي
للسلطة السياسية بدل البعد الشخصاني ،وهذا المظهر يعبر عن نفسه من خالل
مؤشرين ،حيث يفيد المؤشر األول أن السلطة السياسية هي مؤسسة تتشكل من
جملة قواعد موضوعية ومجموعة من الضوابط والنواظم التي تضمن
استمرارية االداء السياسي بصرف النظر عن اشخاص الحاكمين وبالتالي يغدو
الحاكم ملزما باحترام تلك القواعد والضوابط والنواظم وإال وجد نفسه خارج
السلطة السياسية بفعل وجود سلطة مضادة واليات فعالة للمراقبة والمحاسبة،
ان تكريس البعد المؤسسي للسلطة السياسية باعتبارها مظهرا مؤسسيا للحداثة
السياسية يتنافى مع اعتماد أنماط من المشروعية كالمشروعية التاريخية
والمشروعية الكاريزماتية حسب تصنيف "ماكس فيبر" ،وتغدو المشروعية
الوحيدة التي تتطابق مع البعد المؤسسي للسلطة السياسية هي المشروعية
العقالنية حيث تتماهى المشروعية السياسية مع الشرعية القانونية ،أما المؤشر
الثاني فذو صلة بالبعد المعياري ،حيث يتم الفصل بين المجال الخاص
والمجال العام ،وقد ساهم الفقه القانوني في تكريس هذا الفصل بالتمييز بين
مفهوم الشخصية الذاتية ومفهوم الشخصية االعتبارية ،وهذا التمييز تأسس
على تحديد مفهوم االهلية القانونية التي تفيد القدرة على اكتساب الحقوق
وتحمل االلتزامات ،وهذا الفصل أكسب تصرفات الدولة بعدا مؤسسيا
باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية تلزمها داخليا وخارجيا بصرف النظر عن
الحاكم الذي يتمتع بشخصية ذاتية.
يتجسد المظهر الثاني في الجانب االجتماعي حيث تتحقق عملية تحرير
الفرد باعتباره مواطنا من ضغوط واكراهات المجموعات التقليدية سواء كانت
هذه المجموعات مرتكزة على االثنية كاالنتماء الى العائلة والقبيلة والعشيرة أو
مرتكزة على الدين ،وفي سياق عملية التحرير االجتماعي القائم على ترسيخ
قيم الفردانية تتعزز حقوق المواطنة.
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يتمثل المظهر الثالث في الجانب التدبيري حيث يغدو "االقتصاد هو عقل
التدبير السياسي باعتباره جهدا مبذوال للنهوض باألوضاع السوسيواقتصادية
للمحكومين بدل التركيز على االخالق أو مكونات الهوية.
ان الحداثة السياسية كما تعبر عنها التجربة الغربية بمظاهرها الثالثة ال
يمكن بلوغها اال من خالل اعتماد سلسلة من التدابير واالليات ضمن مسلسل
يسمى بالتحديث ،فالحداثة السياسية كحالة أو واقع قائم تختلف عن التحديث
باعتباره مسلسال يرتكز على جملة من السياسات تمهد الطريق لبلوغ الحداثة
كحالة قائمة ،لقد انتهجت الكثير من الدول الغربية خيارات صبت كلها في
تحديث مجتمعاتها ،بدءا باعتماد دساتير مستندة الى مبدأ فصل السلطات وتعتمد
نظرية الحقوق الفردية أو الطبيعية كما نص على ذلك بيان استقالل الواليات
المتحدة االمريكية الصادر سنة  1776أو اعالن حقوق االنسان والمواطن
الصادر عن الثورة الفرنسية سنة  1789كما عملت على التأطير القانوني
لعالقة الدولة بالدين كما يجسد ذلك بشكل جلي قانون العلمانية الصادر في
فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة سنة  ،1905وينبغي التذكير بأن "المدرسة
العمومية" لعبت دورا كبيرا ليس على صعيد بلورة هوية االمم الغربية فقط،
بل على صعيد ترسيخ قيم الحداثة السياسية أيضا.
اذا كانت الحداثة السياسية تعبر عن حالة قائمة والتحديث يعبر عن مسلسل
من السياسات المنتهجة لبلوغ هذه الحالة ،فجن نجاح مسلسل التحديث رهين
بوجود فلسفة سياسية تؤمن بها النخب الحاكمة تروم بلوغ حالة الحداثة
السياسية ،وهذه الفلسفة السياسية نسميها ب"الحداثوية" ،فال يمكن االنخراط
في مسلسل التحديث السياسي اذا لم تكن النخب الحاكمة متشبعة بقيم الحداثة،
وفي هذا السياق يفرض الشرط الثقافي للحداثة السياسية نفسه وبالتالي فان
الحداثوية كفلسفة سياسية هي التي وضعت مسلسل التحديث في سكته الحقيقية،
هذه الفلسفة السياسية التي يعود الفضل في بلورتها الى فالسفة أمثال "سبينوزا"
الذي اعتبر بأن أرقى أنواع الطاعة هي الطاعة السياسية للدولة و"ايمانويل
كانط" الذي غير وجهة اهتمامات الفكر الفلسفي لينتقل من التركيز على
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اشكالية الوجود الى التركيز على اشكالية المعرفة كما يعود الفضل فيها الى
مفكرين أمثال "جون لوك" الذي يعتبر بأن الحكومة المدنية هي الممثلة لسلطة
المجتمع المدني أو "جان جاك روسو" الذي أصل لمفهوم السيادة الشعبية أو
"مونسكيو" صاحب كتاب "روح القوانين" الذي أصل لمبدأ فصل السلطات
وحددها في ثالث :السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
ان اثارة سؤال الشرط الثقافي للحداثة السياسية ال يركز على ايمان النخبة
الحاكمة بالحداثوية كفلسفة سياسية فقط ،بل يركز ايضا على طبيعة الثقافة
السياسية المهيمنة داخل المجتمع ،لقد قام  G.Almondو S.Verbaبتحديد
ثالثة انماط للثقافة السياسية استخلصاها من خالل دراسة مقارنة لمجموعة
دول أوروبية وأخرى أمريكية ،وتتمثل هذه االنماط الثالثة في الثقافة السياسية
الهامشية أو المحدودة حيث يكون االهتمام منصبا على ما هو محلي في
تجاهل ملحوظ لما هو "مركزي" ،وفي الثقافة التابعة أو ثقافة الخضوع حيث
تكون عالقة المحكوم بالسلطة الحاكمة مرتكزة على الخوف ،وفي ثقافة
المشاركة حيث تتأسس العالقة بين الحاكم والمحكوم على الحرية واالقتناع
بضرورة المشاركة .واستنادا الى هذا التحديد ألنماط الثقافة السياسية ،فان
الحداثة السياسية كحالة قائمة ال يمكن بلوغها اال باالنتقال من نمط الثقافة
الهامشية ونمط الثقافة التابعة الى ثقافة المشاركة ،مع التذكير بان مفهوم
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.

 – 3سؤال اإلختيار  :الديمقراطية الجديدة

يدافع حزب الديمقراطيين الجدد عن بناء ديمقراطية جديدة في مواجهة
تيار السلطوية الجديدة الذي يروم انتاج التحكم من جهة وتيار الليبرالية
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الجديدة الذي يهدف إلى إعادة انتاج قيم الرأسمالية المتوحشة من جهة ثانية،
فماذا نقصد بتيار الديمقراطية الجديدة؟
يشكل تيار الديمقراطية الجديدة خيارا ثالثا بين تيارين مافتأ يفرضان
نفسيهما وهما تيار الليبرالية الجديدة وتيار التسلطية الجديدة ،فبعدما فرضت
العولمة قيمها السياسية المتجلية في اعتماد الديمقراطية واحترام ارادة الشعوب
في اختيار من يحكمها ولم يعد هناك معنى للحديث عن ليبرالية في مواجهة
االشتراكية او يمين في مواجة اليسار ،وفي اللحظة التي كان الجميع يعتقدون
ان الليبرالية االجتماعية ستفرض نفسها ،اذ طفا على السطح تياران وهما
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
بطبعة مزيدة ومنقحة من خالل رفع شعار (قليل من الدولة) والقطع مع فلسفة
الليبرالية االجتماعية ،كما تروم التسلطية الجديدة اعادة انتاج االستبداد ولو
بشكل مقنع من خالل تحريف مسار اهتمامات الناس ومشاغلهم باالنتقال من
البحث عن افضل السبل لتحسين معاش كل فئات المجتمع على المستويين
االقتصادي واالجتماعي الى التركيز على قضايا الهوية وافتعال صراعات
مذهبية ال طائل من ورائها.
اذا كان تيار الديمقراطية الجديدة في الديمقراطيات الليبرالية الغربية
يؤصل لوجوده عبر مواجهة الليبرالية الجديدة التي فرضت نفسها من خالل
صيرورة مجتمعية افضت الى فرز اجتماعي واضح من جهة وتواري المذهبية
اليسارية الى الخلف من جهة اخرى ،فان هذا التيار ،اي تيار الديمقراطية
الجديدة ،يسعى الى تبرير وجوده في دول العالم التالث وضمنها دول العالم
العربي من خالل مواجهة تيار التسلطية الجديدة الذي ما فتئ يتزايد تاثيره عبر
تشكل تنظيمات تريد لنفسها ان تكون سياسية دون ان تتمكن من التخلص من
مذهبيتها المغلقة والمرتكزة اساسا على توظيف فج للمعتقدات حيث عوض ان
يكون هناك فرز على أساس اجتماعي يصبح الفرز قائما على اساس عقدي.
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شهد العالم العربي حراكا سنة  1122في اطار ما سمي بربيع
االحتجاجات واعتقد كثيرون ان مرحلة جديدة قد بدات مسجلة قطيعة مع
مرحلة هيمنت خاللها انظمة استبدادية فرضت نفسها على الناس بالقوة ،غير
ان هذا االعتقاد سرعان ما تبدد حيث تبين بعد تداعيات هذا الربيع وما تمخض
عنه من نتائج ان نقيض التسلطية في العالم العربي ليس هو الخيار الديمقراطي
المرتكز على قيم الحرية والعدالة والكرامة وانما نقيض هذه التسلطية هو
التسلطية الجديدة ،وهنا نتسائل .اين تلتقي واين تختلف التسلطية القديمة
والتسلطية الجديدة؟
تلتقي التسلطية في صيغتها القديمة والتسلطية في صيغتها الجديدة في
مصادرتهما لسلطة الشعب ،فجذا كانت الديمقراطية في معناها االصيل تفيد
تمكين الشعب من ممارسة سلطته ،فان التسلطية القديمة والتسلطية الجديدة
كانتا تعمالن وال زالتا على مصادرة السلطة من الشعب ،تختلفان في كون
التسلطية الجديدة على نقيض التسلطية القديمة تتخذ من صناديق االقتراع
وسيلة الضفاء المشروعية على استبدادها مفرغة بذلك المشروعية
الديمقراطية من دالالتها العميقة المتمثلة في تفعيل الطابع التعاقدي للعالقة بين
الشعب ومن يمثله من جهة والربط الجدلي بين الشرعية االنتخابية ومشروعية
اإلنجاز من جهة اخرى.
ان تيار الديمقراطية الجديدة يعتبر التسلطية الجديدة أخطر من التسلطية
القديمة باعتبار ان هذه االخيرة كانت محكومة بمنطق سياسي وغالبا ما تماهت
مع حكم العسكر وهو منطق يحدث تمييزا بين من يواليها ومن يعارضها دون
التركيز على مرجعيات الموالين والمعارضين في حين ان االولى ،اي
التسلطية الجديدة ،تشتغل استنادا الى منطق محكوم باكراهات المرجعية العقدية
والتي ال تؤمن أصال بأهم أسس الدولة الحديتة والمتمثل في قيم المواطنة.
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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 مستوى التمييز بين المشروع السياسي والمشروع المجتمعي -مستوى التمييز بين الشرعية اإلنتخابية ومشروعية اإلنجاز

 – 0التمييز بين مرجعية المجتمع ومشروعية السلطة

مرة أخرى تعبر المخاوف عن نفسها من خالل مآالت ربيع اإلحتجاجات
الذي كان ينظر إليه في بدايته كمنعطف حاسم في تاريخ بعض المجتمعات
العربية التي تعايشت مع اإلستبداد لعقود طويلة ،فرض التفاؤل نفسه على
الجميع ،وبدأ الحديث عن عصر جديد للشعوب العربية تتجاوز فيه ثقافة
الطاعة والخنوع وتكرس قيما جديدة ذات صلة بالحداثة والمواطنة بما يفيد
اقتناع مجموع القوى السياسية بضرورة استبطان ثقافة اإلختالف في إطار
دولة ضامنة للحقوق والحريات ،وفي هذه الحالة لن تكون إال دولة مدنية.
مع النجاحات األولى لربيع االحتجاجات التي تمثلت في إسقاط بعض
األنظمة المستبدة ،برزت مؤشرات دفعت الكثير من القوى إلى إبداء تحفظات
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حول تطور مسار األحداث وهذا حتى قبل أن تنظم اإلستحقاقات اإلنتخابية
وتحمل القوى المحافظة مجسدة في التيار اإلسالمي إلى السلطة.
تمثلت أولى المؤشرات السلبية في مسارعة القوى الدينية األكثر محافظة
إلى تأسيس أحزاب ال يمكن بأي حال من األحوال أن تعتبر سياسية باإلستناد
إلى طبيعة خطابها ومواقفها.
هناك من يرى بأن الديمقراطية تقتضي السماح لكل القوى مهما تباينت
إيديولوجياتها ومرجعياتها بتشكيل أحزاب سياسية تساهم في تأطير المواطنين
وتمثيلهم حسب ما تستوجبه أخالقيات التنافس السياسي ،غير أن وجه
اإلعتراض يكمن في كون هذه األحزاب ذات المرجعية الدينية هي أصال ال
تِؤمن بأخالقيات التنافس السياسي ما دام أن خطابها خطاب ديني مغلق وال
عالقة له بالسياسة ،بتعبير آخر ،فخطابها مؤسس على اطالقية الدين وليس
مؤسسا على نسبية السياسة ،وهي اطالقية تسقط أصحابها في نزعة إقصائية
تسعى في آخر المطاف ألقامة الدولة الدينية ضدا على الدولة المدنية التي
أصبح المطالبون بها يوصفون بالعلمانيين حيث غدت العلمانية مرادفا لإللحاد.
تجسدت ثاني المؤشرات السلبية في الكيفية التي أدارت بها الكثير من
األحزاب ذات المرجعية اإل سالمية حمالتها اإلنتخابية ،وهذه الكيفية أكدت
المؤشر االول المشار إليه آنفا والمتعلق بتأسيس العمل الحزبي على ثوابت
الدين وليس على متغيرات السياسة ،فهذه االحزاب بلورت خطابا جعلها
متماهية مع اإلسالم حيث صنفت األحزاب السياسية المخالفة في خانة
األحزاب الكافرة واعتبر مرشحوها كفارا ،وبالنتيجة فكل ناخب يريد دخول
الجنة والفوز برضى هللا ورسوله عليه أن يمنح صوته لمرشحي هذه األحزاب
ذات المرجعية اإلسالمية ،بل إن العديد من مرشحي األحزاب التي تعتبر
علمانية تعرضوا لقدف ممنهج في أخال قهم وأعراضهم بشكل يتنافى مع
أخالقيات الدين الحنيف.
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ارتبط ثالث المؤشرات السلبية بمصادرة القوى اإلسالمية التي وصلت
إلى السلطة في كل من مصر وتونس لحقوق جزء من المواطنين كانوا هم
السبب وراء وصولهم إليها ،فمعلوم أن ربيع اإلحتجاجات هو الذي فتح
الطريق أمام القوى اإلسالمية لتدبير الشأن العام ،هنا ال نريد أن نذكر بنسبة
مشاركة اإلسالميين في اإلحتجاجات في البداية ،كما ال نريد أن نذكر باألسباب
التي منحت اإلسالميين الصدارة في اإل ستحقاقات اإلنتخابية ،لكن ما هو
أساسي وبصرف النظرعن جميع اإلعتبارات ،كان ينظر إلى القوى اإلسالمية
باعتبارها جزءا من الحراك السياسي وباعتبارها مجسدة آلمال فئات عريضة
من المواطنين وبالتالي لم يكن متصورا أن تعيد هذه القوى اإلسالمية عندما
تصل إلى السلطة انتاج سياسة األنظمة اإلستبدادية السابقة خاصة فيما يتعلق
بالحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي ،فقد سجلت حاالت كثيرة
صودرت فيها هذه الحقوق بدعوى الحفاظ على األمن تارة أو بدعوى كون
الواقفين وراءها هم جزء من الثورة المضادة تارة أخرى .
إن المؤشرات السلبية الثالثة تتكامل فيما بينها لتزيد من مخاوف كل
القوى التي ناضلت من أجل وضع حد لدولة اإلستبداد سواء حكمها رجال
العسكر أو حكمها رجال الدين ،وهذه المخاوف تجد مشروعيتها في محاولة
اإللتفاف على مفهوم الدولة المدنية ومحاصرة الحقوق والحريات بسياج من
نواهي الشريعة وضوابطها ،كما تجد هذه المخاوف مشروعيتها في الخلط الذي
يعمد إليه البعض عندما ال يميز بين مرجعية المجتمع ومشروعية السلطة.
ال أحد يجادل في كون المجتمعات العربية هي مجتمعات "مسلمة" وهذا
ال ينفي حقوق األ فليات غير المسلمة ،وبالتالي فجن الحديث عن المرجعية
اإلسالمية باعتبار ما تتضمنه من إحالة على الموروث الثقافي والحضاري
والديني هو حديث يستهدف المجتمع ،غير أن السلطة الحاكمة في مثل هذه
المجتمعات ينبغي أن تستند على مشروعية بعيدة عن الدين واال افضى ذالك
إلى تقسيم طائفي للمجتمع قد يكون مصطنعا ،غير أن الخطورة تكمن في
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تحويل بعض القوى اإلسالمية مرجعية المجتمع اإلسالمية إلى مشروعية دينية
للسلطة ،وهنا نكون قد دخلنا دائرة اإلستبداد من جديد .

 – 8التمييز بين المشروع السياسي والمشروع المجتمعي

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
التأسيسي يوم  21شتنبر  1122معالم هذا المشروع السياسي حيث يندرج هذا
المشروع في إطار المسلسل المستمر لإلصالحات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الذي انخرط فيه المغرب ،كما يهدف إلى المساهمة في بناء
مجتمع حداثي متضامن ومتمسك بهويته ومنفتح على محيطه ،كما ينطلق من
اعتبار القدرات اإلبداعية واالبتكارية واإلرادة المواطنة الخالقة الكامنة في
صدور األوفياء من أبناء هذا الوطن أهم ثروة يتوفر عليها المغرب ويراهن
على استثمارها من أجل الرقي واالزدهار المتواصل.
"يفتخر حزب الديمقراطيين الجدد بما راكمته كل المكونات السياسية
والحقوقية والنقابية من نضاالت ومنجزات ومكتسبات في بالدنا.
"يعتبر حزب الديمقراطيين الجدد إرث الديمقراطيين الجدد في العالم إرثا
مشرفا يميزه عن غيرنا ويلهمه مزيدا من التألق والعطاء والذي يجعله متطلعا
إلى مستقبل واعد في مستوى آمال وانتظارات المغاربة في إطار مغرب يتسع
لكل أبنائه ،مغرب أكثر عدال ومساواة ،مغرب أكثر ازدهارا وأكثر احتراما
لحقوق اإلنسان والبيئة".
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إن هذا المشروع يرتكز على جملة من المرتكزات من بينها ما يلي:
أوال  -التنزيل الديمقراطي للدستور

يعتبر حزب الديمقراطيين الجدد دستور فاتح يوليوز  2011بمثابة تجسيد
سياسي وقانوني للتطلع المشروع للشعب المغربي نحو التقدم والحداثة .ويرى
أن التنزيل الديمقراطي لهذا الدستور يدشن محطة تاريخية النطالق مسلسل
التحول الديموقراطي بالمغرب.
في هذا اإلطار ،يؤكد الحزب التزامه بالثوابت األربعة األساسية التي
ينص عليها الدستور والمتمثلة في اإلسالم السمح والملكية الدستورية والوحدة
الوطنية المتعددة الروافد والخيار الديمقراطي.
يؤمن حزب الديمقراطيين الجدد بأن المؤسسة الملكية الناظمة للتوازنات
هي الضامنة للحريات والحقوق األساسية والستقالل القضاء وللتناوب
السياسي .كما هي الراعية للتنمية المندمجة والشاملة التي تطال جميع الجهات
والفئات االجتماعية.
ثانيا  -الديمقراطية المواطنة والتشاركية

يسعى حزب الديمقراطيين الجدد إلى ترسيخ ديمقراطية مواطنة تضمن
احترام االختالف وتدبيره وتتجاوز محدودية وأعطاب الديمقراطية التمثيلية.
كما يطمح إلى تكريس قيم تضامنية تحمي الفئات الضعيفة والهشة
وتحرص على إحداث التوازن بين مختلف الفئات االجتماعية.
يهدف إلى تطوير ديمقراطية محلية قائمة على الجهوية المتقدمة حيث
تعتبر الجهات محور البرامج التنموية االجتماعية واالقتصادية للبالد.
يعمل حزب الديمقراطيين الجدد على تشجيع ديمقراطية تشاركية من
خالل تكريس قاعدة التكامل والتفاعل بين السلطات العمومية والمجتمع المدني
على مستوى تدبير الشأن العام .كما يرى أن من مقتضيات هذه الديمقراطية
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التشاركية تيسير سبل الولوج السهل والشامل لجميع المواطنات والمواطنين
إلى المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والتواصل.
يشدد الحزب على ضرورة تكريس الطابع التعاقدي للسلطة واعتبار
المواطنين شركاء حقيقيين في إطار نظام شفاف ومنفتح على الجميع.
ثالثا -

منهجية معتمدة على النجاعة والفعالية بعيدا عن

التجاذبات األيديولوجية

بتقديمه لهذا المشروع السياسي المواكب لمسلسل التحول الديمقراطي،
يعبر حزب الديمقراطيين الجدد عن اقتناعه الراسخ بأن التنمية والنهضة
الشاملتين لبلدنا تتحققان عبر اعتماد مقاربة منهجية تعتمد على الفعالية
والنجاعة وإعداد مخططات على المدى القصير والطويل تشرك أحسن
الكفاءات المغربية في الداخل والخارج وتستلهم من التجارب الناجحة العالمية
بعيدا عن المشاحنات اإليديولوجية والسياسية وهو بذلك يؤمن بنموذج حزبي
يتورع عن الخوض في الخصومات السياسية الشعبوية التي تضفي على
المشهد السياسي طابع الفرجة غير المجدية ،بل ويعتبر أن الممارسة السياسية
هي أساسا فعل مسؤول وهادف محكوم بأبعاد أخالقية وثقافية.
يشدد حزب الديمقراطيين الجدد على أن نجاح هذه المنهجية يستدعي
تضافر جهود جميع المغاربة من أجل تطوير العقليات في اتجاه تكريس قيم
العمل والتعبئة من أجل خدمة الصالح العام وأداء الواجب واحترام القانون
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
شددت على ذلك ديباجة دستور  ،1122دولة حديثة تتأسس على نظام
سياسي ديمقراطي مرتكز على فصل بين السلطات وضامن للحقوق والحريات
ويروم تحقيق العدالة اإلجتماعية.
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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
الذي تدعو إليه الحركات اإلجتماعية ،فنحن حزب سياسي ولسنا حركة
إجتماعية ،ذلك ان الحركة االجتماعية تعمل اساسا من خارج النظام السياسي
القائم وتسعى الى تقويض اركانه والحلول محله ،وعليه فهي حاملة لمشروع
مجتمعي بديل او مضاد للمشروع المجتمعي الذي يستند اليه النظام القائم ،لذلك
فكل حركة اجتماعية تكون ملزمة الضفاء الفعالية على ادائها باالعالء من
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 .

 – 3التمييز بين الشرعية اإلنتخابية ومشروعية اإلنجاز

في أدبيات السوسيولوجيا السياسية كان هناك استحضار لتصنيف الذي
بلوره ماركس فيبر ألنماط المشروعية حيث أشار الى المشروعية التاريخية
والمشروعية الكاريزمية والمشروعية العقالنية ،كما كان هناك ربط بين
المشروعية العقالنية والشرعية القانونية حيث يتماهيان في اطار الدولة
الحديثة ،ومنذئذ أصبحت المشروعية العقالنية معبرة عن دولة القانون كما لم
يعد ممكنا الفصل بين المشروعية العقالنية وتكريس الخيار الديمقراطي
المجسد لالرادة الشعبية ،ومادام أنه لم يعد ممكنا ممارسة الديمقراطية المباشرة
المرتبطة بالسيادة الشعبية وحلت محلها الديمقراطية التمثيلية المعبرة عن
السيادة الوطنية ،فان هذه السيادة أصبح الشعب يمارسها عن طريق صناديق
االقتراع ،وفي هذا االطار لم يعد هناك حديث عن المشروعية العقالنية بل
حديث عن المشروعية الديمقراطية التي غالبا ما تختزل في العملية االنتخابية
ليس اٍال.
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ان الحديث عن المشروعية الديمقراطية عاد ليطرح نفسه بقوة جراء
تداعيات ربيع االحتجاجات الذي شهده العالم العربي سنة  2011والذي أفضى
الى المراهنة على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في محاولة لوضع نهاية
ألنظمة االستبداد المقنع وغير المقنع ،ومن هنا كانت المراهنة على صناديق
االقتراع لتكريس المشروعية الديمقراطية في بعض الحاالت العربية كحالتي
تونس ومصر ،غير أن االعالن عن تصدر جماعات االسالم السياسي نتائج
االستحقاقات االنتخابية أعادنا الى نقطة الصفر بحيث تحفظت بعض القوى
السياسية المحسوبة على الصف الحداثي عن النتائج ليس بالتشكيك فيها بل
بالتساؤل عن مدى امتالك الكتلة الناخبة ثقافة سياسية ديمقراطية ،بل لقد ازداد
األمر تعقيدا عندما أصبح بعض مسؤولي جماعات االسالم السياسي وهم في
موقع تدبير الشأن العام يبررون اخفاقاتهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم بضرورة
احترام الشرعية الناتجة عن صناديق االقتراع.
نحاول هنا أن نحدد مفهوم المشروعية الديمقراطية بتوضيح الجوانب
الثالثة المكونة لها سواء تعلق األمر بالجانب المسطري أو تعلق األمر بالجانب
الفلسفي أو تعلق األمر بالجانب االجرائي.
تعبر المشروعية الديمقراطية عن نفسها من خالل الجانب المسطري
المتمثل في االحتكام الى صناديق االقتراع ،وهذا الجانب قد تطور بتساوق مع
تطور الديمقراطية التمثيلية حيث ال يحكم الشعب نفسه بنفسه بشكل مباشر
ولكن ينتخب من ينوب عنه في تدبير شؤونه ،غير أن ذلك ال يمنع من الرجوع
الى الشعب في بعض الحاالت ليقرر في بعض القضايا الكبرى من خالل
االستفتاء الذي يعتبر الية من اليات الديمقراطية غير المباشرة.
إ ن الحديث عن الجانب المسطري للمشروعية الديمقراطية ال يفيد عملية
تقنية صرفة خاصة عندما يتعلق األمر باعتماد نمط من االقتراع دون اخر أو
يتعلق األمر بتقطيع الدوائر االنتخابية حيث تحضر الحسابات السياسية ومنها
الرغبة في التحكم في الخريطة السياسية ،لذلك كانت كثير من القوى خاصة
الموجودة في المعارضة تعبر عن رفضها أو على األقل تحفظها إزاء نمط
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االقتراع المتبع أو التقطيع االنتخابي المعتمد ،وبصرف النظر عن هذا الرفض
أو التحفظ ،فقد كان هناك اتفاق على أن االحتكام الى صناديق االقتراع من
حيث المبدأ هو جانب من جوانب اكتساب المشروعية الديمقراطية.
تتجلى المشروعية الديمقراطية في جانبها الفلسفي في امتالك ثقافة
سياسية ديمقراطية ،وهنا نتساءل عن بعض مضامين هذه الثقافة والتي تتأسس
على جملة من الدعائم.
 ترتبط أولى هذه الدعائم بالتشبع بثقافة الدولة كمؤسسة وعندما نتحدثعن الدولة هنا ،فاٍننا نحيل على الدولة بمفهومها القانوني حيث يرتبط الفرد
بوطنه كمجال جغرافي ذي حدود سياسية واضحة ،ويعتبر هذا الفرد نفسه
عنصرا ضمن شعب تربطه بذلك الوطن رابطة قانونية وال يعتبر نفسه
عنصرا من أمة قائمة على روابط تاريخية ،كما يتعاطى هذا الفرد مع السلطة
السياسية الحاكمة كسلطة مدنية ناجمة عن تعاقد سياسي وليس سلطة دينية أو
سلطة عسكرية.
 تتعلق ثاني هذه الدعائم بالتشبع بثقافة االختالف وهو أمر يشكل جوهرالمواطنة بحيث ال ينصب فرد أو مجموعة أفراد أنفسهم أوصياء على االخرين
ويعملون على اٍرغامهم على االنصياع الراداتهم طوعا أو كرها ،فثقافة
االختالف تقتضي االعتراف بحق االخرين في ممارسة حرياتهم بالشكل الذي
يرغبون فيه دون االخالل بالنظام العام أو انتهاك القانون ،وفي اطار هذه
الدعامة تكتسب التعددية السياسية دالالتها كاملة.
 تتصل ثالث هذه الدعائم بضرورة التمييز بين المجال الخاص والمجالالعام ،فكل فرد له الحق في تحديد اختياراته وممارسة ما يقتنع به ،غير أن هذه
الحرية التي يتسم بها المجال الخاص ينبغي أن تنضبط الكراهات المجال
العام ،وهنا يمتلك الفرد المتشبع بالثقافة السياسية الديمقراطية تصورا لدور
السلطة السياسية الحاكمة والمتمثل أساسا في تدبير االختالف وليس في فرض
توجه معين يروم في اخر المطاف طمس ذلك االختالف والغاءه ،و في هذا
االطار يغدو ضبط العالقة بين الدين والسياسة أمرا ضروريا.
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تتجسد المشروعية الديمقراطية في جانبها االجرائي في القدرة على الوفاء
بااللتزامات التي كانت متضمنة في البرنامج االنتخابي للقوى المتصدرة لنتائج
االستحقاقات االنتخابية والمكلفة تبعا لذلك بتدبير الشأن العام ،وهذا الجانب هو
الذي يسمى بمشروعية االنجاز أو مشروعية النتائج ،والجانب االجرائي هو
الذي يضفي معنى على الجانب المسطري المتمثل في نتائج صناديق االقتراع،
ويبرز البعد "التعاقدي" للعملية االنتخابية ،وانطالقا من هذا المعطى فقد
تكرست بعض التقاليد مثل تقليد تقديم الحصيلة في مائة يوم األولى من الحكم
حيث يكون هناك التزام بالقيام بجملة من التدابير واالجراءات ذات الطابع
االستعجالي والتي تظهر الى حد ما قدرة الفريق الحاكم الجديد على الوفاء
بتعهداته من عدمها ،وغالبا ما يستند الى حصيلة مائة يوم األولى لتقييم
مؤهالت الفريق الحاكم الجديد.
ان البعد "التعاقدي" في المشروعية الديمقراطية من خالل الترابط الوثيق
بين جانبها المسطري وجانبها االجرائي هو الذي يفسر لجوء بعض الحكومات
الديمقراطية الى اجراء انتخابات سابقة ألوانها أو تنظيم استفتاءات فيما يتعلق
ببعض القضايا الكبرى ،فعندما تستشعر حكومة منتخبة أحيانا عدم القدرة على
تطبيق برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه الكتلة الناخبة فاٍنها تقدم على حل
البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة ألوانها لتطرح برنامجا انتخابيا معدال
قد يحظى بثقة الناخبين من عدمها ،وفي جميع األحوال فاٍن هذه الحكومة ال
يمكن أن تختبئ وراء نتائج صناديق االقتراع بفصل تلك النتائج عما تضمنته
البرامج االنتخابية التي على أساسها تحصلت تلك الحكومة على تلك النتائج .
لقد أظهرت تداعيات ربيع االحتجاجات في العالم العربي الحاجة الى
تحديد مفهوم المشروعية الديمقراطية بحيث يمكن الحديث عن ثالثة توجهات:
يرتبط التوجه األول بالرغبة في اختزال المشروعية الديمقراطية في
الجانب المسطري بحيث هناك تركيز على الشرعية االنتخابية باعتبارها هي
ما تعبر عنه نتائج صناديق االقتراع ،وهو توجه تمثله القوى السياسية
المستفيدة من نتائج العمليات االنتخابية وفي مقدمتها جماعات االسالم السياسي
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بحيث يضفي خطابها راهنا "قدسية" على صناديق االقتراع و"تمجيدا" لالرادة
الشعبية وغدت هذه القوى أكثر استهالكا لمفردات المعجم الديمقراطي.
يتجلى التوجه الثاني في الرغبة في الربط بين الجانب المسطري والجانب
االجرائي للمشروعية الديمقراطية حيث يتم التركيز على مشروعية االنجاز أو
مشروعية النتائج من خالل انتقاد حصيلة ما حققه االسالميون في البلدان
العربية التي كلفوا بتدبير الشأن العام فيها ،وهذا التوجه تمثله القوى السياسية
المعارضة لجماعات االسالم السياسي والتي فشلت في تحقيق نتائج خالل
االستحقاقات االنتخابية.
يتعلق التوجه الثالث بالرغبة في الربط بين الجانب المسطري والجانب
الفلسفي للمشروعية الديمقراطية حيث ينظر الى عملية االحتكام الى صناديق
االقتراع كعملية شكلية ال عالقة لها في العمق بالخيار الديمقراطي مادام أن
أغلبية الكتلة الناخبة مستتبعة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من قبل
جماعات االسالم السياسي التي ال تمتلك أي ثقافة سياسية ديمقراطية
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– - III
ماذا نريد؟
مرحليا ،نريد نحن في حزب الديمقراطيين الجدد إنجاز ثالثة أهداف
أساسية :
 تأمين اإلستقرار السياسي إقرار الحكامة الحزبية -عدم التوضيف السياسي للدين

 – 0تأمين اإلستقرار السياسي

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
السياسي الذي اصبح حاضرا في االدبيات السياسية منذ النصف الثاني من
القرن العشرين تزامنا مع انحسار ظاهرة االستعمار وبداية تشكل الدولة
الحديثة والتحديات التي واجهت هذا التشكل.
في استخدام المفهوم أو توصيف الوضع ،كانت هناك حاجة للتمييز بين
مستويين :مستوى النزوعات االمبراطورية التي هيمنت على بعض القادة ومن
خاللها شرعوا في التوسع على حساب شعوب أخرى وبالتالي أفضى األمر
إلى نشوب حروب عالمية هددت السالم الدولي ،ومستوى الصعوبات التي
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واجهت بعض النخب الحاكمة داخل دولها وعدم القدرة على احتوائها مما
أفضى إلى عدم استقرار سياسي عبر عن نفسه من خالل انقالبات عسكرية أو
حروب أهلية في درجاته العليا أو من خالل اختالالت مؤسساتية أو احتقان
اجتماعي في درجاته الدنيا.
عندما نتحدث عن االستقرار السياسي فجننا نركز على الشروط المؤسسة
له داخليا وهذا ال يتنافى مع قدرة الدولة على إبرام عالقات سليمة مع مكونات
المجتمع الدولي ،فالحفاظ على السلم مع دول الجوار هو شرط أساسي
لدعم االستقرار السياسي على الصعيد الداخلي.
إن التحديات التي واجهت الدولة الوطنية في العالم الثالت بشكل عام
والدولة في العالم العربي بشكل خاص بعد ربيع االحتجاجات الذي شهدته
المنطقة العربية سنة  1122بأشكال مختلفة ،تدفع العديد من المعنيين ذوي
الصلة بالشأن العام إلى إثارة سؤال االستقرار السياسي من جديد خاصة بعدما
لجأت بعض النخب الجديدة التي أشركت في تدبير الشأن العام إلى استخدام
المفهوم بشكل مبتذل يكاد يفرغه من كامل محتوياته وكافة دالالته.
في تحديد مفهوم االستقرار السياسي ،ظهرت أربعة اتجاهات:
 يتمثل األول في االتجاه السلوكي الذي يختزل االستقرار السياسي فيغياب العنف السياسي الذي يعبر عن نفسه من خالل أعمال الشغب
واالنقالبات والحروب االهلية.
 يتجلى الثاني في االتجاه النسقي الذي يمثله بقوة دافيد إيستون حيثيعرف االستقرار السياسي من خالل جملة من العناصر أولها ثبات مؤسسات
النظام السياسي وثانيها قدرة هذا النظام على اشباع احتياجات أفراد المجتمع
وثالتها اتصافه بالمرونة الكافية التي تجعله قادرا على التكيف مع المتغيرات
التي تفرض نفسها عليه ،وقد اختزل دافيد ايستون أطروحته في معادلة تفيد أنه
اذا كانت حركة التغييراكبر من قدرة النظام على التكيف افضى ذلك الى عدم
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االستقرار ،فاالستقرار حسب إيستون وبصيغة أخرى هو أن يحدث نوع من
التوازن بين مدخالت النظام ومخرجاته.
 يتجسد الثالت في اإلتجاه الوظيفي الذي يركز في مفهومه لالستقرارالسياسي على البنيات الحكومية حيث يتحدد االستقرار السياسي في استقرار
البنيات الحكومية أوال ،وثانيا في قدرتها على خلق شروط القبول بها
والخضوع لتوجهاتها ،وثالثا في قدرتها على خلق "الدعائم" المساندة لها.
 يتحدد الرابع في االتجاه المؤسساتي الذي يربط االستقرار السياسيبطبيعة األداء الحكومي ،ويعتبر "تانتر أيكستين" أحد المعبرين عن هذا االتجاه
حيث يتحدث عن خمس خصائص يجب ان يتصف بها هذا األداء إلمكانية
الحديث عن استقرار سياسي نذكر منها أربعة ذات صلة بالموضوع لكون
الخاصية األولى تشترك فيها مع االتجاه الوظيفي المتمثلة في استقرار
البنيات الحكومية ،أولها قدرة الحكومة على تخفيض العنف السياسي إلى
درجاته الدنيا وثانيها قدرة الحكومة على تبني سياسات أو تقديم تعهدات
إيجابية وثالتها قدرة الحكومة على اتخاذ القرارت التي تتالءم مع المطالب
المقدمة إلى النظام السياسي ورابعها قدرة الحكومة على تنفيذ قرارتها.
إن االتجاهات األربعة التي سعت إلى التعاطي مع مفهوم االستقرار
السياسي رغم تباين المرجعيات واختالف المنهج تشترك في جملة من
العناصر كما يالحظ ذلك على سبيل المثال بين االتجاه النسقي واالتجاه
الوظيفي أو بين االتجاه الوظيفي واالتجاه المؤسسي ،وعليه فجن التعريفات التي
اعتمدها بعض علماء السياسة واالجتماع تتكامل فيما بينها وذلك انطالقا من
تعريف "عدم االستقرار السياسي".
إن حالة األنظمة السياسية الحاكمة في العالم العربي خاصة على ضوء
المتغيرات التي شهدتها منذ  1122بارتباط مع ما سميّ بربيع االحتجاجات
وعلى ضوء ما يقال عن انفصام وانفصال موجودين بين الحكومات التي
أوصلتها صناديق االقتراع إلى السلطة وبين أجهزة الدولة العميقة ال تدفع إلى
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الحديث عن تعريف مفهوم هذا االستقرار السياسي فقط ،بل تدفع إلى التركيز
على أنماط عدم االستقرار حيث يمكن اإلشارة إلى نمطي:
يتأسس النمط األول لعدم االستقرار السياسي على معيار الطبيعة حيث
يمكن التمييز بين عدم االستقرار السياسي "البنيوي" وعدم االستقرار السياسي
"العرضي"  ،فعدم االستقرار البنيوي هو مرتبط أصال بمالبسات تشكل الدولة
الوطنية في العالم الثالث والتي الزالت لم تنجح في القضاء على مختلف
التعبيرات وممارسات ثقافة ما قبل الدولة حيث هناك تغييب لقيم المواطنة
وترسيخ لتقاليد احتكار السلطة والثروة ،أما عدم االستقرار السياسي العرضي
فيعبر عن نفسه من خالل عدم االستقرار الحكومي ،وهذا النوع تشهده حتى
الدول العريقة في الديمقراطية ،وغالبا ما يكون مرتبطا بنوعية المنظومة
الحزبية القائمة والمتمثلة أساسا في منظومة التعددية الحزبية ،كما يكون
مرتبطا بنوعية نمط االقتراع المعتمد والمتجلي غالبا في نمط االقتراع الالئحي
بالتمثيل النسبي حيث يفضي العامالن معا ،أي المنظومة الحزبية ونمط
االقتراع ،الى فرز حكومات ائتالفية سرعان ما تفقد أغلبيتها كما هو الحال في
النظام السياسي القائم في ايطاليا .
يتأسس النمط الثاني لعدم االستقرار السياسي على معيار تجلياته حيث
يمكن التمييز بين عدم االستقرار "المعلن" وعدم االستقرار "المضمر" ،فاألول
يعبر عن نفسه من خالل اللجوء إلى العنف السياسي المتمثل في أعمال الشغب
والتظاهرات غير السلمية واالنقالبات العسكرية والحروب األهلية أما الثاني
فيعبر عن نفسه من خالل ضعف المشاركة السياسية.
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يعتبر البرنامج السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد المصادق عليه في
مؤتمره التأسيسي بتاريخ  21شتنبر " 1122الحكامة الحزبية الجيدة
ضرورية ،ليس فقط لجعل الحزب قوة قادرة على التشخيص والنقد البناء،
ولكن أيضا لالرتقاء به إلى مستوى القوة االقتراحية والتدبيرية وذلك عبر
اعتماده مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة والمقاربة التشاركية".كما " يسعى
الحزب أيضا إلى تكريس الحكامة الجيدة في عالقته مع منظماته الموازية
والقطاعات المهنية المرتبطة به".
فماذا نقصد بالحكامة الحزبية؟
تستغرق الحكامة الحزبية قضايا الديمقراطية كما تتجاوز اشكاالت
االصالح سواء تعلق األمر باصالح التنظيمات الحزبية أو تعلق األمر باصالح
المنظومة الحزبية ،وفي نفس الوقت تتجاوز الظواهر المنتقدة المرتبطة
بالممارسة الحزبية من قبيل البلقنة السياسية والترحال السياسي .واذا كان
مفهوم الحكامة بشكل عام يتحدد بالمجال المدروس كالحكامة األمنية والحكامة
االدارية ،غير أن المشترك يكمن يكمن في كون الحكامة بنية تتكون من جهة
أولى من أسلوب التدبير المتبع ومن جهة ثانية من االيديولوجيا أو الفلسفة
المرتبطة بهذا األسلوب ،حيث يمكن التعاطي مع مسألة الحكامة الحزبية من
خالل جانبين  :يتعلق أولهما باعتبار الحكامة نمطا للتدبير الديمقراطي للشأن
الحزبي ويرتبط ثانيهما باعتبار الحكامة خيارا الضفاء الفعالية على األداء
الحزبي.
ان الحكامة الحزبية باعتبارها نمطا للتدبير الديمقراطي للشأن الحزبي
تعبر عن نفسها من خالل مستويين :مستوى التداول على المسؤوليات الحزبية
ومستوى تدبير االختالف.
يتحقق مستوى التداول على المسؤوليات الحزبية باعتماد المشروعية
الديمقراطية وتجديد النخب الحزبية ،فاعتماد المشروعية الديمقراطية داخل
التنظيمات الحزبية يفيد أن هذه التنظيمات تعمل على ترسيخ قيم الديمقراطية
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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.
كيف تتجسد المشروعية الديمقراطية داخل التنظيمات الحزبية؟ هناك
وسائل تنظيمية ووسائل معيارية ووسائل سياسية ،فبالنسبة للوسائل التنظيمية،
فالمشروعية الديمقراطية التي تستند اليها القيادة الحزبية تفرزها صناديق
االقتراع حيث يعتبر "المؤتمر العام" سيد نفسه في اختيار القيادة ،وعندما
يعتبر "المؤتمر العام" سيد نفسه فجن هذه السيادة مستمدة من كونه مشكال
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
في كون هذه األخيرة منتخبة من قبل المؤتمر العام ،بل ينبغي استحضار
معطيين أساسيين الضفاء معنى على هذه المشروعية الديمقراطية ،يتمثل
المعطى األول في كيفية تشكيل المؤتمر العام أو بتعبير اخر في طريقة اختيار
المؤتمرين ،فانتخاب القيادة من قبل المؤتمر العام قد يغدو عملية صورية بدون
مضمون ديمقراطي اذا ما كانت هناك مصادرة لحق القواعد الحزبية في
اختيار ممثليها بشكل حر ونزيه وشفاف ،ويتجلى المعطى الثاني في فتح باب
التنافس على تحمل المسؤوليات القيادية ،وبالتالي فال يوجد معنى للديمقراطية
اذا كان هناك اقتصار على مرشح واحد أو الئحة واحدة ،فاألمر يصبح هنا
أٌقرب الى التزكية منه الى االنتخاب ،كما أنه ال يوجد معنى للديمقراطية في
هذا الصدد اذا ما تمت االستعانة بخدمات منافسين صوريين يقدمون
ترشيحاتهم ال لشيء اال الضفاء المشروعية على المرشح الواحد أو الالئحة
الواحدة.
تعبر الوسائل المعيارية للمشروعية الديمقراطية عن نفسها من خالل
مقتضيات القوانين األساسية واألنظمة الداخلية للتنظيمات الحزبية ،فمقتضيات
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
على صعيد القيادة أو صعيد القاعدة ،كما تسطر هذه القوانين واألنظمة قواعد
التداول على المسؤوليات ،فالقوانين األساسية واألنظمة الداخلية لألحزاب
السياسية التي تستند الى المشروعية الديمقراطية ال تكون مليئة بمساحات
بيضاء تمنح القيادة حرية التأويل لممارسة هيمنة على التنظيم الحزبي بمبرر
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
بدل ترسيخ البعد الشخصاني ،وهذا ما يفسر انضباط القيادات الحزبية للقوانين
واألنظمة وتقييد حرية تأويل مقتضياتها وتقليص السلطة التقديرية المخولة لهذه
القيادات ،وينتج عن تكريس البعد المؤسسي للممارسة الحزبية ترسيخ مبدأ
سمو التنظيم الحزبي بدل سمو الزعامات الحزبية.
يتكامل اعتماد المشروعية الديمقراطية لتحقق مستوى التداول على
المسؤوليات بتجديد النخب الحزبية ،فال مشروعية ديمقراطية بدون تجديد
للنخب ،وعليه فان األحزاب السياسية ذات المنزع الديمقراطي هي التي تشهد
بشكل طبيعي دورانا للنخب ،وهذا الدوران هو الذي يحول دون الوقوع في
االستبداد الحزبي الذي غالبا ما يمارس بجسم المشروعية التاريخية أو باسم
المشروعية الكارزمية.
ان الحديث عن تجديد النخب في عالقته بمستوى التداول على
المسؤوليات الحزبية يقتضي تقديم بعض التوضيحات نراها ضرورية الزالة
االلتباس فيما يخص بعض التوظيف السيء أو المغرض ،يرتبط التوضيح
األول بكون تجديد النخب ال يتنافى مع وجود قيادات كان لها دور وفضل في
بناء التنظيم الحزبي ،فوجود هذه القيادات ضروري كمصدر لقوة رمزية تلهم
القيادات الفعلية التي تمارس صالحياتها استنادا الى القرار السياسي للمؤتمر
العام ،وبالتالي فان تجديد النخب ال يفيد بأي حال من األحوال القتل الرمزي
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للقيادات السابقة .يتعلق التوضيح الثاني بكون تجديد النخب ال يعني افراغ
التنظيم الحزبي من أغلب مناضليه ونشطائه لسبب من األسباب وتعويضهم
بأعضاء جدد ،فالتنظيم الحزبي القوي والفعال هو الذي يقوي نزعة االلتزام
الحزبي لدى مناضليه لالستمرار في العمل داخل هياكله مع العمل في نفس
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
والية القيادة حيث أصبحت في الغالب ال تتجاوز واليتين اثنتين.
اذا كان المستوى األول للحكامة الحزبية باعتبارها نمطا للتدبير
الديمقراطي للشأن الحزبي يكمن في التداول على المسؤوليات ،فان المستوى
الثاني يرتبط بتدبير االختالف ،وهذا التدبير الديمقراطي يعبر عن نفسه من
خالل امتالك ثقافة ديمقراطية تجاه غير المنتمين للتنظيم الحزبي من جهة
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
على مستوى مرجعياتها ومستوى مواقفها وتصوراتها ،وبالتالي تلقن
مناضليها ونشطاءها المبادئ األولى لالعتراف باالختالف وكيفية تدبيره،
ويتأسس مدخل ذلك على التخلص من ثقافة االقصاء أو االستئصال ،والتحرر
من الحسابات الضيقة لاليديولوجيات السياسية واكراهاتها التي تحتم في حد
أدنى اللجوء الى اليات بهدف التعبئة والحفاظ على وحدة التنظيم تكون مسكونة
بخطابات التمييز عن المختلف معهم من خالل استهجان االخر واستحسان
الذات.
ال يقتصر تدبير االختالف على امتالك ثقافة ديمقراطية في التعاطي مع
األشخاص والقوى غير المنتمية للتنظيم الحزبي ،بل يطال االعتراف بالتيارات
داخل نفس التنظيم ،ذلك أن األحزاب السياسية ذات المنزع الديمقراطي تمتلك
تصورا لوحدة التنظيم ليس مرتكزا على الغاء االختالف واقصاء المخالفين ،بل
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تمتلك تصورا يتأسس على السماح للمناضلين والنشطاء بحرية التعبير سواء
تعلق األمر باألفراد أو تعلق األمر بمجموعات تؤمن بنفس المواقف داخل نفس
التنظيم ،وعليه فقد أضحى االعتراف بالتيارات سمة جوهرية من سمات نمط
التدبير الديمقراطي للشأن الحزبي.
ال يمكن اعتبار الحكامة الحزبية مجرد نمط للتدبير الديمقراطي للشان
الحزبي دون استحضار بعدها االيديولوجي الذي يروم تكريس فعالية االداء
الحزبي ،وذلك ال يتحقق اال من خالل مستويين  :مستوى تحجيم دور
المرجعيات االيديولوجية ومستوى تقوية القدرات التدبيرية.
يتمثل مستوى تحجيم المرجعيات االيديولوجية في مظهرين أساسيين :
اولهما مرتبط باالنتقال من المشروع المجتمعي الى المشروع السياسي وثانيهما
ذو صلة باالنتقال من الحزب العقائدي الى الحزب البراغماتي:
يفيد المظهر االول المتعلق باالنتقال من المشروع المجتمعي الى المشروع
السياسي تحوال من االشتغال بمنطق الحركة االجتماعية الى االشتغال بمنطق
الحزب السياسي .
يتاسس مفهوم الحكامة الحزبية كخيار لتكريس فعالية االداء الحزبي في
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
السياسية خارج السياق وهي تتحدث عن رغبة احزابها السياسية في تطبيق
مشاريعها المجتمعية ،فالحزب السياسي بطبيعته وفق منطق الحكامة الحزبية ال
يمكنه اال االنخراط في المشروع المجتمعي العام للنظام القائم ،وبذلك فجن
اقصى ما يمكن ان يعمل الحزب السياسي على بلورته هو مشروع سياسي ال
يشكل بديال للمشروع القائم ،وانما يعمل على اعادة انتاجه مع ادخال بعض
التعديالت والتحويرات التي ال تمس بأي حال من االحوال بجوهره وماهيته،
من هذا المنظور تغدو الحكامة الحزبية في مظهرها االول والمرتبط بمستوى
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تحجيم دور المرجعيات االيديولوجية محاولة لتحرير األداء الحزبي من
طوباوية الحركات االجتماعية ليعانق واقعية االحزاب السياسية باعتبارها
تنظيمات تروم تاطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشان العام ليس اال.
يرتبط المظهر الثاني المتعلق باالنتقال من الحزب العقائدي الى الحزب
البراغماتي بالمظهر االول شديد االرتباط ،فالتحول من االشتغال بمنطق
الحركة االجتماعية الحاملة لمشروع مجتمعي الى االشتغال بمنطق الحزب
السياسي المدافع عن مشروع سياسي يقود الى تغيير في طبيعة الحزب
السياسي نفسه ،حيث يغدو حزبا براغماتيا متحررا من اوهام االيديولوجيا،
وغالبا عندما يصبح الحزب غارقا في نزعته البرغماتية ال يتذكر مرجعيته
االيديولوجية اال عندما يجد نفسه في حالة دفاع تجاه خصومه ومناوئيه
السياسيين.
تعبر النزعة البراغماتية لالحزاب السياسية التي تسعى الى التحرر من
طابعها العقائدي عن نفسها من خالل العديد من التجليات:
 اولى هذه التجليات ذات صلة بالتبريرات التي تقدمها هذه االحزابلتغيير مواقفها كلما تغيرت مواقعها ،ان االغراق في ممارسة النقد الذاتي هو
احد تعبيرات النزعة البراغماتية حيث من خالله ،أي ممارسة النقد الذاتي
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.
 ثاني هذه التجليات ذات ارتباط بالخيارات المنتهجة على صعيد اختيارالمرشحين ،فقد ظلت االحزاب التي تعتبر نفسها عقائدية ولمدة طويلة مدافعة
عن خيار ترشيح المناضلين ،غير ان هيمنة النزعة البراغماتية عليها جعلتها
تتجه نحو خيار ترشيح "االعيان" والبحث عن تمثيلية براغماتية من خالل
هؤالء االعيان لتمنحها مضمونا عقائديا هي ال تمتلكه في االصل.
 ثالت هذه التجليات ذات عالقة بالتحالفات التي تبرمها االحزابالسياسية ذات المنحى العقائدي مع احزاب سياسية ذات منحى برغماتي
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صرف من اجل تشكيل اغلبيات حكومية ،وفي هذه الحالة تنتصرالبراغماتية
وتنمحي الحدود الفاصلة بين المرجعيات االيديولوجية.
اذا كان المستوى االول متمثال في تحجيم دور المرجعيات االيديولوجية
كخيار لتكريس فعالية االداء الحزبي ،فان المستوى الثاني لهذا الخيار يتجسد
في تقوية القدرات التدبيرية التي تعبر عن نفسها من خالل مظهرين اساسيين؛
اولهما يركز على تحول الحزب السياسي الى قوة اقتراحية و ثانيهما يشدد على
القدرة على اعداد االطر.
يفيد المظهر االول لمستوى تقوية القدرات التدبيرية تحول الحزب
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
صيغته االولى بمثابة برنامج انتخابي عندما يعرضه الحزب على الكتلة الناخبة
ليحظى بثقتها ،ويكون في صيغته الثانية بمثابة برنامج حكومي عندما ينجح
الحزب السياسي في تصدر نتائج االستحقاقات االنتخابية ويكلف بتشكيل
الحكومة سواء بمفرده في حالة الحكومة المنسجمة او بمعية احزاب اخرى في
حالة الحكومة االئتالفية ،ويتعلق ثانيهما بكون البرنامج السياسي يتضمن شقين
اساسيين  :يرتكز الشق االول على القيام بتشخيص دقيق لالوضاع العامة
للبالد ،ويرتكز الشق الثاني بتقديم الحلول من اجل النهوض باالوضاع العامة
وفق ما يستوجبه التشخيص الدقيق لتلك االوضاع .وعليه فان البرنامج
السياسي حتى ال يتحول الى مجرد وعود سياسية يجب ان تتسم الحلول التي
يقترحها بالواقعية والقابلية للتنفيذ.
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يفيد المظهر الثاني لمستوى تقوية القدرات التدبيرية قدرة الحزب السياسي
على اعداد أطر تتصف بالكفاءة المتطلبة لتدبير الشان العام اذا كان الحزب في
االغلبية او تتبع كل ما يتعلق بالسياسات العمومية المنتهجة عن كثب واعداد
التصورات البديلة اذا كان الحزب في المعارضة.
ان مفهوم الحكامة الحزبية على مستوى تقوية القدرات التدبيرية في
مظهره الثاني يقتضي التمييز بشكل واضح بين مجال تكوين النخب ومجال
إعداد األطر؛ اكيد ان الحزب السياسي تتحدد هويته وخياراته عبر نخبته
السياسية التي غالبا ما تتميز بامتالكها لقدرات عالية على صعيد االنخراط في
السجاالت السياسية من اجل الدفاع عن التنظيم ومرجعياته من جهة وافحام
الخصوم من جهة اخرى .غير ان مثل هذه النخبة قد تلحق ضررا بالحزب
السياسي عندما تتولى تدبير الشان العام باسمه الفتقادها المؤهالت التدبيرية
الالزمة .وعليه فقد اضحت الحكامة الحزبية تفيد من بين ما تفيد قدرة االحزاب
على اعداد اطر قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية اكثر مما تفيد قدرتها
على انتاج نخب ال تتقن اال الجدل السياسي.
اجماال يمكن القول اننا نقصد بالحكامة الحزبية نمطا من التدبير
الديمقراطي يرتكز على جملة من المبادئ كالمشاركة وثقافة المحاسبة والرقابة
المزدوجة ،رقابة من اعلى الى اسفل تمارسها القيادة الحزبية على المناضلين
ومدى التزامهم بأخالقيات العمل الحزبي ورقابة من أسفل الى أعلى تمارسها
القواعد على القيادة ومدى قدرة هذه األخيرة على تحقيق األهداف المسطرة
تنظيميا وسياسيا ،غير أنه ال يمكن اختزال الحكامة الحزبية في مجرد
اجراءات ومساطر ،فهي في نفس االن خيار لتكريس فعالية األداء الحزبي من
خالل القدرة على صياغة استراتيجيات وتنفيذها لتحقيق التنمية في مختلف
أبعادها السياسية واالقتصادية والثقافية.
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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بين األحزاب السياسية من تنافس موجه بمرجعيات ايديولوجية الى تنافس
محكوم بمنطق امتالك القدرات التدبيرية من عدمها من خالل احداث نوع من
التماهي بين الفعل السياسي واألداء التقنوقراطي ،وذلك باضفاء المشروعية
على تحول التقنوقراطيين الى سياسيين ،كما يصبح السياسيون من أجل
االستمرار ملزمين بالتحول الى تقنوقراطيين.
 – 3ضبط العالقة بين الديني والسياسي

يالحظ أن هناك إصرارا من طرف البعض على التعاطي مع العلمانية
باعتبارها نقيضا للدين .وبتعبير آخر ،أينما حلت العلمانية رحل الدين .وقد
يكون لهذا المعنى األخير نصيب من الصحة إذا ما سعى إلى التمييز بين مجال
السلطة السياسية ومجال المجتمع ،ففي العلمانية الغربية كان دور السلطة
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
كتجربة «كمال أتاتورك» في تركيا وتلميذه «الحبيب بورقيبة» في تونس أو
قمع االختالف الديني بدعوى الحفاظ على الوحدة الدينية للشعب في إطار
األنظمة التي تعتمد ما نسميه ب«االسالم العلماني».
إن هذا التمثل للعلمانية باعتبارها نقيضا للدين ال يساعد على رصد آليات
اشتغال الدولة الحديثة ،خاصة على مستوى تدبير الشأن الديني ،حيث إن هذا
األخير غدا سياسة عمومية مندمجة ومتناغمة مع باقي السياسات التي يعتمدها
أي نظام سياسي ،كما أن اإلشارة إلى دين رئيس الدولة أو تحديد منزلته الدينية
ال يتنافيان مع الطابع العلماني للسلطة السياسية القائمة.
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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
يمثل الفعاليات السياسية ،سواء تلك التي تنتمي إلى اليسار أو تدافع عن
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
بشكل واضح وتحدد طبيعة هذه العالقة ،خاصة وأن كثيرا من المفاهيم ،ومنها
مفهوم العلمانية ،كان يطرح في سياق سياسي بعيد عن دالالته العلمية
والفلسفية والموضوعية.
سنجد أنفسنا بالضرورة أمام سؤال العالقة بين الديني والسياسي واألشكال
الممكنة والمقبولة لهذه العالقة .وألن العلمانية هي أحد هذه األشكال ،بل أكثرها
إثارة للجدل ،فسيكون من المفيد الوقوف عند هذا المفهوم والتساؤل :هل
العلمانية هي فعال فصل الدين عن السياسة؟ وسنرى أن هذا التحديد ال يصح
فقط كتعريف للعلمانية ،بل ال يصح باإلطالق إال على مستوى التمثل الذهني
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
يمكن أن نرصد ،في ما يتعلق بتحديد مفهوم العلمانية ،موقفين أساسيين:
الموقف األول هو الذي يعتبر العلمانية بمثابة نظام اجتماعي شامل ،بحيث
ال يمكن أن نتعامل مع العلمانية باعتبارها مجرد تدبير للعالقة بين الدين
والسياسة وإنما هي نظام اجتماعي أو هي ،بتعبير آخر«،دين مدني» أتى ليحل
محل الديانات السماوية ،لذلك فعندما نتعامل مع العلمانية نتعامل معها من
منظور شمولي ،فهي تتأسس على مستويات وترتكز على دعائم .ومن هذه
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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ال يمكن الحديث عن علمانية إذا لم نتحدث عن قيمة مطلقة للدولة .هذا بالنسبة
إلى المستويات ،أما بالنسبة إلى الدعائم ،فهناك دعامتان أساسيتان  :هناك
دعامة معيارية تتمثل في القانون الوضعي ،بمعنى أن العلمانية ،معياريا ،تستند
إلى القانون الوضعي ،وبالتالي تبعد الشرائع الدينية .وهناك دعامة
سوسيولوجية تتمثل في النخبة السياسية ،حيث احتلت النخبة السياسية مع
العلمانية الموقع الذي كانت تحتله النخبة الدينية في الدولة التقليدية .إذن ،هذا
الموقف األول يتعامل أو يتعاطى مع العلمانية باعتبارها نظاما شامال.
الموقف الثاني ال يذهب إلى ذلك وإنما يرى أن العلمانية هي مجرد تدبير
للعالقة بين ما هو ديني وما هو سياسي وليست بالضرورة إقصاء للدين .وهذا
الموقف الذي يعبر عن نفسه بهذه الطريقة يتخلله تياران :تيار يرى أن
العلمانية  -كما يقول الباحث األمريكي ستيفان ألفريد ستيفان  -هي عملية توافق
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
الفرنسية بالخصوص لم تكن العلمانية في إطارها تعبر عن إقصاء للدين وإنما
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
السياسة ،بمعنى أنه ال إمكانية للحديث عن فصل بين الدين والسياسة ألن
اإلمكانية الوحيدة الموجودة في إطار دولة تتبنى العلمانية هي استتباع الدين من
قبل السياسة .بمعنى آخر ،يصبح الدين في خدمة السياسة.
إننا في حزب الديمقراطيين الجدد نميز بين مستويين في إطار العالقة بين
الحقل الديني والحقل السياسي ،فالمستوى األول هو مستوى الوصل بين الدين
والدولة ،والمستوى الثاني هو مستوى الفصل بين الدين والسياسة.
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القسم الثاني
مواقفنا
عبر حزب الديمقراطيين الجدد خالل الوالية التأسيسية الممتدة بين سنوات
 2114و  2118عن مواقفه تجاه العديد من القضايا يمكن اجمالها في التالي :
 في القضايا العامة في المسألة الدستوية في النموذج التنموي45
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-I-

في القضايا العامة
أبدينا نحن في حزب الديمقراطيين الجدد مواقف واضحة في القضايا
العامة من قبيل :
 القضية الوطنية القضية الحقوقية -قضية الحراك اإلجتماعي

 – 0في القضية الوطنية

عبر حزب الديمقراطيين الجدد عن مواقفه بشأن القضية الوطنية عبر
بيانات أصدرها مجلسه الوطني وهي كالتالي:
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البيان األول

48

جزء من البيان الثاني
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البيان الثالث

51

البيان الرابع
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 – 8القضية الحقوقية

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
على مستوى السياسات الداخلية وأن تؤثر في تحديد المواقف على مستوى
السياسات المعتمدة من قبل القوى الكبرى من جهة أولى والمنتظم الدولي من
جهة ثانية.
لقد ساهم االرث الفلسفي لمفكرين مثل "جون لوك" في اضفاء معنى على
حركة حقوق االنسان حيث كان من المبلورين لنظرية الحقوق الطبيعية التي
تأسست على مبدئي الحرية والمساواة والتي كانت تعتبر أن األفراد يتمتعون
بحقوق طبيعية سابقة في وجودها على وجود الدولة وأن الدولة تتأسس ابتداءا
وانتهاءا من أجل حماية هذه الحقوق ،ولقد كان هذا االرث الفلسفي يستحضر
بقوة االطار السياسي لحماية حقوق االنسان ،ومن هنا ارتبط تطور حركة
حقوق االنسان بتطور االيديولوجيا الدستورانية ،ولم يكن اعتباطا ربط "جون
لوك" نظريته في الحقوق الطبيعية بدعوته لضرورة اعتماد مبدأ فصل
السلطات ،وان كان هذا األخير قد قدم تقسيما رباعيا للسلطات العمومية لم يتم
استحضاره بعدما قدم "مونتيسكيوه" تقسيمه الثالثي الذي فرض نفسه على
الدستورانيين ،وأصبح مبدأ فصل السلطات كما قدمه "مونتيسكيوه" هو بمثابة
المدخل السياسي لحماية حقوق االنسان.
ساهم االرث السياسي في الدفع بحركة حقوق االنسان الى األمام ،وقد
تجلى هذا االرث في الثورة األمريكية أوال حيث تضمن بيان اعالن االستقالل
الصادر سنة  1776في مقدمته اشارة واضحة الى كون الحكومات تتأسس من
أحل حماية الحقوق الطبيعية لألفراد ،كما تجلى هذا االرث في الثورة الفرنسية
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ثانيا حيث صدر عنها اعالن حقوق االنسان والمواطن سنة  1789والذي
أشارت المادة األولى منه إلى أن الناس يولدون ويظلون أحرارا ومتساوين في
الحقوق.
ان الحديث عن االرثين الفلسفي والسياسي ال ينبغي أن يستحضر
المرجعية الليبيرالية فقط ،بل عليه أن يستحضر كذلك المرجعية االشتراكية
حيث لعبت النظرية الماركسية على المستوى الفلسفي والثورة البلشفية سنة
 1917على المستوى السياسي دورا هاما في تطعيم واغناء نظرية حقوق
االنسان لتشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية ولتمنح معنى جديدا بالتركيز
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
على المستوى الحقوقي أو على المستوى السياسي ،فنظرية حقوق االنسان ال
يمكن اختزالها في الحقوق المدنية والسياسية كما ال يمكن اختزالها في الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما أن حماية حقوق االنسان ال يمكن
ضمانها عبر دولة حارسة صرفة أو من خالل دولة تدخلية محضة.
ان نظرية حقوق االنسان تطورت من خالل نضال الحركة الحقوقية
لتجعل حقوق االنسان حقوقا كونية بصرف النظر عن خصوصيات أي نظام
سياسي أو خصوصيات أي مجتمع وبصرف النظر عن انتماءات األفراد
واختياراتهم ،ومن هذا المنطلق صدر االعالن العالمي لحقوق االنسان بتاريخ
 10دجنبر  ،1948كما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 1966
عهدين دوليين  :أولهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وثانيهما العهد
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
لقد تطورت نظرية حقوق االنسان في اطار تطور وظائف الدولة
اليعقوبية كما بلورت معالمها الثورة الفرنسية ،حيث كان االهتمام في البداية
بالفرد ،وفي هذا االطار شكلت نظرية الحقوق الفردية أو الطبيعية عماد هذه
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النظرية ،فقد كان واجب الدولة اليعقوبية في صيغتها األولى هو حماية حقوق
األفراد ،في حين أصبحت وظيفة الدولة اليعقوبية في صيغتها الثانية هو حماية
حقوق الجماعات سواء تعلق األمر بجماعات اثنية أو جماعات دينية أو ثقافية،
اضافة الى ذلك لعبت نظرية حقوق االنسان دورا كبيرا في تحديد مفهوم
الديمقراطية نفسه ،حيث لم تعد الديمقراطية تفيد حكم األغلبية الذي يضفي
المشروعية على استبدادها في عالقتها باألقلية ،بل أصبحت تفيد التزام األغلبية
بضمان حقوق األقلية.
ال نريد هنا أن نثير موضوع أجيال حقوق االنسان بحيث أصبح االهتمام
منصبا على الحق في التنمية ،ألن اثارة مثل هذا الموضوع قد يعتبر نوعا من
الترف في مجتمعات الزالت لم تؤصل مشروعية الجيل األول من حقوق
االنسان ،والزالت تخضع ألنظمة سياسية ترفض صراحة أو ضمنا االعتراف
بكونية حقوق االنسان وتعمل على نفيها بدعوى الخصوصية.
في المجتمعات العربية االسالمية الزالت تطرح قضايا حقوق االنسان
بقوة ،وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية تندد بتجاوزات األنظمة السياسية
الحاكمة فيها ،ورغم أن دساتير بعض الدول العربية تنص على اعترافها
بكونية حقوق االنسان ،اال أنه على صعيد الممارسة يبدو األمر غير ذلك ،ففي
الدول العربية رغم دسترة حقوق االنسان ال يوجد ما يكفي من الضمانات
لممارستها ،كما أن أغلب هذه الدول عندما توقع على اتفاقيات دولية ذات صلة
بحقوق االنسان تبدي تحفظاتها على بعض مقتضياتها ،االمر الذي يعتبر التفافا
على هذه االتفاقيات وافراغا لها من محتوياتها ،مما دفع الكثيرين الى المطالبة
بضرورة الضغط على هذه الدول قصد ازالة تحفظاتها ،فهذه االتفاقيات إما أن
تقبل كلية أو أن ترفض كلية في اطار االقرار بكونية حقوق االنسان.
تعمل السياسة الحقوقية المنتهجة في الدول العربية على افراغ نظرية
حقوق االنسان من بعدها الكوني من خالل التركيز على مبدأ الخصوصية،
وباسم هذه الخصوصية تطرح إشكاالت خاصة في ما يتعلق بمجال حقوق
المرأة من جهة أولى ومجال حرية المعتقد من جهة ثانية.
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لقد ظلت أوضاع المرأة في العالم العربي االسالمي عرضة النتقادات
المجتمع الحقوقي وغالبا ما يتحصن معادو تمتيع المرأة بحقوقها بأسوار الدين
مما يجعل األمر يبدو كأن المساس بحقوق المرأة مرتبط بجوهر اإلسالم وليس
مرتبطا بخيارات األنظمة الحاكمة ،أو بتعبير اخر كأن الموضوع ذو صلة
بثقافة المجتمع وليس ذا صلة بتوجهات السلطة وبالتالي يتم تبرير هذا الوضع
بعدم رغبة السلطة في الدخول في صراع مع المجتمع ،إن مثل هذا التبرير
يقدم صورة مغلوطة عن المجتمعات العربية االسالمية باعتبارها مجتمعات
"مغلقة" ترفض االنفتاح على االخر وتمتنع ذاتيا عن االنخراط في الحداثة بما
في ذلك الحداثة الحقوقية ،كما أن مثل هذا التبرير ال يمكن إعفاء النخب
السياسية الحاكمة من تحمل مسؤولية دعم القوى المحافظة ألسباب سياسية
وليس ألسباب ثقافية.
اذا تمكنت بعض األنظمة العربية على قلتها من معالجة اختالالت أوضاع
المرأة بشكل نسبي من خالل دعم الحقوق السياسية انطالقا من مقاربة ارادوية
دون أن يصل ذلك الى تحرير مجال الحقوق المدنية ،فان االشكال الكبير الزال
مطروحا على صعيد حرية المعتقد ،فالزالت أغلب الدول العربية تعتمد "دين
الدولة" ،وبالتالي تجد النخبة السياسية الحاكمة نفسها ملزمة بحماية هذا الدين،
بل تجعل ذلك في مقدمة واجباتها ،وهو أمر يفضي بكل تأكيد الى عدم
االعتراف بحرية المعتقد ،أكيد أن هناك دساتير تنص على حرية العبادة ،لكن
السؤال الذي يطرح؛ هل يمكن أن تكون هناك حرية للعبادة اذا لم يكن هناك
اعتراف بحرية المعتقد؟ ،وحتى عندما تشير هذه الدساتير الى حرية العبادة
فهي تقصد بذلك حرية العبادة بالنسبة لغير المسلمين.
تعتبر القضية الحقوقية بالنسبة لحزب الديمقراطيين الجدد قضية مركزية
كما ورد ذلك في بيانات مكتبه السياسي.
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كما ورد في بيان المكتب السياسي للحزب بتاريخ  18فبراير  2117ما
يلي:

 – 3قضية الحراك اإلجتماعي  :حركة  81فبراير

ال يمكن التعاطي مع حركة  11فبراير من منظور سلبي محض ألن
العديد من اإليجابيات ستظل مرتبطة بها ،وبشكل عام يمكن اإلشارة الى بعض
تلك اإليجابيات من خالل ثالثة مستويات:
يتمثل المستوى االول في ترسيخ ثقافة اإلحتجاج بغض النظر عن النواة
الصلبة التي شكلت حركة  11فبراير من خالل اليسار الجذري وجماعة العدل
واإلحسان ،فالعديد من المواطنين البسطاء تظاهروا ألن الحركة منحتهم
إمكانية التعبير عن استيائهم رغم كون بعض المطالب في كثير من األحيان لم
تكن لها عالقة بما هو سياسي .كما أن المغاربة كانوا يعتقدون أن ثقافة
اإلحتجاج كانت غالبا ما يتم ربطها باإلحتجاجات التي يقوم بها المعطلون من
حاملي الشهادات العليا ونشطاء المركزيات النقابية ،فالحركة منحت جرأة
للكثير من الفئات المغربية البسيطة للتعبير عن مطالبها كيفما كانت نوعيتها
وساعدت على والدة وترسيخ ثقافة اإلحتجاج لدى المغاربة.
يتجلى المستوى الثانى في نجاح الحركة في اعادة نوع من التوازن إلى
حد ما في العالقة بين السلطات والشارع ،ألن السلطات في الغالب كانت تقرر
دون الرجوع للشارع ،وهو ماصححته الحركة لحد ما ،فالذين عايشوا سلوك
السلطات العمومية في  1122الحظوا أنها بدأت تنهج سياسة القرب ،وبدأنا
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نسمع عن مسؤولين داخل اإلدارة الترابية ينزلون للشارع ويحاورون المغاربة
في بعض القضايا ،واعادة التوازن هذا اثر إيجابيا إلى حد كبير في تبلور فكرة
اصبحت تفرض نفسها على الجميع والمتعلقة بضرورة ربط ممارسة
المسؤولية بالمحاسبة ،وتبلور هذه الفكرة مرتبط بردود فعل الشارع سلبية
كانت أو إيجابية.
اما المستوى الثالت فيتجسد في كون حركة  11فبراير ساعدت على
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.
قيل الكثير عن التراجع الذي عرفته حركة  11فبراير والذي يجب النظر
اليه من زاويتين :األولى تتمثل في عدد التظاهرات ،ففي عز حركة 11
فبراير كنا نعاين اإلحتجاجات داخل أكثر من  01مدينة مغربية بأعداد ال بأس
بها ،والزاوية الثانية تتمثل في حجم تلك التظاهرات؛ وهو تراجع يمكن تفسيره
في تخلي جماعة العدل واإلحسان بانسحابها من صفوفها في نهاية شهر دجنبر
 .1122يجب التشديد على انه ال ينبغي التعامل مع حركة  11فبراير من
زاوية كمية باالحالة على عدد التضاهرات وحجم المشاركين فيها ،بل ينبغي
التعامل معها من زاوية نوعية ،فأهمية الحركة تكمن في نوعية المطالب
وإصرارها على اإلستمرار في فضح بعض التجاوزات والمطالبة بما كانت
تطالب به منذ البداية ألنها تعتقد أن كل األهداف النبيلة لخطاب  9مارس ،رغم
أن الحركة كان لها موقف خاص منه قد صودرت من قبل من انيطت بهم
مهمة تنزيل دستور فاتح يوليوز .1122
إذا كنا نتحدث عن حركة  11فبراير مستندين إلى مقياس كمي مرتبط
بعدد التظاهرات التي تنظم أسبوعيا بالمدن المغربية ،أو بحجم المتظاهرين،
أكيد أننا سنظلم الحركة ،ألنها في لحظات معينة شكلت قوة تعبوية أثارت انتباه
العديد من المالحظين والمراقبين الذين كانوا يشددون على مآالتها في حالة
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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
حركة  11فبراير أو من يستعجلون لحظة تأبينها يوجدون خارج السياق،
فحركة  11فبراير اضحت تعتبر رمزا لتكريس ثقافة اإلحتجاج ،واصبحت
سلطة مضادة تضغط على السلطات بهدف ترشيد قراراتها ،فحتى من كانوا
يخالفونها مواقفها وشعاراتها مثل حزب العدالة والتنمية الذي رفض النزول
الى الشارع ،خاض حملته اإلنتخابية تحت شعار مركزي هو "محاربة
اإلستبداد والفساد ".
هناك شعور بكون القوى التي كانت ضد هذا الربيع هي التي استفادت منه
من خالل االلتفاف على مطالب المحتجين بالحرية والكرامة ،ورغم ان البعض
يصر على ادراج الحالة المغربية ضمن الحالة العربية العامة ،فجن الموضوعية
تقتضي التذكير بان الوضع في المغرب كان مختلفا عن األوضاع في كل من
تونس ومصر وباقي البلدان العربية ،واألمر ال يتعلق بوجود استثناء مغربي
كما يشير البعض ،ولكن لكون الشروط التي أدت لإلحتجاجات في بعض
البلدان العربية ليست هي نفس الشروط الموجودة في المغرب ،يجب اإلقرار
بشكل موضوعي أن حجم اإلستبداد في المغرب كان متحكما فيه مقارنة بدول
أخرى كانت تعرف هيمنة رئيس الدولة على الحزب الحاكم وتحويل ثروات
ذلك البلد إلى ملكية خاصة للعائلة الحاكمة ،كما حدث في حاالت القذافي في
ليبيا وعلي عبد هللا صالح في اليمن وبن علي في تونس وبشار االسد في
سوريا ،باإلضافة إلى محاولة توريث السلطة في انظمة جمهورية كانت تشتغل
بمنطق ملكي صرف كحالة القذافي في ليبيا وعلي عبد هللا صالح في اليمن
وحسني مبارك في مصر.
في الحالة المغربية ،فالبلد كانت تشتغل وفق مؤسسات بصرف النظر عن
حجم االنتقادات الموجهة الى طبيعتها وكيفية اشتغالها ،كما أن الوضع لم يكن
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وضعا ثوريا للعديد من األسباب ،وحينما نتحدث عن التفاف بعض القوى أو
األحزاب ذات المرجعية المحافظة على المطالب الشعبية بالتغيير ،فهذا
االلتفاف يمكن إرجاع بعض أسبابه إلى كون الربيع العربي لم يعبر عن نفسه
من خالل ثورات وإنما عبر عن نفسه من خالل موجة احتجاجات أسقطت
عائالت ولم تسقط أنظمة .
عندما نتحدث عن اإللتفاف ينبغي التذكير بأن للديمقراطية وجهين :األول
إيجابي والثاني سلبي ،وإذا كان الكل في العالم العربي يطالب باإلحتكام إلى
صناديق اإلقتراع ،فهذه الصناديق هي التي بوأت القوى اإلسالمية مكانة
الصدارة في المشهد السياسي ،أما اليساريون الذين يعتبرون بأن الديمقراطية
اليمكن اختزالها في مجرد االحتكام إلى نتائج صناديق اإلقتراع ،ودعوتهم
بالتالي إلى عدم التركيز على الجانب اإلجرائي للديمقراطية ،وضرورة التشديد
على جانبها القيمي ،فهذا الموقف ال يعفيهم من مسؤولية التفاف القوى
المحافظة على األهداف الكبرى لحركات االحتجاج.
بين سنوات  1122و 1127شهد المغرب حراكا اجتماعيا في العديد من
المدن نعتبره في حزب الديمقراطيين الجدد نتاجا للثقافة االحتجاجية التي
كرستها حركة  11فبراير ،وقد عبر الحزب عن مواقفه الواضحة تجاه هذا
الحراك ،فعلى سبيل المثال ورد في بيان المجلس الوطني للحزب بتاريخ 19
أبريل  1127ما يلي :
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– - II
في المسألة الدستورية
نحن في حزب الديمقراطيين الجدد نولي أهمية خاصة للمسألة الدستورية
وذلك عبر التشديد على الحاجة إلى ترسيخ اإليديولوجيا الدستورانية أوال
وتحديد وظيفة دستور فاتح يوليوز  1122ثانيا وتثمين التوجه الحداثي لهذا
الدستور ثالثا.

 – 0في الحاجة إلى ترسيخ اإليديولوجيا الدستورانية

عندما خرج الشارع في معظم الدول العربية مطالبا بالديمقراطية إنهاءا
لحكم استبدادي عمر لعقود ،كان التحدي الذي طرح نفسه على الجميع :ماهو
مضمون هذه الديمقراطية وما هي آليات تصريفها؟ وبتعبير آخر ،كان التحدي
متمثال في طبيعة النظام السياسي الذي يمكن أن يستجيب لمطالب الشارع
وطموحاته.
كانت أول خطوة هي اإلتفاق على أسلوب لوضع الوثيقة الدستورية
لتجسيد الديمقراطية المطالب بها ،وإذا كان المغرب قد اختار أسلوب تشكيل
لجنة آستشارية أنيطت بها مهمة صياغة مشروع دستور جديد للمملكة وفق
مقاربة تشاركية استدعت اإلستعانة بمقترحات كل القوى السياسية والمدنية
ذات الصلة بالموضوع ،حيث عرض مشروع الدستور بعدها على استفتاء
بتاريخ فاتح يوليوز  ،1122فجن تونس التي شهدت أولى فصول ربيع
اإلحتجاجات اختارت انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور ،أما في مصر،
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فقد اعتمد أسلوب تشكيل لجنة تأسيسية أوكلت إليها مهمة صياغة مشروع
الدستور ،وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة أكثر من مرة وظلت عرضة للطعن
والنقد.
لقد ووجهت هذه الخطوة بالعديد من اإلعتراضات ،ففي المغرب رفضت
حركة  11فبراير تشكيل لجنة استشارية لتعديل الدستور وطالبت بضرورة
انتخاب هيئة تأسيسية كأسلوب لإلنتقال من مرحلة الدستور الممنوح إلى مرحلة
الدستور الديمقراطي ،غير أن كثيرا من فقهاء القانون الدستوري اعتبروا أن
الهيئة التأسيسية ليست هي األسلوب الوحيد لوضع الدستور الديمقراطي ،بل إن
من السياسيين من اعتبر أن مطلب انتخاب الهيئة التأسيسية خاصة من قبل
قوى اليسار الراديكالي محكوم بمنطق المزايدة بجعتبار أن اللجوء إلى هذا
األسلوب في ظل موازين القوى القائمة التي تميل لصالح القوى المحافظة
ستفضي إلى "ردة ديمقراطية" حاصلة على شرعية دستورية.
وإذا استثنينا تونس التي اعتمدت أسلوب انتخاب المجلس التأسيسي وفق
توازنات دقيقة بين ما يسمى باإلسالميين المعتدلين ممثلين في حزب حركة
النهضة والعلمانيين المعتدلين مجسدين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
وحزب التكثل ،فجن نفس اإلنتقادات وجهت لألسلوب الذي اعتمد في مصر،
حيث وجهت اتهامات لحركة اإلخوان المسلمين وذراعها السياسي  :حزب
الحرية والعدالة" بالرغبة في الهيمنة على تشكيلتها سواء في صيغتها األولى أو
في صيغتها الثانية ،وبصرف النظر عن األسلوب الذي اعتمد في صياغة
الوثيقة الدستورية ،فجن التباينات في المواقف كان وراءها ا ختالف في تقييم
مضامين هذه الوثيقة ،فحركة  11فبراير في المغرب ما فتئت تؤكد أن
الدستور الجديد لم يحدث أية قطيعة مع نظام الملكية التنفيذية وبالتالي ال يمكن
اعتباره بأي حال من األحوال دستورا ديمقراطيا ،أما في تونس و مصر،
فهناك تخوفات مما يمكن أن تتضمنه الوثيقة الدستورية من قيود على الحقوق
األساسية والحريات الفردية والعامة ،كما أن هناك تخوفات حول "مدنية "
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الدولة في خضم هيمنة قوى دينية على المشهد السياسي وعلى مراكز اتخاد
القرار قبل االنقالب عليها من قبل الجيش.
في سياق المطالبة بالديمقراطية والجدل حول أفضل السبل لتصريفها
دستوريا ،أظهرت "الدستورانية" العربية عمق أزمتها ومحدودية ثقتها في
صناديق اإل قتراع  ،وقد تجلى ذالك في أمرين أساسيين :
ارتبط األمر األول خاصة في مصر بارتفاع أصوات مطالبة بوضع وثيقة
مبادئ ما فوق دستورية تتضمن الخيارات الكبرى للدولة في اتجاه الحفاظ على
علمانيتها وضمان حقوق األفراد والجماعات بعيدا عن توجهات األغلبية
تكريسا للتعددية السياسية وحفاظا على التنوع المجتمعي ،وبالتالي ووفق وثيقة
المبادئ فوق الدستورية ،تصبح كل هيئة تأسيسية سواء أنيطت بها مهمة وضع
دستور أو اقتراح مشروع دستور ملزمة بعدم تجاوز تلك المبادئ .
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
الفردية المؤسسة على مبدئي الحرية والمساواة بعد ذالك ،و ما دام أنه في
المجتمعات العربية واإلسالمية ال زالت الحقوق الطبيعية أو الحقوق الفردية
تصطدم بقراءات معينة ألحكام في اإلسالم مما يجعلها عرضة لإلنتهاك ،كان
من الضروري حماية هذه الحقوق في الوثيقة الدستورية حتى ولو كانت
األغلبية المكونة للهيئات التأسيسية مناهضة لها.
يتعلق األمر الثاني بممارسة ضغط على رئيس دولة منتخب لإلنفصال
عن حزبه السياسي ليصبح بدون انتماء سياسي كما حدث في حالة محمد
مرسي ،فمعلوم أن هذا األخير هو من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين وهو
رئيس ذراعها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة ،وقد رشحته
الجماعة إلنتخابات الرئاسة كما أنه خاض الحملة اإلنتخابية ببرنامج انتخابي
هو برنامج الحزب الذي يرأسه ،وكان الفتا لإلنتباه أن بعض القوى التي
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شاركت في ثورة  10يناير اشترطت لتأييد مرسي والتصويت لصالحه أن
يتخلى بعد فوزه عن انتمائه الحزبي ،ومثل هذا اإلشتراط يطرح العديد من
اإلشكاالت منها أساسا إشكال تمثل الديمقراطية التمثيلية من قبل العديد من
القوى السياسية.
إن األمرين المشار إليهما أنفا يبرزان عمق أزمة "الدستورانية" العربية
مع واجب التذكير أن الدستورانية في الغرب ركزت في تأسيسها للديمقراطية
على مستويين  :مستوى المجتمع الذي يتأسس على مبدأ التوافق الذي يضمن
حقوق األفراد والجماعات بصرف النظر عن توجهاتهم وخياراتهم ومستوى
السلطة الذي يتأسس على مبدأ التمثيل من خالل نظام اإلقتراع وهو بكل تأكيد
تمثيل ذو طبيعة سياسية .
إن الخالف الذي ما فتئ يحتدم بين القوى السياسية حول مضامين الوثيقة
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
سياسي ينصب أساسا على النهوض باألوضاع السوسيواقتصادية لمختلف
شرائح المجتمع.
في تدبير السلطة السياسية بشكل ديمقراطي تكون الحاجة ماسة إلى ثنائية
األغلبية والمعارضة ترسم حدودهما ،إضافة إلى صناديق اإلقتراع ،تحالفات
تنسجها القوى المتنافسة خاصة عندما يتعلق األمر بالدول التي تعتمد منظومة
التعددية الحزبية ،وفي مجتمع يسوده التنوع يشكل استحضار ثنائية األكثرية
واألقلية خطرا على ممارسة اإلختالف ،لذالك يكون لزاما على السلطة
السياسية الحاكمة في إطار ديمقراطي أن تعمل على تدبير اإلختالف وليس
القضاء عليه ،وفي إطار هذا التصور ،نجحت الدستورانية الغربية في تأمين
الديمقراطية بما يفيد على مستوى السلطة تأمين حكم األغلبية الذي تفرزه
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
الديمقراطي ،وهنا نتساءل  :هل ساهم ربيع اإلحتجاجات في والدة حركة
دستورانية عربية ؟ هناك من يرى ذالك باعتبار أن العديد من الدول العربية
انخرطت في إعداد دساتير تريدها ديمقراطية .لكننا نعتقد بأن ذالك ال يكفي،
فالدستورانية العربية قد تبدأ في التشكل عندما يحدث تمييز واضح بين مبدأ
التوافق الذي يحكم المجتمع ومبدأ التمثيل الذي يحكم السلطة السياسية ،لكن لحد
اآلن ال شيء يفيد ذالك ،فبعض القوى تسعى إلى إفراغ مبدأ التمثيل من بعده
السياسي لتشحنه بحمولة دينية أو إثنية ،وبالتالي تعمل على تحويل "المجتمع"
إلى "جماعة".
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استجاب خطاب  9مارس  2011للعديد من المطالب التي كانت ترفعها
القوى السياسية والنقابية والشبابية .فهو خطاب ال يمكن اعتباره مجرد دعوة
لتعديل دستور  21شتنبر  2992بل رسم مالمح مشروع دستور جديد من خالل
المبادئ السبعة التي على ضوئها ستتم صياغت ،وهذه المبادئ هي استجابة
للعديد من المطالب كمطلب دسترة األمازيغية و مطلب اقامة نظام سياسي
مرتكز على مبدأ فصل السلط ،ومطلب انبثاق الحكومة عن انتخابات حرة
ونزيهة ،وممثلة ألغلبية برلمانية واضحة .ومطلب تحويل القضاء الى سلطة
مستقلة ،وتعزيز صالحيات السلطة التشريعية ،سواء بتوسيع مجال القانون ،أو
إعادة النظر في صالحيات مجلس المستشارين ،وهو ما نص عليه الخطاب
الملكي بمنح االولوية لمجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع ومراقبة السياسة
العامة .إضافة إلى دسترة الجهوية ،وتوصيات اإلنصاف والمصالحة ومنح
ضمانات للمواطنين المغاربة على مستوى حقوق اإلنسان.
يحدد خطاب  9مارس  1122توجهات دستور جديد ،يؤسس لممارسة
سياسية جديدة .فقد كانت هناك مطالب تدعو إلى اصدار دستور ديمقراطي،
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ومن خصائص أي دستور ديمقراطي إقرار مبدأ الفصل السلطات ،وإقرار مبدأ
سُمو القانون.نحن إذن أمام مرحلة جديدة إذا استثمرت بشكل جيد من شأنها أن
تحدث قطيعة مع الكثير من الممارسات السابقة .وإقامة نظام يستطيع بالفعل أن
يوفق بين الملكية والديمقراطية ،بمعنى آخر ،االنتقال من ملكية تنفيذية كما
تحدث عنها الملك محمد السادس في  1111إلى ملكية متوازنة يكون فيها
اقتسام السلطة بين المؤسسة الملكية وحكومة تمثيلية منبثقة عن أغلبية برلمانية
تفرزها انتخابات شفافة و حرة و نزيهة.
يشكل خطاب  9مارس  1122أسلوبا جديدا للتعاطي مع مطالب المغاربة،
فقد كان االشكال في السابق عوض االستجابة للمطالب السياسية كانت تتم
اإلحالة على إصالحات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية .أن المطالب التي
عبرت عنها فئات الشعب المغربي كانت دائما تنقسم إلى قسمين :مطالب
اجتماعية واقتصادية تتعلق بتحسين مستوى عيش المواطن ،وأخرى ذات
طبيعة سياسية ،تنصب على إعطاء مصداقية للمؤسسات الدستورية ،وتوسيع
الحريات والمشاركة .أن ما ورد في الخطاب من مباديء وتوجيهات يتضمن
استجابة للمطالب السياسية ،بامكانها أن تحقق مصالحة تاريخية بين
الديمقراطية من جهة والمؤسسة الملكية من جهة أخرى .ألن ما قاله الملك
يضع حدا لما يسمى الملكية التنفيذية ،دون أن يصل ذلك إلى ملكية برلمانية،
التي يحتاج تحقيقها المرور عبر مرحلة انتقالية ،خاصة وأن دعائم الملكية
البرلمانية غير متوفرة.
أن الخطاب الملكي كان واضحا ،بحيث تحدث عن ضرورة اعتماد نظام
ديمقراطي  ،كما تحدث عن ضرورة دسترة ضمانات ممارسة الحقوق و
الحريات ,و قد أبدى البعض تخوفاته من أن يفرغ الخطاب الملكي من محتواه
و أال يجد ترجمته الفعلية في مشروع الدستور الجديد ،غير ان هذا التخوف
كان مبالغا فيه ،باعتبار أن تلك التخوفات لم تكن مستندة الى فهم عميق
لمضامين ذلك الخطاب الذي ظل في عمقه مرتبطا بالنظرية الدستورية
للجمهورية الخامسة في فرنسا .كما أن هذه التخوفات لم تأخذ بعين االعتبار
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السياقين المحلي و االقليمي اللذين ال يسمحان بااللتفاف على التوجهات التي
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
مهمتها وضع دستور بل وضع مشروع دستور فقط يعرض على الشعب في
استفتاء شعبي .وفقهاء القانون الدستوري متفقون على أن هناك طريقتين
لوضع الدستور الديمقراطي :األولى عبر مجلس تأسيسي يقوم الشعب بانتخابه،
ويسمى سلطة تأسيسية أصلية ،مهمته وضع دستور للبالد وليس وضع مشروع
دستور .وهناك طريقة ثانية وهي أن تقوم هيئة بوضع مشروع دستور
ويعرض على االستفتاء الشعبي ،ليرفض أو يقبل.
إن الدستور الجديد يقطع مع التصور العام الذي استندت إليه الدساتير
السابقة في المغرب ،على مستوى فلسفة الحكم المعتمدة ،ذلك أن هذه األخيرة
كانت تتأسس على فلسفة سياسية للحكم تفيد أن الملك هو مصدر المشروعية
للحكومة ،والبرلمان ،والقضاء ،وبأن المؤسسة الملكية هي التي توجد فوق
الدستور ،إضافة إلى أن هذه فلسفة السياسية كانت تعتمد مبدأ سمو المؤسسة
الملكية ،بدل مبدأ سمو الدستور".كما كان الملك يُعتبر هو الممثل األسمى
لألمة ،في حين أن البرلمانيين يحضون بتمثلية أدنى من تمثيلة الملك لألمة".
أن الدستور الجديد يمنح العديد من الحقوق والحريات للمغاربة ،ويكرس
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".
إن صالحيات الملك أصبحت أكثر وضوحا مقارنة مع صالحيات
المؤسسة الملكية في الدساتير السابقة .كما أن هناك تحديدا واضحا لصالحيات
الحكومة ورئيسها ،وتوسيعا لمجال القانون ،إضافة إلى تمتيع القضاء بصفة
السلطة التي تتمتع بكامل االستقاللية.
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هل الدستور الجديد يؤسس لنظام الملكية البرلمانية بالمغرب؟
إذا كانت الملكية البرلمانية في المفهوم التقليدي تفيد بأن الملك يسود وال
يحكم فهذا الدستور ال يتأسس على هذا المبدأ ألن الملك يسود ويحكم .ولكن
هناك مستوى آخر ينبغي أن نتعاطى فيه مع الدستور باعتباره يؤسس للحقوق
األساسية والحريات ،ويمنح الكثير من الضمانات للمواطنين ،ويتحدث بشكل
واضح عن المواطنة بحقوقها وواجباتها.
يطمح الدستور الجديد الى تفعيل شروط انبثاق ما يسمى بدعائم النظام
الديمقراطي .وعندما نتحدث عن دعائم النظام الديمقراطي فهي تتمثل أوال في
وجود أحزاب سياسية تقوم بوظيفة التأطير وتمثيل المواطنين وتكريس
الديمقراطية داخلها و المقتضيات الدستورية الجديدة تسير في هذا االتجاه،
حيث تدفع األحزاب إلى اعتماد آليات ديمقراطية لتسيير أنشطتها  ،إضافة إلى
تمثيليثها للمواطنين ،وتكوينهم سياسيا ,و تتجسد ثانيا في وجود مجتمع مدني
حيث يتم تحديد أدواره في المشاركة في اتخاذ القرار ،وكذلك في التشاور حول
السياسات العمومية ،خاصة على المستوى المحلي .و قد خصص الدستور
الجديد الكثير من المقتضيات التي تتحدث عن المجتمع المدني وضرورة
إشراكها في تحديد السياسات العمومية ،وتفعليها ،وتنفيذها ،وتقييمها ،إضافة
إلى إحداث مجلس استشاري ،وهو مجلس الشباب والعمل الجمعوي الذي
أنيطت به مهمة دفع المواطنين للمشاركة في الحياة الوطنية من خالل روح
المواطنة المسؤولة .
تتحدد رهانات دستور فاتح يوليوز  1122في تأمين شروط االنتقال
الديمقراطي ،سواء تعلق األمر باضفاء المصداقية على األحزاب السياسية و
جعلها مجسدة لتعددية سياسية حقيقية أو تعلق األمر بتقوية دور المجتمع
المدني ،الذي تنبثق منه الكتلة الناخبة تمنح المشروعية الشعبية لمدبري الشأن
العام.
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ان دستور فاتح يوليوز  1122ال ينبغي التعاطي معه باعتباره دستور
المرحلة الديمقراطية بل باعتباره الدستور الذي يؤطر مرحلة االنتقال
الديمقراطي.
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تتسم الملكية الثانية التي يؤطرها دستور فاتح يوليوز  1122بتغليب
المرجعية الحديثة على المرجعية التقليدية ،ويعبر هذا التغليب للمرجعية الحديثة
عن نفسه من خالل مجموعة من المظاهر سنشير الى أربعة منها:
يتجلى المظهر االول في تحديد مصدر مشروعية التمثيل الديمقراطي،
فمعلوم أن الدساتير التي أطرت الملكية االولى باستثناء دستور  2921كانت
تؤسس لصنفين من التمثيلية؛ تمثيلية دنيا تعود لممثلي االمة في البرلمان
وتمثيلية عليا ترتبط بالملك الذي كان يعتبر حسب الفصل  29من دساتير
 2971و 2971و 2991و 2992الممثل االسمى لألمة ،مع التذكير بان اعتبار
الملك ممثال أسمى لألمة لم يكن متضمنا في الفصل  29من دستور 2921
وانما اضيف ابتداء من دستور .2971
ان تكريس صنفين من التمثيلية كان يفيد االعالء من التمثيلية المرتكزة
على المرجعية التقليدية انطالقا من المشروعية الدينية والمشروعية التاريخية
للملك ،غير أن الدستور الجديد ،دستور فاتح يوليوز  1122حذف المقتضى
الذي يعتبر الملك ممثال أسمى لألمة ،حيث ينص الفصل  21على اعتبار الملك
رئيسا للدولة وممثلها االسمى ورمز وحدة االمة.
يضع دستور فاتح يوليوز  1122حدا لثنائية التمثيلية وذلك عبر مدخلين :
يتعلق المدخل األول بالتنصيص الدستوري على كون الملك ليس ممثال أسمى
لألمة و انما هو ممثل أسمى للدولة ،ويرتبط المدخل الثاني بما ورد في الفصل
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الثاني من الدستور على كون "السيادة لألمة تمارسها مباشرة باالستفتاء وبصفة
غير مباشرة بواسطة ممثليها (و) تختار االمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة
باالقتراع الحر والنزيه والمنتظم" ،وتأكيدا لهذا المقتضى تنص الفقرة االولى
من الفصل الحادي عشر من الدستور على أن "االنتخابات الحرة والنزيهة
والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
يتجسد المظهر الثاني في تحويل القضاء الى سلطة مستقلة عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،لم تتحدث الدساتير الخمسة المؤطرة للملكية االولى عن
القضاء باعتباره سلطة مستقلة ،بل كان يندرج في وظائف االمامة العظمى أو
وظائف امارة المؤمنين كما كان يشدد على ذلك الملك الحسن الثاني والملك
محمد السادس قبل اعتماد دستور فاتح يوليوز  ،1122وهو أمر كان يعود بنا
الى مرحلة ما قبل صياغة نظرية مونتسكيو في كتابه "روح القوانين" حول
مبدأ فصل السلطات ،فمعلوم أن جون لوك الذي كان أول من تحدث عن مبدأ
فصل السلطات لم يكن يعتبر القضاء سلطة مستقلة ،وانما كان يدرجه في اطار
صالحيات سلطة الملك التي كان يسميها بسلطة التاج ،وعليه يكون دستور
فاتح يوليوز 1122قد قطع الى حد كبير مع تصور جون لوك وانخرط في
منطق مونتسكيو وذلك بتخصيص الباب السابع منه (من الفصل  217الى
الفصل  )217للحديث عن القضاء كسلطة مستقلة.
يتمثل المظهر الثالث في الفصل بين صالحيات الملك كأمير للمؤمنين
وصالحيات الملك كرئيس للدولة ،ففي إطار الدساتير الخمسة المؤطرة للملكية
االولى لم تكن هناك حدود فاصلة بين تلك الصالحيات ،فمن حيث التعبير
الدستوري ،كان الفصل  29من تلك الدساتير يعتبر دستورا داخل الدستور،
ولم يقم أي حدود في مقتضياته بين المنزالت الثالث للملك كأمير للمؤمنين
أوال وكحكم ثانيا وكرئيس للدولة ثالثا ،ومن حيث الممارسة فقد جسد الملك
الحسن الثاني ذلك عندما خاطب الفريق البرلماني لالتحاد االشتراكي سنة
 2972غداة االعالن عن عزمهم االنسحاب من البرلمان بوصفه أميرا
للمؤمنين واعتبر خروجهم من المؤسسة البرلمانية بمثابة خروج عن
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"الجماعة" ،أما الدستور الجديد المؤطر للملكية الثانية فقد فصل على مستوى
النص بين صالحيات الملك كأمير للمؤمنين المتضمنة في فصله الواحد
واألربعين وبين صالحيات الملك كرئيس للدولة المتضمنة في فصله الثاني
واألربعين.
ان أهمية المظهر الثالث والمتمثل في التمييز بين الصالحيات الدينية
للملك وصالحياته السياسية تنبع من كونه ينحاز الى المرجعية الحديثة على
حساب المرجعية التقليدية و ذلك باالنتقال من مرحلة كان يعتبر فيها "الملك
فوق الدستور" وهو المبدأ الناظم للملكية االولى ،الى مرحلة أصبح يعتبر فيها
"الملك خاضعا للدستور" ،وهو المبدأ الذي تتأسس عليه الملكية الثانية ،ودليل
ذلك أن الصالحيات الدينية المتعلقة بامارة المؤمنين أصبحت صالحيات
حصرية بمقتضى الفصل  22من الدستور.
يتصل المظهر الرابع بالتكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك
المواطن كما شدد على ذلك خطاب الملك محمد السادس بتاريخ  27يونيو
 ،1122وقد تجلى ذلك من خالل التخلي عن اعتبار الملك شخصا مقدسا كما
ورد في الفصل  11من الدساتير الخمسة المؤطرة للملكية األولى ،فقد نقل عن
الملك قوله بأن القداسة هلل وانه مجرد مواطن ،وهو ما وجد ترجمته في دستور
فاتح يوليوز  1122المؤطر للملكية الثانية حيث ورد في فصله  22أن
"شخص الملك ال تنتهك حرمته ،وللملك واجب التوقير واالحترام".
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– - III

في النموذج التنموي
نعتبر نحن في حزب الديمقراطيين الجدد أن النموذج التنموي القائم ال
يساهم إال في إعادة اإلنتاج اإلجتماعي عبر مأزق السياسية السوسيو-اقتصادية
أوال ،ونعتبر أن النموذج التنموي البديل ينبغي أن يتأسس على شرط أساسي
هو إستحضار الشرط السياسي المتمثل في تغليب الديمقراطية ثانيا ،ويقترح
برنامجنا السياسي أساسيات هذا النموذج ثالثا.

 – 0واقع النموذج القائم :مأزق السياسة السوسيو-إقتصادية

إن الرغبة في محاربة الهشاشة وأشكال اإلقصاء االجتماعي كانت
حاضرة في سياسات الدولة منذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم سنة
.2999
مرت صياغة السياسة السوسيو -اقتصادية كسياسة عمومية بمرحلتين:
تتحدد المرحلة األولى في الفترة الزمنية بين يوليوز  1999ومايو ،2115
في هذه المرحلة ،كانت السلطات العمومية تسعى إلى الحصول على تشخيص
للوضعية العامة في المغرب ،خاصة في مجال محاربة الهشاشة واإلقصاء
االجتماعي والفقر .ولعل هذا السعي تحكم إلى حد بعيد في األسباب التي كانت
وراء إنجاز تقرير ''الخمسينية'' الذي ُخصص الفصل الثالث منه لتثمين
اإلمكان البشري ،متطرقا إلى جوانب الخلل التي اعترت السياسات االجتماعية
التي اعتمدها المغرب منذ االستقالل .وفي هذا الفصل ،كان هناك حديث عن
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سياسات محاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي ،حيث تم تسجيل االهتمام المتأخر
بمحاربة الفقر واإلشارة إلى خطأ التصور المعتمد" .فلقد كانت الدولة تعتبر أن
التطور االقتصادي هو الوسيلة المثلى للقضاء على الفقر .وتبعا لذلك ،فجنه
يكفي اعتماد سياسات ناجعة للنمو من أجل بلوغ الهدف المتوخى ،والحال أن
النمو لم يسر بالوثيرة التي كانت منتظرة ،كما أن السياسات االجتماعية
التصحيحية لم تستطع التخفيف من ظواهر الفقر واإلقصاء بشكل فعلي ،بل إن
الفقر واإلقصاء صارا يهمان فئات جديدة عانت من البطالة المتزايدة والتكدس
في المناطق الهامشية للمدن" (ص.)131:
إضافة إلى ذلك ،فقد حدد تقرير الخمسينية مكامن الخلل التي عانت منها
السياسات االجتماعية والسياسات المعتمدة لصالح الفقراء في" :ضعف التنسيق
في ما بينها ومحدودية اندماجها في الزمان والمكان واتسامها بتعدد المتدخلين
وتشتت الموارد وحصول تعثرات بين األهداف والنتائج وغياب التناسق ،فضال
لالستعمال غير المتضامن للتجهيزات
عن االتجاه في بعض األحيان
وغياب تضافر الوسائل وعدم كفاية مشاركة الساكنة" (ص.)132 :
تتحدد المرحلة الثانية في الفترة الزمنية التي تبدأ في  18مايو 2115
والزالت مستمرة .ففي هذا التاريخ ،أعلن الملك محمد السادس عن انطالق
"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ،والتي أرادها أن تكون مبادرة تتأسس على
أساليب جديدة تقطع مع األساليب التي كانت معتمدة في السابق ولم تأت بأية
نتيجة .وقد حدد خطاب  18ماي  2115مبدأين ترتكز عليهما المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية:
يتعلق المبدأ األول بـ"التشاركية'' ،حيث دعا الملك إلى اعتماد مقاربة
تشاركية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني.
ويتمثل المبدأ الثاني في تحديد األولويات بشكل واضح على مستوى عدد
أحياء المدن والجماعات القروية التي ينبغي أن تحظى باألسبقية على صعيد
محاربة الهشاشة واإلقصاء االجتماعي.
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لقد اعتبر "تقرير الخمسينية" المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبادرة
''تمثل قطيعة ذات أبعاد ثالثية مع السياسات العامة لمحاربة الفقر التي تم
اعتمادها منذ االستقالل :قطيعة معلنة بجرادة سياسية على أعلى مستوى في
الدولة ...قطيعة متمحورة حول استهداف أحسن واندماج أفضل للتدخالت في
الزمان والمكان ...قطيعة في أساليب التمويل(".....ص.)132:
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أصبحت هي محور السياسة
السوسيو-اقتصادية قد حددت في مرحلتها األولى أربعة برامج أولية:
أوال  :برنامج محاربة الفقر في المجال القروي باستهداف  361جماعة
قروية من بين الجماعات األكثر فقرا.
ثانيا  :برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في المجال الحضري
باستهداف  251حيا حضريا من بين األحياء األقل حظوة في المدن الكبرى.
ثالثا  :برنامج محاربة التهميش باستهداف خمسين ألف شخص ممن
يعانون من الهشاشة القصوى ،إضافة إلى األشخاص المتكفل بهم على صعيد
الهيئات العمومية أو الجمعوية المنتمين إلى الفئات التالية:
-

شباب بدون مأوى وأطفال الشوارع.
األطفال المتخلى عنهم.
النساء في وضعية هشاشة قصوى.
المتسولون والمتشردون.
سجناء سابقون بدون موارد.
المعاقون بدون موارد.
المختلون عقليا بدون مأوى.
األشخاص المسنون المحتاجون.

رابعا  :البرنامج األفقي ،وهو برنامج وطني يروم دعم العمليات ذات
الوقع الكبير والتأثير المباشر على التنمية البشرية في كافة الجماعات القروية
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والحضرية غير المستهدفة من البرنامج األول أو البرنامج الثاني في إطار
المرحلة األولى ،وذلك باقتراح مجموعة من المشاريع على صعيد العماالت
واالقاليم.
بذلت السلطات العمومية جهودا كبيرة للتعريف بمختلف جوانب السياسة
السوسيو-اقتصادية المنتهجة من أجل محاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي
والهشاشة .وقد انصب التعريف على ثالثة جوانب أساسية.
يرتبط الجانب األول بمختلف األوراش التي انطلقت في إطار المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية المعلن عنها في مايو  .1110وقد سخرت السلطات
العمومية مختلف وسائل اإلعالم الرسمي التابعة لها من قنوات تلفزيونية
ومحطات إذاعية وصحف.
يتعلق الجانب الثاني بمختلف إسهامات وأنشطة ''مؤسسة محمد الخامس
للتضامن'' ،التي كانت قد أحدثت سنة  2999والتي حددت مجاالت تدخلها
كأولويات في برامج عملها بين  1112و 1117في اآلتي:
 المساهمة في تحسين الخدمات االجتماعية بالوسط القروي ،كتزويدالدواوير بالماء الشروب ومحو األمية والتربية وولوج العالج الصحي.
 تأمين الحماية للساكنة في وضعية هشة ،جراء آفة الفقر ،كاألطفالالمتخلى عنهم واليتامى والنساء الوحيدات والعجزة.
 تحسين ظروف عيش السكان ذوي الدخل الضعيف( ،تقرير الخمسينية.ص.)212-211 :
وتهدف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،كما جاء في قانونها األساسي،
إلى "محاربة كل أشكال الفقر والتهميش االجتماعي والعمل بجميع الوسائل
وخاصة عن طريق التضامن من أجل تقديم المساعدة لألشخاص المعوزين أو
لمن هم في وضعية اجتماعية هشة".
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يتجلى الجانب الثالث في مخططات وزارة اإلسكان ،خاصة على مستوى
دعم السكن االجتماعي والقضاء على مدن الصفيح.
ورغم أن السلطات العمومية كانت حريصة على التعريف بسياستها
السوسيو-اقتصادية ،إال أنها صادفت صعوبات عديدة إلضفاء المصداقية على
أوراشها لدى الرأي العام ،خاصة أن عدد األوراش المعلن عنها لم يكن في
مستوى النتائج المباشرة المحصل عليها ،وازدادت هذه الصعوبات بتوالي
صدور تقارير عن منظمات دولية ،خاصة تقارير برنامج األمم المتحدة للتنمية
المتعلقة بتصنيف الدول على مستوى مؤشرات التنمية البشرية ،حيث ما فتئت
تشير هذه التقارير إلى المراتب المتأخرة التي يحتلها المغرب على الصعيد
الدولي ،بل إن بعض التقارير بدأت تحذر من تفاقم الوضعية السوسيو-
اقتصادية في المغرب ،مما يمكن أن تترتب عليه اضطرابات اجتماعية في
المستقبل.
لقد وجدت السلطات العمومية نفسها ،من أجل الرد على التقارير
''المتشائمة" الصادرة عن المنظمات الدولية حول األوضاع السوسيو-اقتصادية
في المغرب ،ملزمة بانتهاج ثالثة أساليب:
 يتسجد األسلوب األول في التشكيك في صدقية تلك التقارير ،وبالتاليفي حقيقة الرتبة التي يحتلها المغرب بين الدول على صعيد مؤشرات التنمية
البشرية استنادا إلى كون الحكومة المغربية تزود المنظمات ذات االختصاص
بمعطيات إحصائية دقيقة ،في حين نقدم كثير من دول العالم الثالث معطيات
إحصائية مغلوطة.
 يتمثل األسلوب الثاني في تبرير عدم تحقيق نتائج ملموسة تنعكسإيجابا على األوضاع السوسيو-اقتصادية بحجم االنتظارات واآلثار السلبية
العميقة للسياسات االجتماعية المنتهجة قبل سنة .2999
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 يتجلى األسلوب الثالث في توضيح سياقات األوراش المعلن عنها منأجل محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي .فهذه األوراش هي من أجل
القيام بجصالحات ''بنيوية'' ،وبالتالي فجن نتائجها لن تظهر بشكل مباشر ،بل
تحتاج بعض الوقت ،ومن الخطأ تبخيس الجهود التي تبذل في هذا اإلطار
(خطاب العرش بتاريخ  11يوليوز .)1117

 – 8الشرط السياسي للنموذج البديل  :تغليب الديمقراطية

نعتبر نحن في حزب الديمقرطيين الجدد أن النموذج التنموي هو أساسا
منظومة متكاملة من التدابير واإلجراءات واآلليات متعددة األبعاد تروم تحسين
األوضاع السوسيو-اقتصادية للمواطنين ،فعندما نتحدث عن النموذج التنموي
بجعتباره منظومة متكاملة ،فجننا نقصد بذلك تفاعل السياسات العمومية
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.
نعتقد في حزب الديمقراطيين الجدد أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن
يتأسس على شرط سياسي يتمثل في تفعيل أنماط الديمقراطية كما أقرها دستور
فاتح يوليوز  ،1122فما هي هذه األنماط؟
يعتمد الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح
يوليوز 1122أربعة أنواع من الديمقراطيات؛ يتمثل أولها في الديمقراطية
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
المؤسسات المنتخبة سواء كانت هذه المؤسسات ذات طابع وطني أو ذات طابع
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محلي ،وتلعب االحزاب السياسية والمركزيات النقابية دورا أساسيا في اضفاء
معنى على هذه الديمقراطية من خالل تقديم مرشحيها لتمثيل المواطنين سواء
كانت هذه التمثيلية ذات طبيعة سياسية تعبر عن نفسها من خالل االحزاب
السياسية أو ذات طبيعة سوسيو-مهنية تعبر عن نفسها من خالل المركزيات
النقابية ،ولتقوية دعامات الديمقراطية التمثيلية ،خصص الدستور الجديد الفصل
السابع منه لألحزاب السياسية بحيث أو كل لها أدوارا تتحدد أساسا في
المساهمة في تكوين المواطنين وتأطيرهم سياسيا ،اضافة الى تمثيلهم في
المؤسسات المنتخبة ،كما خصص الفصل الثامن منه للمركزيات النقابية ،وقد
نص الدستور على ضرورة اعتماد األحزاب السياسية والمركزيات النقابية
المبادئ الديمقراطية على صعيد تنظيمها وتسييرها ،ولتالفي اخضاع دعامات
الديمقراطية التمثيلية لهيمنة السلطة التنفيذية ،فقد نص الفصل التاسع من
الدستور على عدم امكانية "حل االحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو
توقيفها من لدن السلطات العمومية اال بمقتضى مقرر قضائي".
تتجلى الديمقراطية شبه المباشرة المعتمدة في الدستور الجديد والتي تفيد
الرجوع الى الشعب واشراكه في المبادرة التشريعية في ثالث اليات :االلية
االولى مرتبطة باالستفتاء ،حيث يرجع الى الشعب من أجل أخذ رأيه في بعض
القضايا من قبيل ما ينص عليه الفصل  ،271حيث يشير الى أن "للملك
ولرئيس الحكومة و لمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة
قصد مراجعة الدستور وللملك أن يعرض مباشرة على االستفتاء المشروع
الذي اتخذ المبادرة بشأنه" ،وااللية الثانية ذات صلة بحق المواطنات
والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم
ملتمسات في مجال التشريع طبقا للفصل  22من الدستور ،أما االلية الثالثة
فذات ارتباط بحق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض الى السلطات
العمومية وفق الفصل  20من الدستور.
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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الدستوري بالمغرب ،ويستفاد من هذا النوع من الديمقراطية القطع مع مفهوم
الديمقراطية الكالسيكية التي كانت محكومة بضيق المرجعيات االيديولوجية
بمختلف تالوينها ،فالديمقراطية المواطنة هي ما أصبح يسمى اليوم
بالديمقراطية الجديدة التي تتعامل مع المحكومين باعتبارهم مواطنين ليس لهم
الحق في التصويت والترشح والتعبير عن أفكارهم بكل حرية فقط ،بل تفيد
اضافة الى ذلك حق المحكومين في االستفادة من ثروات بالدهم ،فالديمقراطية
المواطنة تعمل بجد على استحضار االبعاد السوسيو-اقتصادية بدل التركيز
على االبعاد السياسية.
تتجسد الديمقراطية التشاركية التي أشارت اليها الفقرة الثانية من الفصل
االول من الدستور الجديد في االخذ بعين االعتبار مشاركة ممثلي المجتمع
المدني والمنظمات غير الحكومية في اعداد السياسات العمومية وتنفيذها
وتقييمها ،وهكذا تنص الفقرة الثالثة من الفصل  21علىى "أن الجمعيات
المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في اعداد قرارات
ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها
وتقييمها ،وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق ضوابط
وكيفيات يحددها القانون" ،فقد متعت الفقرة االولى من هذا الفصل جمعيات
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بكامل الحرية لحظة تأسيسها أو
خالل ممارسة أنشطتها ،كما ألزمها بتنظيم شؤونها وفق المبادئ الديمقراطية
طبقا للفقرة الخامسة من نفس الفصل ،كما جعل القضاء هو الجهة ذات
االختصاص في حل هاته الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو توقيفها طبقا
للفقرة الثانية من نفس الفصل ،ودائما في اطار تفعيل هذه الديمقراطية
التشاركية ،فقد نص الفصل الثالث عشر من الدستور على ضرورة عمل
السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين
االجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها و تقييمها.

 – 3أساسيات النموذج البديل
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لقد رسم البرنامج السياسي الذي صادق عليه المؤتمر التأسيسي لحزب
الديمقراطيين الجدد يوم  21شتنبر  1122أساسيات النموذج التنموي البديل
حيث ورد في شقه الثاني المتعلق باألهداف ما يلي:
"يهدف البرنامج السياسي للحزب إلى تأسيس وتفعيل نموذج جديد للتنمية
يطابق بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ويضع بالدنا في
طريق التقدم والتطور؛ لهذا الغرض يضع الحزب في مقدمة أولويات برنامجه
االقتصادي واالجتماعي األهداف والتوجهات اإلستراتيجية التالية:
 )2اعتماد مخططات اقتصادية واجتماعية تعمل على تحقيق العدالة االجتماعية
وتأمين كرامة المواطنات والمواطنين وخلق المزيد من فرص الشغل
واالستثمار كما تصبو إلى تنمية جهوية مستدامة عادلة ومتوازنة.
 )1التعجيل باإلصالحات الكبرى األساسية لقطاعات العدل والتعليم والتكوين
والطاقة والصحة باعتبار تأخر هذه االصالحات يعيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية لبالدنا.
 )1حماية اقتصاد السوق المغربية ضد كل أشكال التطويع والهيمنة ومظاهر
الرأسمالية المتوحشة واالحتكار واقتصاد الريع.
 )2اعتماد اقتصاد يرتكز بقوة على التكنولوجيا واالبتكار يمنح االمتياز للبحث
العلمي التطبيقي ويعتبر الخدمات وتكنولوجيات التواصل الحديثة آليات
أساسية للعصرنة والتقدم.
 )0الحفاظ على الدور األساسي للدولة في تسيير القطاعات السيادية خاصة
التعليم والصحة.
 )2إرساء آليات تقنينية وتنظيمية فعالة في إطار اقتصاد يشجع على المبادرة
الخاصة وعقد أشكال متوازنة من الشراكات بين القطاع العام والقطاع
الخاص.
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 )7إرساء إدارة المركزية وال متمركزة تتبنى الحياد والمساواة في االستجابة
لحاجيات المواطنين وتقديم خدمة عمومية عصرية تتسم بالنجاعة والفعالية.
 )7العمل على تشجيع الشركات والمقاوالت لالنخراط في بورصة القيم في
إطار التحول التدريجي لالقتصاد المغربي من اقتصاد يعتمد على
االقتراض إلى اقتصاد تحويلي حديث.
 )9منح األولوية لقطاعات الفالحة والصيد البحري والسياحة والعمل على سبل
تطويرها وتثمينها والرفع من مردوديتها.
 )21تشجيع صناعات ذات قيمة مضافة والتي تساهم في خلق فرص أكبر
للشغل.
 )22اعتماد سياسة مالية تدعم القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة
والضعيفة والمهمشة وتشجع على خلق المقاولة وفرص الشغل وتحث على
االستثمار بدل الريع.
 )21اعتبار الضريبة كأداة للتنمية مع خلق عدالة ضريبية كمدخل أساسي
للعدالة االجتماعية.
 )21إعادة التوجيه التدريجي لصندوق المقاصة نحو دعم أنظمة التعليم
والرعاية الصحية والحماية االجتماعية.
 )22تأكيد الحفاظ على دور المدرسة العمومية ومجانتيها وإلزاميتها ،مع
اعتبار التعليم الخاص جزءا ال يتجزأ من المنظومة التعليمية مع العمل على
تأهيلها وتفعيل آليات مراقبتها.
 )20تسريع اإلصالحات الرامية إلى تحسين وتعميم أنظمة الضمان
والحماية االجتماعية ،خاصة منها أنظمة التقاعد والتغطية الصحية.
 )22اعتماد آليات تساعد بشكل فعال الخريجين الشباب الباحثين عن العمل
وذوي االعاقة والمطلقات واألرامل في وضعية صعبة.
توطيد العالقات مع جميع القوى والمجموعات االقتصادية الدولية في
)27
إطار شراكات" رابح رابح " واتفاقيات تبادل حر متوازنة ومتكافئة.
 )27تشجيع االستثمارات والمبادالت التجارية مع الدول العربية واإلسالمية
واإلفريقية مع العمل على خلق سوق عربية إسالمية مشتركة.
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 )29اعتماد مقاربة جديدة للتخطيط العمراني والمجالي تعتبر توفير سكن
الئق في بيئة سليمة حقا لكل مواطن كما تعتبر احترام مخططات التهيئة
الحضرية والمجالية واجبا وطنيا.
 )11توطيد وتوسيع مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشمل
المزيد من الفئات االجتماعية والجهات المهمشة والتركيز على البرامج
التي تسهل اإلدماج االجتماعي والمهني للشباب دون إغفال تحسين أوضاع
الطبقة المتوسطة باعتبارها الطبقة الضامنة للتوازنات والمحرك للنشاط
االقتصادي.
 )12تطوير دور المؤسسات واآلليات التي تعمل على حماية األسرة والطفل
ومعالجة الظواهر السلبية المتصاعدة كتفاقم الجريمة والطالق والزواج
المتأخر وانتشار األمية بكل أنواعها.
 )11إعادة النظر في أوقات العمل ومواكبتها بالتدابير التي تالئم بشكل
متكافئ بين ضروريات العمل واألسرة.
 )11الحفاظ على مكاسب المرأة وتعزيز دورها كمسؤولة نشيطة مع ضمان
تكافؤ فرصها مع الرجل في تحمل مناصب المسؤولية السياسية منها
واإلدارية.
 )12اعتماد مقاربة مندمجة للمغاربة المقيمين بالخارج تعتبرهم شركاء في
الحقوق والواجبات.
 )10إنعاش قطاعات الثقافة والرياضة والفنون الجميلة بما يعكس
المضامين الحضارية واإلنسانية لشعبنا ولجعلها أدوات تساهم في ازدهار
المواطنين المغاربة خاصة منهم فئات األطفال والشباب.
 )12تنمية المناعة الحضارية لشعبنا في وجه التحديات السلبية للعولمة
واالستالب الثقافي ومناهضة كل أشكال االستبداد القيمي وتكريس النزعة
االستهالكية.
 )17االرتقاء باألداء الديبلوماسي الرسمي واألداء الديبلوماسي الموازي بما
يخول للمغرب حضورا قويا في المشهد الدولي خدمة لقضاياه العادلة وفي
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مقدمتها قضية الوحدة الترابية ويبوئه المكانة الجيوستراتيجية التي يستحقها
باعتباره بوابة إفريقية ومتوسطية محورية".
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القسم الثالث
سياساتنا
ترتكز سياساتنا نحن في حزب الديمقراطيين الجدد على ثالثة محاور
كبرى :
 محور إنتاج الثروة محور تلﺒﻴة الﺤاجات -محور إثراء الهوية
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-I-

إنتاج الثروة
نرى نحن في حزب الديمقراطيين الجدد أن إنتاج الثروة ينبغي أن يرتكز
على مجموعة من السياسات من قبيل السياسة الطاقية والبيئية وسياسة التكوين
المهني والسياسة الجبائية وسﻴاسة دعﻢ الﻤقاوالت الﻤﺘﻮسﻄة والﺼغﻴﺮة
والسياسة الرياضية.

 - 0السياسة الطاقية والبيئية

أ  -تشخيص الوضعية الراهنة
أوال  -مجال الطاقات المتجددة

ال يتوفر المغرب على موارد طاقية تقليدية كافية ،إذ يقوم باستيراد حوالي
 96%من احتياجاته من الطاقة .وعالوة على ذلك ،يجب تلبية الطلب المتزايد
للمملكة في هذا المجال (حوالي  5%إلى  7%سنويا) وذلك بسبب االزدهار
االقتصادي والنمو الديموغرافي.
ولرفع هذه التحديات ،وضعت وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة
استراتيجية وطنية جديدة في مجال الطاقة لتأمين التزود بالطاقة مع نهج مقاربة
قوامها التنمية المستدامة ،وتم وضع القانون رقم  13-09المتعلق بالطاقات
المتجددة (الطاقة الشمسية ،الهوائية والكهرومائية).
من بين أهم أهداف هذه االستراتيجية ما يلي :
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-

المساهمة في التخفيف من تبعية المملكة في مجال الطاقة،
تثمين موارد وطنية للطاقة،
المساهمة في خفض انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري،
خلق قطاع صناعي كفيل بتوفير سلع مصنعة محليا تحتاج إليها مشاريع
تطوير الطاقة،
االرتقاء بمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة لتقوية إحداث فرص الشغل.

حدد المغرب هدفا له وهو أن يرفع إلى  52%حصة الطاقة المتجددة في
إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة في أفق عام .2030
ثانيا  -مجال الطاقات األحفورية

يقوم المغرب باستيراد الكهرباء بحوالي  19%و استيراد الفحم بحوالي
 47%والغاز الطبيعي بحوالي  17%والفيول وزيت الغاز بحوالي  7%لتلبية
حاجياته الطاقية.
بالموازاة مع االستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ،يستمر
المغرب في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقات األحفورية كمحطات
أسفي ،الجرف األصفر وجرادة.
ثالثا  -مجال النجاعة الطاقية

تعد النجاعة الطاقية ،باعتبارها أحد التوجهات الرئيسية ضمن
االستراتيجية الطاقية الجديدة للمغرب ،حجر الزاوية في النموذج التنموي الذي
تعمل المملكة على إرسائه ،وسبيال للحد من االرتهان الطاقي للخارج.
ويستمد هذا التوجه الذي ينسجم والجهود العالمية الرامية إلى التقليص من
انبعاثات الغاز المسببة لالحتباس الحراري وتوظيف الطاقات النظيفة
والمستدامة أهميته من حجم التحديات الطاقية التي يواجهها المغرب.
وفي إطار هذه االستراتيجية ،تم اعتماد عدة مبادئ توجيهية همت إنشاء
مزيج كهربائي أمثل يرتكز على خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية ،وتعبئة
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الموارد المحلية من خالل تطوير استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز النجاعة
الطاقية باعتبارها أولوية وطنية .وحقق المغرب في إطار تنزيل هذه
االستراتيجية عدة انجازات همت إحداث العديد من المؤسسات كالوكالة
الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ) (ADEREEوالوكالة
المغربية للطاقة المستدامة ) ،(MASENوشركة االستثمارات في مجال الطاقة
) (SIEومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة ). (IRESEN
كما تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد تمثل في القوانين المتعلقة
بالنجاعة الطاقية ودمج كل من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب .ولتعزيز النجاعة الطاقية باعتبارها أولوية وطنية تم اعتماد :
-

تركيب المصابيح ذات االستهالك المنخفض في اإلنارة العمومية في
عدد قليل من األحياء،
إقرار إضافة ساعة إلى التوقيت (غرينيتش،(1+
أسعار الذروة القصوى،
ترشيد استهالك الطاقة في عدد قليل من المساجد،
تشييد بعض المدن الخضراء.

يهدف البرنامج إلى تخفيض استهالك الطاقة بنسبة  12%في أفق عام
 2020و ب  15%في أفق عام .2030
رابعا  -السياسة المائية

يشكل موضوع الماء بالمغرب أحد أهم المواضيع التي تستأثر باهتمام
واسع وتثير انشغاال عميقا لدى الساكنة ،وخاصة في العالم القروي ،باإلضافة،
طبعا ،إلى المسؤولين الذين يدركون المخاطر االستراتيجية االقتصادية
واالجتماعية التي قد تترتب عن ندرة المياه.
يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة كما أنه يعتمد على
الموارد التقليدية كاألنهار و السدود و المياه الجوفية ،فناقوس الخطر الذي
يتهدد المغرب بسبب العطش هو نتيجة لتراجع التساقطات المطرية.
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تظهر المؤشرات أن معدل استهالك الفرد من المياه يتجه نحو االنخفاض
حيث يبلغ منذ سنة  720 ،2013مترا مكعبا سنويا .صنفت األمم المتحدة
المغرب ضمن الئحة الدول المهددة بشح مياه خطير في أفق سنة  2025كما
هو مبين في الصورة أسفله.

وعلى مستوى المياه العادمة ،يالحظ أنه يتم التخلص منها في الوسط
الطبيعي بسبب تدهور قطاع الصرف الصحي مما يتسبب في تلوث الموارد
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
المعالجة من جهة وللمشاكل المالية التي تعترضها من جهة أخرى.
ب  -اقتراحات الحزب
أوال  -مجال الطاقات المتجددة
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االستمرار في االستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة
وإنشاء مزيج كهربائي أمثل حول خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية
بتكلفة مناسبة مع األخذ بعين االعتبار وجوب خلق فرص شغل لليد
العاملة المحلية.
اتخاذ تدابير إضافية تضمن اختيار تكنولوجيات الطاقة
الحرارية المركزة ( )CSPالتي ال تستهلك كميات كبيرة من الماء.

الشمسية

الرفع من سقف االندماج الصناعي (.)Intégration industrielle

وكذلك االعتماد على مصادر أخرى متوفرة في المغرب ك:
 الوقود الحيوي ( )Biocarburantالمنتج من مواد نباتية حيث يستخرجااليثانول ( )Ethanolوالديزل الحيوي ( )Biodieselمن المحاصيل
الزراعية التقليدية المنتجة للنشاء والسكر والزيوت النباتية .وتجدر اإلشارة
إلى أن المغرب يتوفر على نبتة الجاتروفا ( )Jatrophaبوفرة
إلنتاج الديزل الحيوي.
 والغاز الحيوي ( )Biogazالمنتج عن طريق تحلل النفايات العضويةعند انعدام األكسجين كبقايا الطعام ،السماد ،النفايات الخضراء والنباتات ،ا
لنفايات ا لصلبة ومياه ا لمجاري.
 والطاقة الحرارية الجوفية ( )Géothermieالمختزنة في باطن األرض.ثانيا  -مجال الطاقات األحفورية

إلى جانب الطاقات األحفورية المستوردة بالمغرب تجدر اإلشارة إلى
الذي نتوفر عليه ( Schiste
االحتياطي المهم للصخور النفطية
 )bitumineuxووجوب استخراجه إلنتاج الكهرباء بواسطة محطات مصممة
لهذا النوع من الطاقة وتشجيع االستثمارات في هذا المجال.
ثالثا  -مجال النجاعة الطاقية

لتعزيز النجاعة الطاقية وجب اعتماد التدابير التالية :
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-

-

-

إدماج اعتبارات النجاعة الطاقية في قطاع البناء ممثلة في السكن
والصحة والصناعة والفندقة والتربية الوطنية.
ترشيد استهالك الطاقة في النقل العمومي عبر توسيع المقرر لخطوط
ترامواي وتجديد حظيرة عربات النقل الطرقي واستبدالها بعربات
كهربائية.
تحسيس المقاوالت بشأن ضرورة تحسين االستهالك الطاقي في سياق
اقتصادي.
ترشيد استهالك الطاقة في اإلنارة العمومية عن طريق ألواح
شمسية ومصابيح ذات استهالك منخفض.
ترشيد استهالك الطاقة في المزيد من المساجد والتي يصل عددها إلى
حوالي  20.111مسجد عن طريق ألواح كهروضوئية ومصابيح ذات
استهالك منخفض.
صيانة شبكة مياه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حيث
تضيع كمية ال باس بها طريق تسربها من شبكة المياه نتيجة عطل أو تلف
األنابيب.
رابعا  -السياسة المائية

تستلزم االستراتيجية المائية بالمغرب اتخاذ تدابير إضافية تضمن تنمية
مستدامة وتدبيرا مندمجا للموارد المائية المتاحة.
يجب على المغرب أن يستمر قدر المستطاع في إنشاء السدود والقنوات
كما يتحتم عليه أن يتجه نحو البدائل غير التقليدية كجنشاء محطات لتحلية مياه
البحر باعتماد مصادر طاقة قليلة التكلفة (الطاقة الهوائية أوال الطاقة الشمسية
كتقنية األلواح الكهروضوئية) ،استعمال المياه المعالجة وترشيد االستهالك
وكذلك إنشاء مراكز أبحاث تساعد البالد على تدبير الموارد المائية التي هي
في تناقص بسبب عوامل طبيعية وبشرية.
يجب أيضا االسراع في تفعيل المخطط الذي وُ ضع منذ أعوام إلى حيز
الوجود والذي يرمي إلى تحويل المياه من المناطق التي تشهد فائضا
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كبيرا منها إلى تلك التي تعرف بشح المياه فيها

transfert des eaux

).)Projet du nord-sud

ترشيد االستهالك للماء في المساحات الخضراء كالحدائق ،المالعب
الرياضية ومساحات الكولف ،والري بواسطة المياه المعالجة وكذلك استعمال
العشب االصطناعي الذي ال يحتاج إلى كمية مياه كبيرة (synthétique

.)Gazon
يمكن أن نوفر كميات كبيرة من الماء عن طريق استعمال أنواع معينة من
الزراعات تستهلك كمية مياه أقل من غيرها أو تغيير المحاصيل التي تستهلك
كميات كبيرة من الماء (الستعمالها وتصديرها) ،واستيراد األنواع التي تحتاج
إلى كميات أكبر من الماء كالبطيخ األحمر ،قصب السكر ،الموز ،البلح،
الحوامض ،األرز ،القطن ،الذرة ،القمح ،البطاطس ،الطماطم  ...إلخ.
كما يتحتم علينا اللجوء إلى الري بالتنقيط لتزويد النباتات بالماء الالزم
فقط من دون أي تبذير وزرع النباتات في دفيئة ( )Serreالتي يعاد جمع الماء
المتبقي بعد الري واستعماله مرة أخرى.
يعتبر التوفير أكبر مصادر الماء العذب وأرخصها ،لذلك يتوقف التوفير
بالماء على مدى الوعي العام لمشكلة المياه في المغرب وعلى مدى جاهزيته
للتوفير .من هنا وجب التثقيف والتوجيه والقيام بالمزيد من الحمالت التحسيسية
للمواطنين المغربي لتشجيع توفير المياه.

 - 8سياسة التكوين المهني

أ  -الوضع الراهن للتكوين المهني :

 ضعف قيمة التكوين المهني في منظومة التعليم والتكوين. غياب نظام تكوين معتمد على التحسين المستمر93

-

المقاولة شبه غائبة في نظام التكوين وهندسته وفي تطوير
التكوين المهني ال يلبي طلبات سوق العمل والمستثمرين
انعدام مرصد للوظائف والمهن
انعدام نظام مرجعي للوظائف والمهن
انعدام نظام مرجعي للوظائف والمهارات
نتائج مخيبة لآلمال للتكوين الموفر
على مستوى التكوين األولي  :يتمكن  02%فقط من العمل بعد تسعة
أشهر من تاريخ التخرج.
على مستوى تكوين الموظفين العاملين 91% :من الموظفين ال
يستفيدون من التكوين المستمر و 97.7%من الشركات ال تستفيد من
التكوين أثناء الخدمة.
ب  -رؤية حزبنا للتكوين المهني :

إنشاء نظام عالي الجودة للتكوين المهني في كل مكان وللجميع ومدى
الحياة وذلك لتطوير وتعزيز الرأس المال البشري وتحسين القدرة التنافسية
للمقاولة.
بالنسبة للمواطن :
أوال  -تعزيز االندماج االجتماعي والمهني
ثانيا  -تحسين فرص العمل
ثالثا  -تعزيز التكوين االجتماعي والمهني
 بالنسبة للمقاولة  :تحسين قدرتها التنافسية و جاذبية المغربلالستثمارات
 بالنسبة للدولة والجماعات الترابيةأوال  -الرفع من قيمة الرأس المال البشري
ثانيا  -المساهمة في خلق الثروة الوطنية
ثالثا  -تعزيز االندماج االجتماعي والترابي
ب – أ -األهداف والمحاور االستراتيجية للتكوين المهني:
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تتوزع هذه الرؤية على خمسة أهداف وستة محاور في أفق عام : 1110
أوال  -أهداف استراتيجية :
 -ضمان الحق في التكوين المهني :االدماج االجتماعي والترابي لتكوين 21

-

ماليين مواطن نساء ورجاال
تحسين القدرة التنافسية للمقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين.
تكوين %01 :من المتدربين في ميدان العمل و  %11من الموظفين في
التكوين المستمر سنويا.
الزيادة في االدماج المهني من خالل التحسين المستمر لجودة التكوين:
 70%في أفق .1112
دمج قطاع التربية والتعليم وقطاع التكوين المهني لتحسين جاذبية التكوين
المهني و تمكين الشباب من التعبير عن ميوالتهم.
تقوية حكامة السياسة العامة للتكوين المهني للرفع من األداء و التآزر.
ب – ب  -محاور استراتيجية :

-

توفير تكوين مهني على نطاق واسع وشامل.
توفير تكوين مهني موجه حسب الطلب
المقاولة في قلب نظام التكوين المهني.
نظام تكوين مهني معتمد على التحسين المستمر للجودة.
تثمين المسار المهني من خالل صياغة أفضل لمكونات نظام التعليم
والتكوين.
الحكامة المتكاملة والمبتكرة لتحسين كفاءة وفعالية نظام التكوين المهني
ب – ج -تنفيذ تدابير واقعية وقابلة للتحقيق:

سنتخذ  12تدبير محددا لتحقيق األهداف االستراتيجية لعام .1110
تنفيذ هذه التدابير سيسمح للمغرب :
 بأن يصبح قطبا للمهارات بامتياز في أفريقيا والشرق األوسط. تحسين جاذبيته للمستثمرين95

 الزيادة في قدرة المقاوالت على المنافسة في الخارج وخاصة في أفريقيا خلق  111 111وظيفة على األقل سنويا بفضل التكوين المهنياإلسراع في تطوير المشاريع الهيكلية.
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 - 3السياسة الجبائية

ان تدبير السياسة الجبائية موزع بين اإلدارة المحلية (أو الجماعة الترابية)
والدولة.
أ – مالحظات حول تدبير الضرائب الوطنية

رغم اإلصالح الذي عرفه نظام الضرائب الوطنية بداية مع قانون اإلطار
لسنة  1984ونهاية بصدور قانون  43-06الذي أحدثت بموجبه المدونة العامة
للضرائب والتي دخلت حيز التنفيذ في  1يناير  ،2007إال أن السرعة التي
طبعت إعداد وصياغة وتمديد القانون المذكور نتج عنها مولود مشوه بالنظر
لعدة أسباب:
أوال  :أن القانون غير دستوري باعتبار أن القانون التنظيمي المعمول به
آنذاك حدد مجال قانون المالية في األحكام المتعلقة فقط بالموارد والنفقات،
والحال أن المدونة تضمنت أحكاما غير تلك التي نص عليه القانون التنظيمي.
ثانيا  :السرعة في صياغة المدونة ،وعدم خضوعها لمناقشة مستفيضة
أدت إلى مصادقة البرلمان على مقتضيات قانونية متعارضة مع قوانين أخرى.
ثالثا  :السرعة في الصياغة كانت على حساب العدالة الجبائية ،حيث أن
هاجس اإلدارة في التعديالت التي عرفتها المدونة كان هو البحث فقط عن
المردودية المالية.
رابعا  :تدارك الهفوات والخروقات للقواعد الدستورية عبر آلية قانون
المالية لم يكن يسري بأثر رجعي.
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خامسا  :سحب البساط من البرلمان فيما يتعلق بحقه في التقدم بمقترحات،
ذات الصلة بالنظام الضريبي مادامت السلطة التنفيذية تستغل آلية مشروع
قانون المالية لتعديل النظام الضريبي هو أمر محظور دستوريا.
سادسا  :تقاعس البرلمان بمجلسيه في إثارة مسألة دستورية قوانين
المالية ،بسبب األحكام الضريبية المخالفة للدستور ،حيث بالرغم من كثرة
النصوص غير الدستورية لم يسبق للبرلمان أن تقدم بأي طعن يذكر.
ب – مالحظات حول تدبير الجبايات المحلية

من المالحظ إن المشرع لم يمكن من جمع شتات النصوص رغم تعددها
فيما يتعلق بالجباية المحلية ،مما يدفع إلى إبداء المالحظات التالية :
أوال  :في الوقت الذي تعاني فيه الجماعة الترابية من ضعف الموارد،
فجنها تتخلى عن تحصيل مستحقاتها تجاه المعنيين وهو ما يدفع إلى طرح
تساؤل بخصوص دوافع هذا السلوك.
ثانيا  :غياب إرادة حقيقية في تحسين موارد الجماعات الترابية من خالل
تقاعسها عن تحريك المساطر القانونية خاصة تلك المنصوص عليها في
القانون رقم  ،47-06المتعلق بالجبايات المحلية.
ثالثا  :القرار الجبائي المحلي موزع قانونا ب ين السلطة المحلية و السلطة
المركزية وهذه الوصاية ،تؤكد صراحة عدم أهلية الجماعة الترابية في تدبير
الجباية المحلية ،وهو ما بات يطرح ضرورة إيجاد حل تشريعي يحسم في
المسألة.
رابعا  :عدم اهتمام الجماعات الترابية بتأطير وتكوين العنصر البشري،
حيث تبين أن بعض العاملين بهذه الجماعات ال علم لهم بقانون رقم 47-06
والذي دخل حيز التنفيذ في  ،2008/1/1والذي تضمن إجراءات قانونية بمثابة
سلطات مهمة لتحسين الموارد المحلية.
99

خامسا  :المعلوم أن قانون رقم  47-06اقتبس معظم أحكامه المتعلقة
بالمساطر من القانون رقم  43-06والمعلوم أيضا أن القانون األخير خضع
ألكثر من  73تعديال همت المساطر في حين أن القانون رقم  43-06لم يواكب
هذه التعديالت.
سادسا  :ضعف الصياغة الفنية لقانون رقم  47-06أدت إلى بروز
تشوهات في القانون و غموض أحكامه ،مما بات يطرح إعادة صياغته و
تنقيحه.

 - 4سياسة دعم المقاوالت المتوسطة والصغيرة

في محيط يطبعه الفقر ،مع تحد تنموي مهم يجب رفعه للتأثير بشكل كبير
في التخفيف من الفقر و إنعاش االقتصاد ،يتوجب على الدولة المغربية أن
تسرع ،خالل السنوات المقبلة ،تطوير أنشطتها لصالح القطاع الخاص ،عبر
تقديم دعم مهم لتنمية المقاوالت الصغرى و المتوسطة والمقاوالت الصغيرة
جدا .يتعلق األمر على الخصوص بتحفيز أكثر لتطوير قطاع المقاوالت
والصناعات الصغرى والمتوسطة والمقاوالت والصناعات الصغيرة جدا ،عبر
تكثيف خلق خطوط قرض و مواكبة مناسبة في مجال التدبير .وستكون
األولوية لبرمجة المواكبة في مجال التدبير ،بشراكة مع برامج مساعدة خالقة،
قادرة على تقديم حلول مستدامة للمشكل الهيكلي المتعلق بتعزيز القدرات
اإلدارية للمقاوالت والصناعات الصغرى والمتوسطة والمقاوالت والصناعات
الصغيرة جدا.
أ – رﺻد عام للوقائع

في المغرب ،عادة ما تواجه المقاوالت الصغيرة جدا و الصغرى وحتى
المتوسطة صعوبات في تمويل أنشطتها ،رغم الدور المهم المُعترف به لها في
تنمية االقتصاد المغربي.
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تدفعنا هذه المالحظة إلثارة النقاش حول آليات و استراتيجيات التمويل،
خاصة تلك المرتبطة بنمو المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت
الصغيرة جدا في ظرفية تطبعها التنمية االندماجية.
هناك مجال للدفع أكثر بتطوير هذا القطاع االقتصادي ،بما أنه يشكل حال
لبطالة الشباب بالمغرب.
فالمقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا ،والتي هي في
غالبيتها تخلق و تطور أعمالها باستعمال أموال خاصة بالنسبة لهؤالء الذين
يتوفرون على خزينة كافية ،تعبر عن حاجيات تتطلب مواكبة سواء

تقنية أو مالية ،مما يقود إلشكالية ولوجها للتمويل.
من جهة أخرى ،هناك مسألة تهم الفاعلين :كيف يمكن جعل صناديق
االستثمار في خدمة المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،مع العلم أنه حاليا
وحسب اإلحصائيات ،المقاوالت الكبرى هي التي تستفيد أساسا من ولوج
أسهل للتمويل.
يجب بالخصوص مواكبة المقاوالت التي تشتغل عادة في القطاع غير
المهيكل و تشجيعها على االنتقال للقطاع المهيكل الذي يتطلب قبل كل شيء
حدا أدنى من التحول الداخلي :الهيكلة ،توحيد المعايير ،وخاصة تحديد مخطط
استراتيجي للنمو .فالمقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا
والتي ال تتوفر على هيكلة وال رؤية وال مخطط استراتيجي وال حكامة جيدة ال
يمكنها بتاتا تلقي أموال استثمارية.
بالتالي ،رغم أن المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة
جدا تواجه على الدوام حاجيات مالية لتغطية مصاريفها المتعلقة بالتسيير
(األجور ،األكرية ،إلخ ،).و االستثمار و تنفيذ الصفقات العمومية/الخاصة،
إلخ.؛ فجنها تجد صعوبات جمة للحصول على التمويل لدى البنوك.
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من جانبها ،تبرر البنوك ذلك بضرورة احترام المعايير التي تفرضها
التقاليد المالية.
فالمقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا تالقي
صعوبات في الحصول على التمويل لدى النظام البنكي .ومن أجل تجاوز هذه
الصعوبات ،يجب إرساء استراتيجيات مبنية على تقاسم المخاطر بين الدولة و
البنوك.
باإلضافة إلى هذه النقطة ،يمكن تسطير عدة حلول ،خاصة توقيع اتفاقية
(مع الدولة و البنك المركزي و الشركاء غير الماليين) ،إضافة إلى التركيز
على التوجيه التقني ،الذي يمكن أن يشكل حال فوريا لتقليل مخاطر المقاوالت
الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا.
ب – بعض مداخل الدعم

يشكل الدفع بالمقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا
أحد الرافعات األساسية لحركية االقتصاديات الصاعدة .و يتجلى دعم
المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا ،أساسا ،من خالل
تحفيز األدوات و التمويل عبر قنوات البنوك و المؤسسات المالية و كذلك
التمويالت المباشرة و تمويل الدراسات.
أوال  :تحفيز األدوات المالية

من أجل التكفل بحاجيات المقاوالت الصغرى والمتوسطة و المقاوالت
الصغيرة جدا التي تالقي عادة صعوبات في بلوغ مستوى مناسب من األموال
الخاصة وتجميع الضمانات الكافية لجعل مشاريعها قابلة لالستبناك ،يتوجب
على الدولة المغربية إحداث آليات خاصة بمعية شركاء خواص:
 خلق صندوق لضمان االستثمارات الخاصة يقوم بدعم تمويل استثماراتالقطاع الخاص ،على شكل ضمانات مقدمة للبنوك والمؤسسات المالية؛
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 إحصاء المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا التيتتوفر على مؤهالت مهمة للنمو والمردودية؛
 إنشاء صندوق فالحي تتجلى أهدافه كاآلتي: )2تمويل االستثمارات المتعلقة باألعمال الفالحية (شركات وتعاونيات
تعمل في دولة أو عدة دول إفريقية) في مجاالت إنتاج الحبوب وتربية
المواشي ومنتجات الحليب وإنتاج الفواكه وإنتاج البذور والتمويالت
الصغرى؛
 )1منح الموارد لتسهيل المساعدة التقنية ،بهدف الدفع نحو تعزيز قدرات
المجموعات المستهدفة (األعمال الفالحية الصغيرة أو تجمعات مالك
الضيعات.
 )1تسهيل الولوج لتمويل مناسب للفالحين أفرادا وتعاونيات.
 تطوير سياسة لصالح إرساء نسبة فائدة طفيفة لتحفيز تطوير المقاوالتالصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا.
 ضمان العدل و المسؤولية في مجال تقديم العروض لمنح الصفقاتالعمومية
 التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية بحيث يصبح هذا التعاون الذييربطها بالمؤسسات المالية الوطنية الطريق األمثل لتدخالتها لصالح
المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا .يكمل هذا
التعاون ،الذي يتم بواسطة خطوط إعادة تمويل للمؤسسات المالية الوطنية
و هيئات تشجيع المقاوالت الصغرى والمتوسطة و المقاوالت الصغيرة
جدا ،التدخالت المباشرة للبنوك لصالح القطاع الخاص .و تقدم الدولة بذلك
للمؤسسات المالية الوطنية دعمها التقني و/أو المالي.
لدعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا ،يمكننا
أن نقر إرساء خط إلعادة تمويل المشاريع االستثمارية المنتجة .في هذا
اإلطار ،يمكن خلق عدة منتجات إلعادة التمويل من أجل أخد خصوصيات
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الحاجيات بعين االعتبار :خطوط القرض ،االتفاقيات اإلطار إلعادة التمويل،
خطوط القرض اإليجاري و التسبيقات الشمولية المختصة.
ثانﯾا  :التمويالت المباشرة للمقاوالت الﺻغرى والمتوسطة

باإلضافة للتمويالت عبر قناة البنوك و المؤسسات المالية ،يتوجب على
الدولة التدخل مباشرة في تمويل بعض المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي
تتوفر على مؤهالت جيدة وتنظيم مناسب.
فالدولة المغربية مطالبة إذا بالتأكيد على تشجيع المقاوالت الصغرى
والمتوسطة و المقاوالت الصغيرة جدا والتي تمثل العدد األهم من المقاوالت
بالمغرب .ومن البديهي أن المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت
الصغيرة جدا تشكل حلقة أساسية إلنتاج الثروات.
ثالثا  :إنجاز دراسة حول التموﯾل المباشر للمقاوالت الﺻغرى و
المتوسطة

تتوفر المقاوالت الصغرى والمتوسطة على قدرة أكبر للتأقلم و مرونة
بالنظر لحجمها الذي يمكن التحكم فيه بشكل أفضل .وهي تشكل نهجا مناسبا
لبناء إستراتيجية لتنمية البالد .في هذا الصدد ،من الضروري الشروع في
دراسة تتوخى بلورة برنامج عمل لتحفيز تمويل المقاوالت الصغرى
والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا.
 - 5السياسة الرياضية

لم تعد الرياضة ترفا في المجتمعات اإلنسانية ،بل أصبحت قطاعا خاضعا
بدوره إلى برامج محددة باألهداف ،ومرتبطا ،مثله مثل باقي القطاعات
الحيوية ،بجستراتيجية األنظمة السياسية الموجهة سواء إلى الداخل أو الخارج.
وبالتالي فجن غياب أو وجود خلل في إعداد وتطبيق وتقييم سياسة رياضية يعد
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محددا أساسيا لدرجة رقي الممارسة الرياضية في أي بلد ،خصوصا أن تنمية
الرياضة بأي دولة أصبحت مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات المتالحقة التي
تشهدها الرياضة العالمية.
إن تمكين األفراد من الممارسة الرياضية من خالل توفير كل السبل
المؤدية إلى ذلك يعطي في النهاية شعبا معافى ذا بنية سليمة قادرا على القيام
بوظائف التدبير والتسيير والدفاع عن الوطن ،كما أن ذلك قد يعفي الدولة من
مصاريف كبيرة في مجال التطبيب .ويمكن للرياضة أن تكون وسيلة من
وسائل تحريك عجلة االقتصاد الرياضي من خالل استهالك الرياضيين ،الهواة
أو المحترفين ،للمنتوجات المرتبطة بالممارسة ،إضافة إلى أنها وسيلة للتعايش
واالندماج االجتماعي وأداة من بين أدوات محاربة أو التقليل من انخراط
الشباب في اإلرهاب.
ويمتد األمر إلى حد الرفع من قيمة البلد الناجح رياضيا على المستوى
الدولي ،فالفوز باأللقاب في المنافسات الدولية أصبح رهانا تتنافس حوله كل
الدول ،بعضها لتكريس تفوقها االقتصادي والسياسي ،وبعضها اآلخر لتجاوز
الدول المتقدمة على األقل في مجال ال يعتد بالثروات والناتج الوطني الخام،
إلى درجة دفعت أحد الباحثين إلى القول إن "عظمة أمة لم تعد تقاس فقط
بجوائز نوبل التي تحصل عليها ،أو بمستوى تقدمها االقتصادي ،ولكن أيضا
بالنتائج الرياضية ألبطالها".
لقد تحولت الممارسة الرياضية إلى ممارسة سوسيو ثقافية تسهم في إعداد
وإبراز أشكال التالحم االجتماعي والوطني ،بل إن قوة الرياضة جعلت منها
جسرا من أجل تأكيد استقالل الدول المستعمرة بدليل أن حركات تحررية
ببعض الدول خلقت منتخبات لدولها قبل نيل استقاللها ،كما أن عدد الدول
المنخرطة في الوقت الحالي في االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ) 209عضوا)
يفوق العدد المنخرط في منظمة األمم المتحدة( 193عضوا).
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لقد شهد المغرب منذ االستقالل نتائج رياضية وضعته ضمن مصاف
الدول القادرة على تحقيق إنجازات دولية هامة رغم ضعفه االقتصادي ،لكن
اإلشكال المتجدد تمثل في غياب االستمرارية وتحول اإلنجازات إلى أحداث
مناسباتية تعكس حقيقة الممارسة بالداخل ،إلى حد أن الدولة أصبحت تستثمر
أي إنجاز خارجي للتغطية على عجز داخلي .وفي السنوات األخيرة شهد
المغرب توالي مجموعة من المؤشرات الدالة على رغبة الدولة في منح
الرياضة اهتماما أكبر ،لكن بدون أن ترقى إلى حد تشكيل صورة واضحة.
ويمكن إيجاز هذه المؤشرات في:
 - 1مناظرة وطنية للرياضة :تم عقد ثاني مناظرة وطنية خاصة
بالرياضة بتاريخ  24أكتوبر  2008بالصخيرات ،وأهم ما ميز هذه المناظرة
رسالة ملكية حملت عتابا شديد اللهجة للمسؤولين عن تردي الرياضة ،إلى
جانب خارطة طريق للخروج من أزمة النتائج.
 - 2دعم مالي ملكي مباشر :قدم الملك محمد السادس سنة  2009دعما
ماليا مباشرة إلى كل من اللجنة األولمبية المغربية بقيمة  33مليار سنتيم إلعداد
الرياضيين من ذوي المستوى العالي ،قبل أن يتم تقديم دعم آخر لجامعة كرة
القدم بقيمة  25مليار سنتيم ،إلى جانب دفع بعض المؤسسات العمومية لرعاية
عملية بناء بعض مراكز التكوين الموجهة أللعاب القوى.
 - 3دسترة الرياضة :منذ سنة  1962إلى سنة  ،1996كانت الرياضة
الغائب األكبر عن الوثيقة الدستورية .وخالل التعديل الدستوري لفاتح يوليوز
 2011تم التنصيص على الرياضة باعتبارها حقا للمواطن في ثالث مواد
ضمن باب الحريات والحقوق .وهو ما شكل إشارة قوية إلى اقتناع الدولة
بأهمية القطاع وسط النسيج االجتماعي للمغرب.
 - 4برامج التنمية :تم استحضار الرياضة ضمن تقرير " 50سنة من
التنمية البشرية وآفاق  ،"2025إلى جانب إدراجها ضمن محاور "المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية" سنة  2005باعتبارها مجاال اجتماعيا.
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 - 5اإلعالم الرياضي :تم إحداث قنوات تلفزية وإذاعية خاصة
بالرياضة ،ففي سنة  ،2006تم تدشين قناة "الرياضية" التابعة للشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزيون ،قبل أن تليها إذاعة خاصة موجهة للرياضة "راديو
مارس" سنة  .2009مع العلم أن قنوات وإذاعات خاصة وعمومية تمنح حيزا
مهما في برمجتها للجانب الرياضي باعتباره واحدا من عوامل الرفع من نسب
المشاهدة.
 - 6دعم الرياضة الوطنية ماديا :إضافة إلى دعم الدولة المباشر
لمختلف الجامعات ،فجنها فتحت المجال أمام شراكات ماليةمع مؤسسات
عمومية ،وأيضا في إطار اتفاقية احتكار نقل المنافسات الرياضية تلفزيونيا.
هذه األهمية التي توليها الدولة ظاهريا للمجال الرياضي ،والتي هي في
آخر المطاف بدون سياسة عمومية واضحة ،تقابلها معطيات صادمة،
ونستعرضها كما يلي:
عدد المرخصين في  45جامعة رياضية مغربية ال يتعدى  295ألف

و 547مرخص له ،وهو ما يمثل  0.87في المائة من مجموع ساكنة المغرب
وفق إحصاء سنة .2014
عدد األندية الرياضية بالمغرب ال يتعدى  4560ناديا بمعدل ناد واحد

لكل  7422نسمة.
عدد الوحدات الرياضية ال يتعدى  1140وحدة تابعة لوزارة الشبيبة

والرياضة والجماعات المحلية بمعدل وحدة رياضية لكل  29ألف و691
نسمة ،علما أن  40في المائة من هذه الوحدات ) (455موجه لرياضة كرة
القدم.
غياب ديموقراطية في توزيع الوحدات الرياضية ،إذ أن جهتي الرباط

والدارالبيضاء هما األكثر استفادة ،مقابل ضعف كبير في جهة طنجة تطوان
بمعدل وحدة رياضية لكل  56ألف نسمة.
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إن قطاعا رياضيا غابت عنه سياسة رياضية واضحة منذ االستقالل إلى
غاية اآلن وظل يخضع لمنطق التدبير اليومي ال يمكن إال أن ينتج واقعا
صادما يتعارض مع الشعارات التي يتم رفعها بين الفينة واألخرى من كون
المغرب بلدا رياضيا ،فباألرقام يظل المغرب بلدا لم تلعب الرياضة في
سياساته أي دور بعدما ظلت حقيبة وزارية تمنح في إطار التراضي الحكومي
وليس في إطار استراتيجية واضحة ،بدليل أن الرياضة تناوب على دفتها 28
مسؤوال حكوميا في ظرف  60سنة ،أي بمعدل مسؤول حكومي كل سنتين
تقريبا.
إن الجامعات الرياضية ،باعتبارها مرفقا عموميا يؤدي خدمة موجهة
للعموم في إطار تفويض من وزارة الشباب والرياضة ،ظلت متماهية مع
الوضع السياسي واالجتماعي بالمغرب ،إذ أن غياب الحكامة ظل عصب
الرحى في أي تقييم لعمل هاته الجامعات ،وبلغ األمر حد عدم نشر التقارير
المالية واألدبية لجامعة كرة القدم أغنى جامعات المغرب ،وهو ما جاء متماشيا
مع تقرير أصدرته منظمة "ترانسبارنسي الدولية"سنة  2016حول الحكامة في
تدبير شؤون كرة القدم في مختلف الجامعات الوطنية لكرة القدم في العالم ،إذ
احتلت الجامعة الملكية المغربية مراكز متأخرة إلى جانب دول إفريقية وأخرى
مجهرية.
في ظل المعطيات الواردة أعاله نجد أنفسنا أمام تحدي تشكيل قوة
اقتراحية قادرة على تصحيح االختالالت التي تشهدها الرياضة بالمغرب،
ونقترح في هذا الصدد:
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 - 1وضع سياسة حكومية ،وليست جامعية أو قطاعية ،موجهة للرياضة
بمحاور وإجراءات وآجال زمنية واضحة ال تتغير بتغير المسؤولين
الحكوميين؛و العمل على تفعيل المواد  31 ،26و 33من الدستور
 - 2دمقرطة الممارسة الرياضية على صعيد كل جهة من خالل خلق
انسجام نسبي بين عدد الساكنة وعدد الوحدات الرياضية؛
 - 3فرض أسس حكامة وسط مختلف المؤسسات المتدخلة في المجال
الرياضي؛
 - 4تقنين التمويل العمومي الموجه للجامعات واألندية الرياضية وضمان
استفادة كل طرف حسب تمثيليته؛
 - 5إجبارية نشر التقارير المالية واألدبية للجامعات الرياضية أمام العموم
وفق منطوق المادة  23من قانون التربية البدنية؛
 - 6مراجعة دورية للترسانة القانونية في أفق وضع مدونة موحدة
للرياضة؛
 - 7تعديل الميثاق الجماعي بهدف حذف صيغة التخيير لصالح صيغة
اإللزام في التزامات الجماعات المحلية تجاه القطاع الرياضي ،وتخصيص
نسبة  1في المائة من ميزانية كل جماعة لصالح الرياضة المحلية؛
 - 8إحياء المجلس األعلى للرياضة مع تعديل تركيبته واختصاصاته
ليصبح جهازا مستقال لتقييم عمل اللجنة األولمبية والجامعات؛
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 - 9وضع استراتيجية دقيقة تروم تشجيع المسؤولين المغاربة على التقدم
لمناصب المسؤولية في مختلف االتحادات الدولية في إطار ديبلوماسية
رياضية ناجعة؛
 - 11تفعيل الشراكات التي تربط (وزارة التربية الوطنية) و (وزارة
الشبيبة) فيما يتعلق باستغالل البنيات التحتية الرياضية .و خلق شراكات مماثلة
بين (وزارة التربية الوطنية) والجماعات الترابية؛
 - 11رد اإلعتبار للرياضة المدرسية و الجامعية .و التنصيص على
الزامية اختبار التربية البدنية الموحد في مستويات السادس اتدائي ،الثالث
اعدادي و في امتحان البكالوريا مع الرفع من معامل المادة؛
 - 21تشجيع الرياضات دات الكلفة المنخفضة مثل الرماية ،الشطرنج و
الكرة الحديدية؛
 - 13السهر على امن وسالمة المواطنين الذين يمارسون الرياضة في
الحدائق والغابات والعمل قدر المستطاع على تأطير هذه الممارسة؛
 - 14وضع سياسة وطنية للتنقيب عن الطاقات الواعدة في مختلف
الرياضات و تكوينها وفق ضوابط علمية دقيقة؛
 - 15العمل على حفظ الذاكرة الرياضية المغربية؛
 - 16وضع سياسة جهوية ومحلية تتماشى وتتكامل مع السياسة الحكومية
في المجال الرياضي؛
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-II-

تلبية الحاجات
نميز نحن في حزب الديمقراطين الجدد بين السياسات ذات الصلة بجنتاج
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.

 - 0السياسة الصحية

أ – الوضعية الراهنة

يعتبر قطاع الصحة العمومية احد المجاالت التي من خاللها يمكن الحكم
على مدى تقدم الدولة ومدى تخلفها ،باعتباره قطاعا اجتماعيا كالتعليم ،والسكن
وبه يتم فهم سلوك اي دولة تجاه مواطنيها و مدى اهتمامها بصحتهم ،ومن ثم
وجب اعطاء اولوية لهذا القطاع وقدر كاف من االهتمام وتخصيص ما يلزم
من االعتمادات المالية حتى يضطلع بدوره في تحسين مستوى الصحة والحق
في العالج لدى.
وقد نص الدستور المغربي في الفصل  31أن الحق في الصحة هو أحد
الحقوق المكفولة وفق االعالن العالمي لحقوق االنسان.
يالحظ بالمغرب أنه رغم الشعارات المرفوعة من طرف الحكومات
المتعاقبة على تدبير الشان العام مازال هناك تخبط في العديد من المشاكل التي
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تجعله بعيدا عن لعب دوره في توفير الخدمات العالجية للمواطنين في ظروف
جيدة وبوسائل حديثة.
يعود التردي الخطير الذي يعرفه قطاع الصحة بالمغرب إلى تخلي الدولة
منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي عن دعم القطاعات اإلجتماعية (تقليص
النفاقات واإلعتمادات الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والسكن) باعتباره
قطاعا غير منتج وهو أمر راجع إلى تطبيق سياسة التقويم الهيكلي .إذ في بلد
يتجاوز عدد سكانه  30مليون نسمة حسب اإلحصاء السكني لسنة  ،2014ال
يتوفر إلى على  5مستشفيات جامعية كلها متمركزة ما بين محوري الرباط
القنيطرة ،فاس ،الدار البيضاء ،وجدة ،إذ ال زالت بعض الجهات ال تتوفر على
مستشفيات جامعية مثل جهة درعة تافياللت،و طنجة تطوان ،مما يكرس
الفوارق المجالية بين الجهات في مجال الصحة العمومية.
ورغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية من طرف المغاربة نتيجة
ظهور وانتشار أمراض مزمنة يتطلب عالجها تكاليف باهضة ،فجن المغرب ال
يتوفر إلى على  102مستشفى عام و 39مستشفى متخصص و 2689مركز
صحي حضري وقروي ،وهو بذلك ال يزال بعيدا عن بلوغ المعدالت المطلوبة
من طرف منظمة الصحة العالمية متخلفا بدرجات عن بعض جيرانه مثل
تونس والجزائر.
تفتقر المستشفيات والمراكز الصحية إلى الموارد البشرية الالزمة لتسيرها
وتدبيرها كما تفتقد إلى وسائل العمل الالزمة لتحسين بنية استقبال المرضى
وتقديم خدمات عالجية لهم في المستوى ،فعلى سبيل المثال ال زالت العديد من
القرى وبالرغم من توفرها على مراكز صحية ،تفتقر لألطر الصحية ووسائل
التطبيب ،بل في الكثير من األحيان تحولت إلى بنايات مهجورة ،مما يؤثر سلبا
على سكان تلك المناطق و يحرمهم من حقهم في الصحة ،وخير دليل على ذلك
هو استمرار عملية التوليد التقليدية في تلك المناطق وارتفاع نسبة وفيات
المواليد واألمهات و تحديدا بالمناطق الجبلية والنائية والصعبة الولوج.
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هذا فيما يخص بنية االستقبال و األطر الصحية (األطباء و الممرضين)
إضافة إلى ذلك فالمغرب الزال لم يصل إلى الحد األدنى للمستوى المطلوب
في توفير األسرة للمرضى بالمستشفيات إذ تبلغ النسبة سريرا واحدا لكل
 1000نسمة وهو رقم بعيد عن المعدل الذي وصلت إليه تونس وهو معدل
 202سرير لكل ألف نسمة.
هذا الوضع الذي ال يلبي حاجيات المواطنين في الصحة هو نتيجة لتعاقب
سياسات حكومية لم تعر قطاع الصحة االهتمام الالزم رغم تطور اإلعتمادات
المالية المخصصة لهذا القطاع من ) 1مليار سنتيم سنة  2012إلى  14مليار
سنتيم سنة  (2016وذلك بفعل تطبيق نظام المساعدة الطبية "راميد"  ،هذا
االخير رغم دخوله حيز التنفيذ مازال بعيد عن اإلستجابة لتطلعات المستفيدين
منه ،فجضافة إلى تعقد مساطر الحصول على بطاقة "راميد" فان هذه األخير ال
تعفي المستفيد منها من اداء تكاليف التشخيص و العالج و الدواء ،فهناك
تناقض بين الخطاب الحكومي الذي يدعي مجانية التطبيب للحاصلين على
بطاقة "راميد" وماهو على أرض الواقع .إذ أن نسبة المجانية ال تتجاوز
 %30من تكلفة العالج و التشخيص و الدواء ومعه نالحظ ضعف التمويل
العمومي للخدمات الصحية وارتفاع النفقات الذاتية للمواطنين ،كما أن فئة
عريضة من المجتمع الزالت ال تستفيد من نظام التغطية الصحية اإلجبارية
رغم أنها فئة ذات دخل محدود وتبلغ نسبتها  %30من مجمل سكان المغرب
(صناع تقليديون ،مهنيون ،حرفيون ،عاطلون ،أصحاب مهن صغيرة حرة،
طلبة" ،رغم الوعود") إذ ان هذه الفئة خارجة نظام "راميد" وخارج أي تغطية
صحية كيفما كان نوعها )…(cnss
ب  -المقترحات :

 .2رفع اإلعتمادات المخصصة لقطاع الصحة بالميزانية العامة للدولة و ذلك
برفعها من نسبة  %5إلى .%10
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 .1إنشاء المجلس األعلى للصحة على غرار المجلس األعلى لألمن و التعليم
من أجل سن سياسة صحية وطنية.
 .1التكوين وإعادة التكوين لألطر الصحية و الممرضين لمواكبة المستجدات
في مجال قطاع الصحة.
 .2إنشاء مستشفيات جامعية في الجهات التي ال تتوفر عليها.
 .0رفع عدد األسرة بالمستشفيات لبلوغ النسبة المطلوبة من طرف منظمة
الصحة العالمية.
 .2مجانية الولوج للخدمات اإلستشفائية من خالل بطاقة "رميد"
 .7رفع تجريم اإلجهاض بالنسبة لضحايا اإلغتصاب وزنا المحارم والحامل
المصابة باألمراض العقلية والنفسية والمرأة المسنة الحتمال وجود
توشوهات خلقية لدى الجنين.
 .7تشكيل لجن وزارية للمراقبة و التتبع و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 .9تزويد المستشفيات بالوسائل اللوجيستيكية و األطر الطبية الالزمة.
 .21توسيع مجال الخدمات الصحية لتشمل كافة المغاربة في المدن كما في
القرى.
 .22خلق مزيد من المؤسسات اإلستشفائية لألمراض العقلية والنفسية
وتغيير نظامها الداخلي
 .21الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة "التوظيف".
 .21خلق أقطاب جمعية للدراسات الطبية و تيسير الولوج إليها.
 .22توفير مستشفيات متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل لتسهيل استفادة سكان
المناطق الصعبة من الخدمات الصحية (سيارات اإلسعاف،
مروحيات.)...،
 .20تأطير وتكوين المولدات في المناطق القروية وجعلهن تحت وصاية
وزارة الصحة.
 - 8سياسة حفﻆ ﺻحة المواطنين

أوال – المراقبة الصحية للمنتجات الغذائﯾة
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أ  :تعزيز اليات المراقبة للمنتجات الغذائية:

الوضعية الراھنة:
تواجد نقض حاد في عمليات المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية ودلك
راجع باألساس للخصاص المسجل في عدد المراقبين نتيجة غياب نصوص
قانونية تجيز تدخل بعض القطاعات في عمليات المراقبة كوزارة الصحة.
إن القانون رقم  13-83قد حدد في فصله  20طبيعة المتدخلين في عملية
المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية ومن بينهم نجد وزارة الصحة ممثلة في
مصالح حفظ الصحة التابعة لها ،إال أنه مع كامل األسف مند صدور مرسوم
سنة  1984غابت لحد الساعة المراسيم التطبيقية الخاصة بتقنيي حفظ الصحة
لتمكينهم من القيام بعمليات المراقبة.
وبعد تأسيس المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية ورغم
قلة عناصره لم يتم إشراك أطر وزارة الصحة في ميدان المراقبة الصحية.
وكمثال على هذه الوضعية بمدينة مراكش ،فالمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتوجات الغذائية ال يتوفر إال على سبعة مراقبين معظمهم سيحال
قريبا على التقاعد.
بالمقابل نجد حوالي  36تقني حفظ الصحة (Technicien (d’hygiène

مكونين في ميدان المراقبة الصحية وتابعين لوزارة الصحة ال يمكن لهم القيام
بعمليات المراقبة الصحية لوجود فراغ قانوني.
التصور :
تمكين المصالح التابعة لوزارة الصحة من القيام بعمليات المراقبة الصحية
للمنتوجات الغذائية.
التدابير:
إعطاء موظفي وزارة الصحة المكونين في شروط السالمة الغذائية صفة
ضباط الشرطة القضائية عبر صياغة مراسيم قوانين تطبيقية تخول لهم إنجاز
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محاضر المعاينات والقيام بعمليات التفتيش والحجز وإحالة المعاينات على
المصالح المختصة قصد اتخاد التدابير الالزمة.
ب  -توسﯾع نطاق االعتماد الﺻحي للمؤسسات الغذائﯾة بالمغرب:

الوضعية الراھنة:
إن مخطط المغرب األخضر يسعى إلى تأطير عمليات اإلنتاج عبر
مختلف المراحل ،هذا األمر تمت صياغته من خالل القانون رقم  28-00غير
أن عملية االعتماد الصحي اقتصرت على وحدات اإلنتاج فقط دون أن تشمل
نقاط البيع و المطاعم الجماعية و ممولي الحفالت.
التصور:
توسيع االعتماد الصحي للمؤسسات الغذائية من نقط اإلنتاج إلى مناطق
البيع.
التدابير:
إصدار مرسوم تطبيقي بجعل هذه الوحدات موضوع اعتماد صحي
كأساس لمزاولة نشاطها.
ج  -ﻏﯾاب دفاتر تحمالت خاﺻة بالمؤسسات الغذائﯾة و الخدماتﯾة.

الوضعية الراھنة:
يتم الترخيص للمؤسسات والمحالت الغذائية من طرف لجنة مختلطة وهذا
الترخيص يتم فقط غلى معاينة للمحل و إبداء رأي بالموافقة أو الرفض.
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هذا الرأي يبقى مرتبطا بالشخص المعاين وال يخضع لشروط محددة مما
يخلق تفاوتا كبيرا في تجهيزات وطبيعة المحالت المرخص لها.
التصور :
صياغة دفاتر تحمالت لكل نشاط من أجل احترام الحد األدنى لشروط
الصحة والسالمة.
التدابير:
صياغة دفاتر تحمالت و قوانين تجبر أصحاب المحالت على
احترامها تحت طائلة منع النشاط.
ثانيا  -حماية المستهلك :

الوضعية الراھنة:
أن القوانين المغربية الخاصة بحماية المستهلك تبقى محدودة في غياب
المراسيم التطبيقية لها خصوصا بالنسبة للقانون  08-31كما أن المشرع سمح
بخلق مجلس المنافسة و جعله فقط ذا صبغة استشارية مما يحد من تدخالته.
كما أن جمعيات حماية المستهلك تفتقد لألهلية القانونية قصد ممارسة
اختصاصاتها أمام القضاء.
التصور :
تأطير وهيكلة ميدان حماية المستهلك وإخراج المجلس األعلى للمستهلك
إلى حيز الوجود.
التدابير :
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-

-

-

-

االسراع بجخراج ما تبقى من النصوص التطبيقية للقانون  08- 31القاضي
بتحديد تدابير لحماية المستهلك و ال سيما مرسوم احدات المجلس األعلى
لالستهالك.
التسريع وتمكين جمعيات حماية المستهلك من صفة المنفعة العامة (حق
التقاضي) فنحو  75جمعية الموجودة حاليا بالمغرب ال تتوفر على هذه
الصفة.
تمكين جمعيات حماية المستهلك من تمثيلية أكبر بالمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ( جمعية واحدة حاليا)
خلق تمثيلية لجمعيات حماية المستهلك بمجلس المنافسة
إطالع جمعيات حماية المستهلك عبر قاعدة للبيانات خاصة بالمنتوجات
والسلع المستوردة وتعريفها ومميزاتها وخصائصها ومواصفاتها
التسريع باخراج نصوص تطبيقية خاصة بالمراقبين المؤهلين التابعين
لجميع القطاعات (وجود نص تطبيقي واحد خاص بمراقبي التجارة و
الصناعة فقط ) حسب الفصل  166من القانون .08-31
دعم الجمعيات المهتمة بالمستهلك ماديا و لوجستيكيا و إحدات شباك
المستهلك بجميع مناطق المملكة.
ضرورة مساندة جمعيات حماية المستهلك عبر خلق منابر اعالمية تهتم
بالمستهلك و خلق وصالت إشهارية تحسيسية دائمة بالقنوات التلفزية
إعطاء الحق لجمعيات حماية المستهلك بعقد شراكات مع مختبرات عالمية
للوقوف على مدى استجابة المنتوجات و السلع الموجودة بالمغرب
للمواصفات الوطنية و الدولية.
ثالثا  -المبيدات الحشرية بالمغرب.

الوضعية الراھنة :
ان المبيدات الحشرية بالمغرب تنقسم الى صنفين:
 المبيدات المستعملة بالميدان الفالحي.118

 المبيدات المستعملة في ميدان الصحة العامة.بالنسبة للمبيدات ذات االستعمال الفالحي فهي مؤطرة بالقانون رقم .95-
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بالنسبة للمبيدات المستعملة في الصحة العامة فانه يسجل فراغ تشريعي
من طرف وزارة الصحة اللهم قرار وزير الصحة رقم  758بتاريخ  20ابريل
 2010حول خلق اللجنة التقنية لتقييم المبيدات.
هدا الفراغ فتح الباب على مصراعيه الستيراد المبيدات الحشرية
المستعملة في الصحة العمومية حيث أن مسطرة السماح بدخولها ال تشترط
األهلية التقنية والمعرفية للمورد بقدر ما تعتمد على البطاقة التقنية للمبيد و
التحاليل المخبرية لمواده الفعالة.
والنتيجة وجود موردين يجهلون طبيعة المبيدات وخطورتها على الصحة
و البيئة.
وتبقى المعضلة الكبرى هي غياب إطار قانوني للشركات التي تستعمل
هده المبيدات في محاربة الحشرات و القوارض حيث ال يشترط توفرها على
أدنى حد تقني و معرفي بل يكفي فقط تأسيس شركة و شراء المبيدات من
الموردين اللدين هم بدورهم يفتقرون للمعرفة التقنية وبهذا نجد ان استعمال
هده المبيدات يتم بشكل عشوائي وخطير على الصحة العامة.
التصور:
تنظيم قطاع استيراد وتوزيع واستعمال المبيدات الحشرية في ميدان
الوقاية الصحية.
التدابير:
وضع إطار قانوني يجعل الموردين والموزعين للمبيدات المستعملة في
الصحة العامة متوفرين على عمال مؤهلين علميا وتقنين عمل الشركات التي
تقوم بالمعالجة الكيماوية عبر فرض توفرها على عناصر مكونة في حفظ
الصحة.
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رابعا  -استعمال مواد التنظيف والتصبين.

الوضعية :
ان استعمال مواد التنظيف والتصببين بالمغرب يفتقر لترسانة قانونية
حيث نسجل استعمال مواد خطيرة و مسرطنة مع غياب قانون يحدد المواد
الكيماوية المسموح بها وال أذل على دلك استعمال مادة البيركلوري إيتيلين
المسرطنة و الممنوعة كليا من طرف االتحاد األوروبي و التي تعتبر الوحيدة
المستعملة في التصبين الجاف بالمغرب.
التصور:
جعل استعمال مواد التنظيف أمنا مع تأهيل الشركات العاملة في هدا
الميدان و منع المنظفات التي تشكل خطرا على الصحة.
التدابير:
وضع إطار قانوني لتداول واستعمال مواد التنظيف مع خلق لجنة تقوم
بتحيين الئحة المواد المسموح بها.

خامسا  -مياه االستحمام:

الوضعية الراھنة:
غياب إطار قانوني لمحاربة مرض الليجيونيال بالمغرب
مرض الليجيونيال قاتل وينعكس بالتهاب الرئتين ،ومسببه هي بكتيريا من
عائلة الليجيونيال ) ،(Légionnelleبصورة عامة بكتيريا أل .Legionella
–  Pneumophliaهذه البكتيريا موجودة في البيئةة ،وبخاصة في مصادر
المياه ،وهي تتكاثر بشكل متسارع في شبكات مياه ساكنة بدرجات حرارة
تتراوح بين  45 – 25درجة مئوية .إن الحديث في معظم األحيان هو عن
حاالت مرضية فردية ال توجد عالقة بينها ،لكن في بعض األحيان تظهر
حاالت مرضية تتعلق باالنكشاف للبكتيريا من مصدر مشترك.
121

كيف تتم اإلصابة بعدوى المرض؟
يتم نقل البكتيريا برذاذ الماء الذي يطير في الهواء والملوث ببكتيريا أل -
 ،- Legionellaوالذي يتم استنشاقه لداخل الجهاز التنفسي للشخص الذي
يتعرض لهذا المرض.
الذرات التي يحملها الهواء ،والملوثة بالبكتيريا ،من شأنها أن تصل من
مصادر مختلفة ،من بينها:
-

االستحمام واستعمال الماء الساخن (بخاصة من رؤوس دوشات ملوثة).
برك تيارات (جاكوزي) ونوافير.
أبراج تبريد ألجهزة تكييف
أجهزة تكييف على أساس تبريد الهواء من خالل االتصال المباشر مع
الماء.

التصور :
إجبار أصحاب الفنادق و الحمامات وجميع مؤسسات اإليواء على
ضرورة وضع برنامج لمقاومة هذا المرض حيث أنه بالدول األوروبية يتم
إغالق المؤسسات التي يتم اكتشاف هذه البكتريا بها حتى ال تتكرر مثل هده
الواقعة
التدابير :
إجبار أصحاب محالت االستحمام و مؤسسات االيواء على صياغة دفتر
صحي خاص بالماء مع إلزامهم القيام بتحاليل مخبرية دورية لشبكات المياه
الداخلية واتباع ارشادات المنظمة العالمية للصحة لمحاربة هدا المرض.

 - 3السياسة العقارية
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جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول موضوع
"السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية" ما يلي:
"اليخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي ،ورافعة أساسية للتنمية
المستدامة بمختلف أبعادها  ،ومن تم فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز
االستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ،والنطالق المشاريع
االستثمارية في مختلف المجاالت الصناعية والفالحية والسياسية والخدماتية
وغيرها .وباإلضافة إلى ذلك ،فهو محرك ضروري لالقتصاد الوطني ،ألنه
يوفر األرضية األساسية إلقامة مختلف البنيات التحتية ،والتجهيزات العمومية،
كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني ،وهو
اآللية األساسية لضمان حق المواطنين في السكن".
يتضح من خالل مقتطف الرسالة الملكية المشار لها أعاله ،أن العقار
عامل استراتيجي في تحقيق التنمية داخل المنظومة االقتصادية للمغرب،
وتبرز هذه األهمية على مستويين اثنين :
أولهما كون الوعاء العقاري وسيلة للتحفيز على االستثمار ،فجذا كان
مفهوم االستثمار يعني استخدام األموال في قطاع من القطاعات اإلنتاجية من
أجل تحقيق الربح في المستقبل ،فجن العقار يعد من القطاعات اإلنتاجية المهمة
التي تثير لعاب أصحاب األموال ،فهو قطاع مدر للدخل وموفر لفرص الشغل.
ويتميز االستثمار في العقار بالتنوع ألنه مرتبط بقطاعات إنتاجية أخرى
ذات أهمية اقتصادية بالغة ،حيث يعد وسيلة للنهوض بالمشاريع االستثمارية
في المجال الفالحي والصناعي والسياحي وحتى الخدماتي .
ومن خالل االستثمار في القطاع العقاري تحقق الدولة مداخيل مالية مهمة
في شكل ضرائب وواجبات تسجيل وتحفيظ العقارات ،حيث تحتل الوكالة
الوطنية للمحافظات العقارية والمسح العقاري والخرائطية مكانة متقدمة من
خالل عائداتها في ميزانية الدولة إلى جانب عائدات قطاعات أخرى .
ثانيهما كون العقار وسيلة للنهوض باالقتصاد الوطني،فجذا كان الوعاء
العقاري يعتبر حافزا على االستثمار ،فجن حجم االستثمار وقوته رهين بقوة
االقتصاد الوطني ،وقوة هذا األخير تكتسب من خالل برامج التنمية التي
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تستفيد منها البنيات التحتية للدولة والتي تهم باألساس مختلف التجهيزات
العمومية ،من إدارات ومحاكم ومرافق وغيرهم  .كما أن معطيات الوعاء
العقاري تعين الدولة في إطار إعداد سياسة التعمير ومخططات الدولة في
إطار برامج توفير السكن ومحاربة السكن العشوائي والقضاء على دور
الصفيح .
أ – تشخيص الوضع العقاري الراهن:

إن العقار يحتل مكانة هامة كوسيلة للنهوض باإلقتصاد الوطني وتشجيع
االستثمارات الوطنية واألجنبية ،غير أن تحقيق ذلك يبقى رهينا بالنهوض
بالمنظومة القانونية المؤطرة له والتي الزالت تعاني من مجموعة من المشاكل
القانونية والواقعية والتي تقف عائقا أمام إنخراط الثروة العقارية في المنظومة
اإلقتصادية بالشكل المراد لها وتتجلى هاته المشاكل فيما يلي:
 )0ازدواجﯾة النظام العقاري المغربي.

إن طبيعة الوعاء العقاري بالمغرب تختلف باختالف النظام القانوني
المنظم له ،واألنظمة القانونية التي تحكم العقار نوعان:
فهي إما عقارات غير محفظة وكانت تخضع قبل سنة  2011إلى الفقه
المالكي ،أما بعد سنة  2011أصبحت تخضع لمدونة الحقوق العينية فيما يتعلق
بموضوع الحيازة وقواعد الترجيح إلى جانب الراجح والمشهور من الفقه
المالكي .
ويعاني هذا النوع من العقارات من تعدد النزاعات حول إثبات الملكية
وحدودها وطبيعتها ،حيث يبقى هذا النوع من العقارات خارج دائرة اإلئتمان
التي يوفرها نظام التحفيظ العقاري وبالتالي خارج دائرة التعامل.
أما النوع الثاني فهو عقارات محفظة أو في طور التحفيظ وهي تخضع
لظهير  1913المعدل والمتمم سنة  ،2011ويقصد بالعقارات المحفظة،
العقارات التي أنشئ لها رسم عقاري بعد استنفاذ جميع اإلجراءات اإلدارية
والقضائية المنصوص عليها في هذا الظهير ،وهي تمثل نسبة  15في المائة
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من إجمالي مساحة المغرب التي تبلغ ما يناهز  71مليون هكتار ،وتصل إلى
غاية  90في المائة في المجال الحضري .
ويتميز هذا النوع من العقارات بكونها بعد إنشاء رسم عقاري لها تصبح
مطهرة من جميع التحمالت والنزاعات المرتبطة بملكيتها فتحوز قوة إثباتية و
إئتمانية ،وبالتالي سهولة نقل ملكيتها وهي األكثر تداوال ،وتعتبرضمانة قوية
في نظر األبناك في منح القروض .
أما العقارات في طور التحفيظ ،فهي العقارات التي الزالت في طور
المسطرة اإلدارية أو القضائية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري،
والتي لم ينشأ لها بعد رسم عقاري ،ويوجد عدد مهم من هذا النوع من الملفات
التي يصعب اتخاذ قرار التحفيظ في شأنها ألسباب مسطرية متعددة ،وهو ما
يجعلها خارج دائرة التداول.
 )8تعدد القوانين المنظمة للعقار.

تعاني المنظومة العقارية من تعدد القوانين المتدخلة في الموضوع ،ومن
القوانين ما يلي:











ظهير التحفيظ العقاري ،
الظهائر المنظمة لمسطرة التحديد اإلداري ألمالك الدولة
والملك الغابوي،
مدونة األوقاف،
مدونة الحقوق العينية،
القانون المنظمة للملكية المشتركة للعقارات المبنية ،
قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم
العقارات ،
قانون بيع العقار في طور اإلنجاز ،
قانون اإليجار المفضي إلى تملك العقار،
القوانين المنظمة لمجال التعمير،

باإلضافة إلى مختلف األحكام الخاصة المنصوص عليها في قوانين أخرى
كقانون المسطرة المدنية و ظهير اإللتزامات والعقود ،ومدونة األسرة ومدونة
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التجارة وقوانين الشركات بمختلف أشكالها ،والقوانين المنظمة لمؤسسات
االئتمان واألخرى المشابهة لها ...إلخ .
ويترتب عن تعدد القوانين المنظمة للعقار في ظهور مواطن غياب
التوافق واالنسجام في مجموعة من المقتضيات المتقاطعة في عدد من
المواضيع ،فكل نص يصدر في ظروف خاصة وألسباب مختلفة ،دون
استحضار المقتضيات الموجودة ،حيث أصبحنا نعاني من أزمة غياب أحكام
عامة سواء في مجال العقار أو الشركات أو العقود.
 )3تنوع الملكية العقارية.

تتوزع الملكية العقارية بين ملكية خاصة بنسبة  75تقريبا ،وعقارات في
الملك الخاص للدولة على مساحة تناهز مليون و 700ألف هكتار ،وملك
غابوي على مساحة تقدر بتسعة مليون هكتار ،باإلضافة إلى األراضي الساللية
التي تمتد على مساحة كبيرة تبلغ خمسة عشرة مليون هكتار تقريبا ،في حين
تبقى أراضي األوقاف بنسبة أقل .
وما يعاب على ما سبق ال التنوع في طبيعة الملكية ،ولكن العيب أن هذا
التعدد يرجع باألساس إلى اختالف القوانين المنظمة بحسب كل نوع من أنواع
الملكية ،وبالتالي فكل نوع من الملكية يخضع لمبادئ وأحكام خاصة فيما يتعلق
بجثبات الملكية العقارية أو تحفيظها أو تفويتها أو إخضاعها ألي تصرف آخر.
كما أن هذا التعدد يكون سببا في خلق التناقض والتعارض وهو ما يشكل
عقبة أمام إدماج هذه العقارات في تحقيق التنمية اإلقتصادية وتشجيع
اإلستثمار ،خاصة أن بعض هذه القوانين تفرض إجراءات مسطرية معقدة في
نقل الملكية .
كما أن هذا التعدد نتج عنه ظهور أنواع أخرى من التصرفات كحالة
األراضي الساللية ،التي يحظى أصحابها بحق االنتفاع فقط ،وهو ما دفع
أصحابها إلى إبرام مجموعة من التصرفات التي تخرج عن نطاق القانون
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أحيانا أو تكون سببا في ظهور الكثير من المنازعات أمام القضاء أحيانا
أخرى .مما يتسبب في إيقاف الحركية األقتصادية لهاته العقارات.
 )4تعدد األجهزة المتدخلة في العمليات العقارية.

من المعلوم أن العمليات العقارية تتطلب اإلطالع بججراءات عديدة تختلف
باختالف العملية المراد إنجازها ،وهذا يجعل المواطن أو المستثمر في حيرة
من أمره تجاه تحديد اإلدارة أو القسم أو الجهة المختصة ،فهناك الجماعة
الحضرية والسلطات المحلية والوكالة الحضرية ووزارة المالية وإدارة أمالك
الدولة ومصلحة المحافظة العقاري ومصالح المسح العقاري واألجهزة
القضائية باختالف تخصصاتها مدني ،وإداري ،وتجاري ،والالئحة طويلة .
وإلى جانب ذلك هناك مشكل بطء وتعدد اإلجراءات وعدم التزام اإلدارة
بالوقت المحدد كلها عوامل تساهم في تأخر المشاريع العقارية مما يكبد
أصحابها خسائر مالية مهمة قد تدفعهم في كثير من األحيان إلى العزوف عن
هذا النوع من األنشطة.
 )5تعدد المتدخلين في مجال توثيق التﺻرفات العقارية

ال ينحصر توثيق التصرفات العقارية على جهة معينة دون األخرى ،حين
يتداخل في هذه المهمة العدول الخاضعون لقانون خطة العدالة ،والموثقون في
إطار قانون التوثيق ،والمحامون طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة ،باإلضافة
إلى النصوص الخاصة الواردة في قانون الملكية المشتركة ومدونة الحقوق
العينية ونصوص أخرى.
ويرجع هذا التعدد لعوامل تاريخية وأخرى مرتبطة بطبيعة بعض المهن،
فأصل التوثيق في المغرب يعود للعدول طبقا لمقتضيات الشريعة اإلسالمية
لكن في عهد الحماية ارتأى المستعمر االعتماد على الموثقين طبقا لظهير
 1925الذي عدل وتمم سنة . 2011
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وإلى جانب العدول والموثقين كان للعقود العرفية حضور كبير في مجال
توثيق التصرفات العقارية بل قد كان لها نصب األسد ،غير أنها توقفت في ظل
الرسمية التي فرضت بموجب المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ،من
أجل محاربة جرائم الزور التي نشطت في هذا النوع من العقود ،غير أن هذا
المقتضى لم يرقى إلى المطلوب ألن المشرع اشترط الرسمية في العقود الناقلة
لملكية الحقوق العينية أو المعدلة لها أو المسقطة لها ،ولم يشترطها في عقود
الوكالة  .هذه األخيرة التي تلعب دورا كبيرا في مجال التصرفات العقارية .
كما تبقى هذه القوانين مختلفة من حيث األسس واألحكام والمسؤوليات،
حيث نجد أن المشرع فرض على الموثقين مسؤوليات كبرى تصل إلى
عقوبات زجرية كبيرة ،وهم ملزمون بواجب النصح واإلرشاد ،في أن العدل
يقتصر دوره على التلقي ومع مسؤوليات أقل نوعا ما ،في حين أن المحامي ال
يخضع ألية مسؤولية في إطار توثيقه التصرفات العقارية .
وبالمقابل نجد أن اختصاص العدول مقيد بدائرة محكمة االستئناف،و أن
عقوده ال تكتسب الرسمية إال بعد تذييلها بخطاب القاضي وهو ما يقيد عمله
مقارنة مع الموثق ،وإن كان المشرع ألزم هذا األخير بالتلقي والتوقيع داخل
مكتبه عكس العدول .
ورغم أن المشرع منح المحامي صالحية تحرير التصرفات العقارية فجن
هذا الحق يبقى مقيدا في نوع من التصرفات التي اشترط فيها المشرع الرسمية
كعقود الصدقة والهبة وغيرهما.
وأمام هذا التعدد يجد المتعاملون أنفسهم في مواجهة فوضى ،أمام تعدد
القواعد واألحكام والمتدخلين ،وهو ما قد يكون سببا في وقوع أخطاء قانونية
قد تكلف أصحابها أمواال طائلة.
 )6تعدد القوانين المنظمة للشركات العقارية .
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أصبحت الشركات تنشط بشكل كبير في القطاع العقاري حيث استطاعت
بقوتها االقتصادية وحجم أصولها احتالل مكانة مهمة داخل بورصة القيم
وطرح أسهمها للتداول أمام المستثمرين ،وساعد الشركات في تحقيق ذلك،
وجود ترسانة قانونية متنوعة وشاملة لمجموعة كبيرة من أنواع الشركات بين
هذه القوانين:
-

األحكام الواردة في ظهير اإللتزامات والعقود،
قانون شركات المساهمة،
قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وشركة
التضامن وشركتا التوصية البسيطة والتوصية باألسهم،
قانون المجموعات ذات النفع االقتصادي،
القوانين المنظمة لبعض أنواع الشركات المهنية كشركة المحاماة،
واألطباء.....

ورغم األهمية التي تحظى بها الترسانة القانونية المنظمة للشركات فجنها
تبقى عاجزة عن تغطية الكثير من الجوانب ،فمنذ سنة  1913تضمن ظهير
اإللتزامات والعقود أحكاما عامة مشتركة بين الشركات التجارية والمدنية،
وظل الوضع على هذا الحال إلى حين صدور قانون شركات المساهمة الذي لم
يصحب بأي تعديالت على مستوى ظهير اإللتزامات والعقود بل انفرد بأحكام
خاصة بشركة المساهمة وباقي أنواع الشركات التجارية التي أحالت عليه في
العديد من األحكام  ،حتى أصبح قانون شركات المساهمة بمثابة القانون العام
للشركات التجارية ،رغم أن مقتضيات ظهير اإللتزامات والعقود الزالت
سارية المفعول مادامت لم تنسخ بموجب هذه القوانين.
ونتج عن هذا الوضع مجموعة من المشاكل منها:
أوال  -تضارب األحكام والقواعد بين مختلف أنواع الشركات،
ثانيا  -عجز الشركات المدنية العقارية عن مواكبة التطور االقتصادي في
ظل الجمود القانوني ،وهو ما يخلق مشاكل على مستوى مالءمة هذا النوع من
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الشركات مع الطابع التجاري للنشاط العقاري وعن صعوبة خضوعها
لمجموعة من التصرفات المنظمة في قوانين الشركات التجارية دون ظهير
اإللتزامات والعقود ومن ذلك ،تحويل الشكل القانوني واالندماج،
ثالثا  -صعوبة مواكبة حياة الشركة المدنية لعدم خضوعها إلجراءات
الشهر في السجل التجاري،
رابعا  -ضعف مؤسسة السجل التجاري أمام القوة الرقابية لمؤسسات
متدخلة في النشاط العقاري كمصالح المحافظة العقارية ،التي تفرض رقابتها
كجهة وصية على الشركات التجارية ،وهو ما يساهم في عرقلة النشاط
العقاري لمجموعة من الشركات إلى حد أصبحت مجموعة من العقارات كأنه
محكوم عليها بالتشطيب من دائرة التعامل
ب  -االقتراحات:

 :1توحيد النظام العقاري المغربي في إطار قانون عام يشمل العقارات
غير المحفظة والعقارات في طور التحفيظ والعقارات المحفظة ،ويمكن أن يتم
ذلك عن طريق تجميع مختلف القواعد واألحكام المتعلقة بالعقارات غير
المحفظة الواردة في الفقه المالكي وصياغتها في شكل قواعد قانونية تلحق
بالقوانين المنظمة لباقي أنواع العقارات.
 :2وضع مدونة عقارية تجمع شتات جميع القوانين المنظمة للعقار ،تبنى
على مبادئ وأحكام موحدة لمختلف العمليات والتصرفات الواردة على العقار
سواءا على مستوى اإلجراءات أو التقييدات أو التوثيق.
 :3معالجة إشكالية تعدد طبيعة الملكية عن طريق تسليم األراضي
الساللية للخواص ،ووضع قواعد شفافة ومبسطة لتفويت أراضي الدولة
الخاصة.
 :4تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،وتوحيد األجهزة المتدخلة في العمليات
العقارية ،وتحديد آجاالت دقيقة للبت في العمليات المعروضة أمامها.

129

 :5إنشاء محاكم عقارية يسند لها االختصاص للبث في المنازعات
والدعوى العقارية وكل دعوى لها ارتباط وثيق بالعقار ،وفق قواعد
وإجراءات سريعة تضمن حماية الملكية والحقوق المرتبطة بها ،وتشجيع
االستثمار.
 :6توحيد نظام توثيق التصرفات العقارية ،عن طريق وضع إطار عام
يحدد المبادئ واألحكام العامة والمسؤوليات والواجبات مهما كانت طبيعة
المحرر (توثيقي أو عدلي) أو محرر ثابت التاريخ.
 :7إنشاء مدونة عامة للشركات ،تضع مقتضيات عامة للشركات المدنية
والتجارية والمهنية وكذلك األحكام الخاصة وفق منظور شمولي يراعي
االختالف ويخلق نوعا من االنسجام بين مختلف أنواع الشركات النشيطة في
العقار .

 - 4سياسة تدبير قضايا مغاربة العالم

أ – واقع جديد وحاجيات مستجدة

تلعب الجالية المغربية بالخارج دورا استراتيجيا ،السيما بعد ولوج جزء
من أبناء الجيل االول لمراكز ومناصب غير التي اشتغل بها آباؤهم حتى
وصل االمر اليوم الى وجود نخبة من خيرة االطر المغربية في مختلف
مستويات القرار في دول المهجر.
هذا التحول الجدري والثوري في بنية وتشكيلة واهتمامات االجيال الجديدة
من ابناء المغرب في بالد المهجر ولدت احتياجات ومشاكل وانشغاالت غير
تلك التي كانت عند أبائهم ،فأبناء الجالية اليوم هم مثقفون ومفكرون وفنانون
وصناع قرار ،باإلضافة الى كون الدوافع االساسية للهجرة لم تعد تلك
المرتبطة بالهروب من الفقر والبطالة بالمغرب الى حيث العمل واالجر الجيد.
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اليوم هناك موجات من الهجرة مرتبطة بانتقال الرأسمال المادي والفكري
وغيره
قد يتفق الكثيرون على أن ملف الجالية ملف حساس واستراتيجي ليس
لكون الجالية تضخ العملة الصعبة في خزينة الوطن بل ألن الجالية مشكلة
أساسا من مغاربة يحبون وطنهم وهم جنود متمرسون قادرون على الدفاع عن
القضايا الكبرى لبلدنا الحبيب المغرب.
صحيح نحن كحزب نثمن ما تضمنه الدستور الجديد من إقرار لحقوق
المواطنة لمغاربة العالم ،على اعتبار أن الفصول  16و 17و 18و 163التي
تضمنها الدستور  ،خطوة مؤسسة لبناء استراتيجية عمومية في مجال التعاطي
مع قضايا مغاربة الخارج باعتبارهم مواطنين أوال ،لهم حقوق وعليهم واجبات
مثل كل المغاربة.
لكن ما نسجله اليوم هو تماطل الحكومة في تفعيل بنود الدستور ،وعدم
التعامل الجدي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف بعض الفرق
البرلمانية ،واالستخفاف بالمذكرات المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني
في الداخل والخارج ،باإلضافة الى التبريرات التي تدعي عدم نضج الظروف
والتعقيدات التقنية ...ففي اعتقادي أن كل هذا يؤكد بالملموس أن هناك ارادة
مخالفة للتوجيهات الملكية تعمل على تكريس واستمرار التعامل مع مغاربة
العالم كمواطنين من الدرجة الثانية ،وحتى الدرجة الثالثة ،إذا أخذ المرء بعين
االعتبار غياب حوار جدي وهادف مع الفعاليات الديمقراطية للهجرة المغربية.
ب – ضرورة اعتماد مقاربة جديد

من المهام األساسية التي يجب أن نهتم بها كحزب يسعى لضخ دماء
جديدة في الحياة السياسة والحزبية ،هي األمور التي يتعلق موضوعها بشؤون
الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛ التوجهات الرئيسية
للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على
131

روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية
الدينية والنشاط الثقافي؛ وكذا الدفاع عن هذه الفئة من المغاربة وضمان
الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج ،خاصة من يوجد
منهم في وضعية صعبة أو هشة مع توفير المشورة فيما يخص الوسائل الهادفة
إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات
ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم األنشطة المنجزة
لصالحهم ،ولم ال العمل على االنفتاح على كل الطاقات الديمقراطية التواقة الى
مغرب ديمقراطي حداثي ومؤسسات شفافة تستمد قوتها من إشراك كل
المغاربة٠
إذن نحن (كديموقراطيون جدد) أمام قضايا وانشغاالت تستلزم مقاربات
جديدة وإبداعا في القراءة والحلول .ومغاربة العالم اليوم أصبحوا اكثر تأثيرا
في القرار المحلي مما ولد أسئلة كبرى من قبيل صفة و كفاءة المؤسسات
الممثلة لهم ،و كذا حدود مشاركة أبناء الجالية المغربية
في صنع القرار والمشاركة المؤسساتية خصوصا السياسية منها والتي
أصبحت محل نقاش كبير.
من خالل السجال الدائر اليوم يتضح أمران:
 أولهما أن الجالية تحتاج الى خدمات ذات طبيعة تقنية وإداريةوقانونية وهذه تقع كاملة على كاهل الدولة والوزارة الوصية.
 ثانيهما أن الجالية في حاجة للتأطير والتوعية بقضايا االنتماءوالهوية وهذه مسؤوليتنا كأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .كما تحتاج
الجالية الى خدمات تواصلية تنشيطية وهذه تقع على كاهل مؤسسة الحسن
الثاني ألفراد الجالية .
 - 5سياسة تدبير قضايا ذوي اإلعاقة
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إيمانا من حزب الديمقراطيين الجدد بضرورة االهتمام بمختلف الفئات
االجتماعية ،ونظرا لبروز قضية اإلعاقة كجحدى القضايا التي ما فتئ يعتبرها
من ضمن أولوياته .لما يحظى به هذا الملف من إلتفاتة دولية ووطنية خاصة
بعد صدور االتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة والتي يعتبر المغرب من أول المنخرطين في المشاركة في إعدادها
والمصادقة عليها.
أ – ذوو اإلعاقة والسياسة المعاقة

حسب البحث الثاني حول اإلعاقة الذي صدر في هذه السنة،"2016" ،
فجن انتشار مستوى اإلعاقة على الصعيد الوطني وصل إلى  6,8بالمائة سنة
 2014أي بمعدل  2,264,672شخصا يعاني من حالة إعاقة ،بما يفيد أن كل
أسرة من بين  4أسر مغربية معنية باإلعاقة  24,5بالمائة من األسر المغربية.
وبالمقارنة مع البحث األول الصادر سنة  ،2006فقد إزداد عدد األشخاص
الذين تعرضوا لإلعاقة بما يقدر ب  1,68بالمائة أي ما يقارب 734,672
شخصا خالل العشر سنوات األخيرة.وبلغت نسبة اإلعاقة استنادا إلى الوثيقة
في الوسط الحضري  6,66بالمائة مقابل  6,99بالمجال القروي موزعة بين
الجنسين 6,8 :لإلناث و 6,7للذكور ،كما أن توزيعها جغرافيا على مستوى
الجهات متفاوت من جهة إلى أخرى .وتبقى هذه اإلحصائيات تقريبية فقط.
وجدير بالذكر وحسب نفس الوثيقة فجن معدل الرعاية االجتماعية والتعليم
والصحة والتشغيل المرتبط بهذه الفئة الزال لم يرق إلى المستوى المطلوب
خاصة في فترة الوالية الحكومية الحالية "."2016-2012
لقد اعتمد البحث الوطني الثاني دستور  2011من بين مراجعه األساسية
باعتباره أول دستور مغربي يتناول قضية اإلعاقة ،حيث خصص لها الفصل
 34إضافة إلى بقية الفصول التي تشمل مختلف الشرائح االجتماعية خاصة
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الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق األساسية ،كما اعتمد
نص االتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
واستقراءا لدور الفاعل السياسي ومكانة األشخاص في وضعية إعاقة
ضمن المنظومة التنموية للبالد فجننا وباعتبارنا حزبا لديه إرادة سياسية
للنهوض بأوضاع هؤالء األشخاص نجزم بأن قضية اإلعاقة التزال ذات
مكانة ثانوية في اهتمامات النخب السياسية،
إن حزب الديموقراطيين الجدد تفاعل مع هذا الملف ذي األهمية الذي
يعتبر ملف كل مواطن باعتبار اإلعاقة يمكن أن تصيب أي شخص كيف ما
كان نوعه أو نمط عيشه أو عمره أو جنسه ...ال تضامنا أو إحسانا تجاه
الحاملين لإلعاقة بقدر ما هو اقتناع حزبي للنهوض بالمجال التنموي للبالد
وباعتبار القضية جزءا ال يتجزأ من المجتمع المغربي ،وعليه سيعمل الحزب
جاهدا بكل إمكانياته أخدبُعد اإلعاقة في السياسات العمومية بعين اإلعتبار.
ب – المقترحات

إن حزب الديمقراطيين الجدد يشدد على ضرورة االنتقال في تدبير قضايا
ذوي اإلعاقة من المقاربات الكالسيكية التي يسودها طابع اإلحسان إلى مقاربة
حقوقية يحكمها طابع االعتراف بالقدرات ونهج مبدأ التشاركية في تدبير قضايا
ذوي اإلعاقة،تدبير هذا الملف ينبغي إيالؤه األهمية الفائقة لكونه قضية
مشتركة ذات صلة بجميع المجاالت السوسيوثقافية واالقتصادية والسياسية
وذلك باعتماد استراتيجية للرقي بأوضاع ذوي اإلعاقة ترتكز على محددات
أهمها:
 - 1على المستوى التعليمي :تمكين ذوي اإلعاقة من منظومة تعليمية
تحترم متطلباتهم وحاجياتهم وذلك بنهج برامج بيداغوجية تعتمد تيسير وتلقي
تعليمي حاضنة في برمجتها األخذ بجميع اإلعاقات مستوجبة تخصيص برمجة
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لكل إعاقة تماشيا مع النوع ودرجة اإلعاقة ثم األخذ بعين االعتبار الوسائل
اللوجيستيكية وتمكينهم من وسائل االتصال السمعي البصري والولوجيات
لتجاوز الصعوبات التي تواجههم أثناء ولوجهم للمؤسسات التعليمية ،وكذلك
عدم تجاوز اإلعاقة على مستوى التعليم العالي وإشراك ذوي االختصاص في
تدبير هذا الشأن
 - 2على مستوى الصحة :وجوب توفير تطبيب يشمل كل ما تحتاجه هذه
الفئة وتخصيص رعايا صحية داخل المستشفيات وكذلك العمل على تتبع
حاالت اإلعاقة للحد منها والوقاية الصحية لتجنب وقوع أو فحول اإلعاقة
 - 3على مستوى التشغيل والتكوين :تخصيص شعب في مجال التكوين
المهني لذوي اإلعاقة وتوفير تشغيل يتالءم ووضعيتهم الصحية وتكوينهم،
وكذلك توفير معدات لإلدارة التي يعمل بداخلها الشخص ذو اإلعاقة قصد
تمكينه من ممارسة عمله بسهولة وإفراز قدراته مع التشديد على احترامه
ومراقبة عمله بتوفير احتياجاته والمبتغى منه هو استثمار اإلمكانيات التي
يتوفر عليها هؤالء األشخاص ،وكذلك وجوب تيسير مسطرة الكوطا
المخصص لهذه الفئة ومراقبة المناصب التي يعلن عنها من ميزانية الدولة
الخاصة بهم وهنا ال يفوتنا أن ننادي بالجزم على تخصيص حيز من البحث
العلمي لإلعاقة لتكون من بين المراجع لفهم وتحليل وتنفيد استراتيجيات أكثر
فعالية ونجاعة خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.
 - 4على مستوى اإلدماج والرعاية والتنقل :تمكينهم وتوفير الدعم
والرعاية لهم ونقصد الرعاية بمفهومها الشامل بما فيها الرعاية النفسية
.وتحقيق الرعاية النفسية واالجتماعية لهؤالء األشخاص ال يتحقق إال من خالل
االنطالق من قدرات وإمكانات هؤالء األشخاص غير ان ذلك ال يتم إال من
خالل البحث والدراسات العلمية التي تمكن من فهم سيكو_سوسيولوجية
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األشخاص ذوي اإلعاقة لالنطالق من هذه الخصائص األجتماعية_النفسية في

محاولة لتحقيق اندماجهم داخل المجتمع .
خاصة مع تعقد المجتمع المغربي بفعل التغيرات الجذرية التي يعرفها
المجتمع في مختلف المجاالت مما يساهم في تأخر نمو األشخاص دوي
اإلعاقة وعدم تمكنهم من مسايرة النمو السريع الذي يعرفه المجتمع ،كما يجب
توفير إدماجهم بكل سهولة بل أكثر من هذا وفي اعتقادنا محاول الوصول
إلشراك هذه الفئة واستغالل قدراتهم والمساهمة في توفير تنقلهم وولوجهم
للخدمات دون عناء وهنا ننادي بضرورة اإللتفات لألشخاص ذوي اإلعاقة
على المستوى القروي وتأهيلهم وتكوينهم على غرار مثيلهم على المستوى
الحضري.
 - 5على مستوى التوعية  :يقر حزب الديموقراطيين الجدد على أن
التوعية بخطورة اإلعاقة من الحتميات ولتحقيق هذه الغاية يجب تسخير
اإلعالم المغربي بشكل مستمر وليسا بشكل مناسباتي.
ولتحقيق كل هذه األهداف يجب التركيز على ما يلي:
 - 2ضرورة اإلسراع بجصدار قوانين مؤطرة لمجال اإلعاقة آخذة بعين
اإلعتبار في مقتضياتها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان خاصة االتفاقية الدولية
الخاصة بذوي اإلعاقة موازاة مع خصوصيات المجتمع المغربي لخلق نوع من
التوازن على مستوى حقوق االنسان.
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 -1وجوب بلورة حكامة مؤسساتية تستحضر خصوصيات ذوي اإلعاقة كل
واحدة على حدى ،وتنتقل في التعاطي مع أوضاعهم من منطلق المقاربة
اإلحسانية إلى المقاربة الحقوقية.
 2اتخاذ تدابير وقائية للحد من عملية إنتاج اإلعاقة بكل مكوناتها.
 - 1إشراك ذوي اإلعاقة في صياغة استراتيجية عامة و العمل على
تنفيذها وتقويمها.
 - 1وجوب تخصيص كوطا خاصة بذوي اإلعاقة داخل المجالس
المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا.
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-III-

اثراء الهوية
نركز نحن في حزب الديمقراطيين الجدد على موضوع إثراء الهوية من
خالل إعتماد سياستين  :سياسة ثقافية وسياسة لغوية.
 - 0السياسة الثقافية

أ – مرجعيات التقييم :

ينبني تتبع السياسات العمومية وتقييمها على متكئات متعددة ،منها الوثائق
الدستورية األساسية خصوصا دستور فاتح يوليوز  ،2011ثم البرنامج
الحكومي ومشتقاته ،وباقي الوثائق المتفرعة الخاصة بالتزامات الحكومة
المالية،وهي المرجعيات التي يمكن عرضها على النحو اآلتي:
أوال  -الدستور (فاتح يوليوز  :(2011انطالقا من إقتناع راسخ يتلخص
في أن الدستور من الواجب أن ينص على الحقوق وضمانتها ،ويحمي
حريات ،ويقيم فصل حقيقيا للسلط .ثم إن الدستور قد نص ألول مرة على تقييم
السياسات العمومية  ،باعتباره ذلك المشترك بين البرلمان والمجتمع المدني،
ومن وحي هذا التنصيص نستمد شرعية ممارسة تمرين التقييم.
ثانيا  -البرنامج الحكومي(يناير  :(2012انه ذلك التعاقد بين الحكومة
المنتخبة وجمهور الناخبين ،وأيضا هو الحاضن اللتزامات الحكومة وتعهداتها
ويشكل أيضا خارطة الطريق التي تسير وفق بوصلتها الحكومة من أجل تنفيذ
التعاقدات المبرمة وفاءا و تنزيال و التزاما ،باإلضافة إلى ذلك فجن مشتقات
البرنامج الحكومي ال تقل أهمية  ،فهي جزء منه وتفيض عنه خصوصا جواب
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رئيس الحكومة عن تدخالت الفرق و المجموعات البرلمانية في مجلسي
البرلمان ،باعتبار جواب رئيس الحكومة على مجموع هذه التدخالت ينظر إليه
باعتباره التزامات جديدة تقتضي الوفاء بها .من خالل البرنامج الحكومي
نتمكن من قياس مدى تموقع اإلهتمام بالثقافة و حجم التعهدات التي التزمت بها
الحكومة في هذا الشأن.
ثالثا  -الحصيلة المرحلية  :ننظر إلى الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
كما عرضها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان يوم  8يوليوز ،2014
باعتبارها لحظة تقديم المنجز في شقه المرحلي ،ثم أيضا هي لحظة تجديد
اإللتزامات ،مما يقتضي ضرورة تتبع تنفيذها .وفي هذا السياق – عالقة
بموضوع المذكرة /الدراسة-تساعدنا الحصيلة المرحلية على الوقوف على ما
تم إنجازه بشأن قطاع الثقافة خالل مدة سنتين و نصف من عمر الحكومة
الحالية (أي ما يشكل نصف الوالية).
رابعا  -القوانين المالية بين سنوات 1121و ، 1122فجذا كانت
النصوص والوثائق المشار إليها سابقا تتفاوت من حيث تدقيق المعطيات و
تقديم األرقام و تفصيل البيانات ،فجن قوانين المالية السنوية هي بمثابة التنزيل
الرقمي لتلك التعهدات و تقديم تفصيالت بناءا على كل سنة مالية لما سيتم
الوفاء به من االلتزامات .تقدم لنا قوانين المالية معطيات مهمة حول األغلفة
المالية التي رصدتها الحكومية لتنفيذ التزاماتها ،وهو ما من شأنه أن يضعنا
أمام مؤشرات مهمة لقياس ممكنات وفاء الحكومة بما تعهدت به.
خامسا  -الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة  :تصدر هذه الرسالة في
سياق اعداد قانون المالية السنوي ،عادة خالل شهر غشت من كل سنة ،نعرف
من خاللها أولويات ،الحكومة وبالتالي – عالقة بموضوع المذكرة -نستقرئ
ما إذا كان الشأن الثقافي يتصدر اهتماماتها .جدير بالذكر أنه ال يوجد في
الدستور و ال في القوانين التنظيمية (خصوصا القانون التنظيمي لقانون
المالية) ما يلزم رئيس الحكومة باصدار رسالة تأطيرية ،وبالتالي يبقى طابعها
توجيهيا وغير ملزم  .بالعودة إلى الدستور في فصله  75المخصص أساسا
لقانون المالية ،ال يوجد فيه ما يشير إلى الرسالة التأطيرية ،أيضا بالرجوع إلى
القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون المالية ،اكتفى في بابه الثالث بالحديث
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عن دراسة قوانين المالية و التصويت عليها ،أيضا بالرجوع إلى القانون
التنظيمي رقم 065.13المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة و الوضع
القانوني ألعضائها ،فيما يخص اختصاصات رئيس الحكومة الواردة في البنذ
الثالث من الباب األول ،ال يوجد فيه أي اشارة إلى اختصاص رئيس الحكومة
بجعداد الرسالة التأطيرية .
سادسا  -الميزانيات الفرعية  :هي تلك الترجمة لما جاء في البرنامج
الحكومي من التزامات  ،وتلك الحزمة المالية  ،) Paquet) financierالواردة
في قانون المالية السنوي والتي تعمل الميزانيات الفرعية على تدقيقها و بيانها.
ويعتبر عرض الميزانيات الفرعية لحظة مهمة في ممارسة البرلمان لدوره في
تقييم السياسات العمومية تفعيال لمنطوق فقرة  2من الفصل  70من الدستور
الذي ينص على أن البرلمان يصوت على القوانين ،ويراقب عمل الحكومة،
ويقيم السياسات العمومية .
سابعا  -اإلستراتيجيات القطاعية للوزارات  :هي جزب من التعاقد
العام ،وبناء عليها يتم التقييم ،باعتبار هذه اإلستراتيجيات تهم مرافق عمومية
حرص الدستور في الباب الثاني عشر المخصص للحكامة الجيدة أن يتم
تنظيمها على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها،
واإلنصاف في تغطية التراب الوطني واالستمرارية في اداء الخدمات،
وبالتالي مهم جدا أن يتوفر كل قطاع حكومي على استراتيجية قطاعية محددة
ومفصلة.
ثامنا  -المخطط التشريعي (يناير  :(2013المخطط التشريعي يحلي
على مسألة بالغة األهمية ،تتعلق بتدبير الزمن التشريعي أو ذلك اإلستعمال
الزمني ) ،(calendrierالذي وفقه ستنزل الحكومة التزاماتها ،ألنه من المعلوم
أن الحكومة تنزل التزاماتها وتعهداتها عن طريق مشاريع قوانين يصادق
عليها البرلمان ،ومن هذا الباب تكون أهمية المخطط التشريعي الذي اعتمدته
الحكومة في يناير  2013مهم جدا في فهم طريقة تدبير الحكومة لما هو
تشريعي.
ب  -محددات التقييم:
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المحدد األول  :يهم زمنية التقييم باعتباره يغطي الوالية الحكومية الحالة
التي لم تنهي بعد واليتها ،وبذلك نستقر على تقدير أربع سنوات.
المحدد الثاني  :يهم المجال الذي يقع ضمن مشموالت التقييم ،و التقييم
هنا ال يتعلق بمنجز الحكومة عموما ،بل بقطاع محدد هو منجز وزارة الثقافة.
المحدد الثالث  :هنا ال يتعلق األمر بتقييم شمولي للقطاعات الحكومية،
ولكن يهم األمر تقييما جزئيا من زاوية أهم اإلشكاليات التي طرحها القطاع
خالل الوالية الحكومية ،بمعنى أن البحث سينصب على مدى وجود سياسة
عمومية ،في عالقة ذلك باختراق لقطاعات حكومية متعددة (التربية الوطنية،
التعليم العالي ،اإلعالم و اإلتصال ،الشبابا و الرياضة).
المحدد الرابع  :يهم المقاربة في تعاطينا مع سؤال السياسات العمومية
من خالل ) (3ثالثة أبعاد مركزية:
 - 1البعد السوسيو -أنتروبولوجي
 - 2البعد التشريعي
 - 3السياسات العمومية ذات الصلة بالثقافة.
إننا في حزب الديمقراطيين الجدد نطرح السؤالين التاليين :
-

-

هل تتوفر الحكومة المنتخبة ) 25نونبر  (2011على سياسة
عمومية ذات صلة بالشأن الثقافي؟
ثم كيف تدبر الحكومة سؤال الثقافة؟

إن سؤال الثقافة غير منفصل عن السياسة و اإلجتماع في مجتمع مزيج
ومركب من حيث طبيعته ،فالسلطة المركزية كما تبلورت بعد اإلستقالل،
وعت بأهمية الثقافة لما احتوتها وجعلتها خاضعة للرقابة إلى حدود سنة 1968
إلى حد ما ،مما يوجب على الدولة أن ترفع هيمنتها على مفاصل الحياة
السياسية و االجتماعية و االقتصادية حتى ال تبقى الثقافة مجاال ملحقا ببنياتها،
وذلك عبر تنزيل حقيقي لمضامين الدستور و إقرار جهوية متقدمة تخدم التنوع
الثقافي في البالد.
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ج – مالحظات حول تدبير الشأن الثقافي:

 1غياب سياسة عمومية حول الثقافة لدى الوزارة الوصية على القطاع؛
 2غياب قاعدة التمفصل واإللتقائية في بناء السياسات العمومية ،على
مستوى الحكومي و المنهجية التي يدبر بها الشأن العام ،حيث أن كل
قطاع حكومي يشتغل بمعزل عن القطاع االخر ،فجزء تدبره وزارة
الثقافة حصريا ،ثم هناك تدخل وزارة االتصال،ثم دور وزارة الشباب و
الرياضة التي يتصل عملها بأهم حواضن الثقافة (دور الشباب،
المخيمات)..؛ وأيضا وزارة التربية الوطنية وحضور الثقافة في المناهج
و المقررات المدرسية ودورها المدرسة في تنشئة األجيال من الناحية
الثقافية؛ باإلضافة إلى بعض القطاعات التي تسير بطريقة مستقلة(
المركز السينمائي المغربي وعالقة السينما بالثقافة)؛
 3ضعف االهتمام البرلماني بالسياسات العمومية ذات الصلة بالثقافة،
وهو ما اتضح من خالل حجم األسئلة الكتابية و الشفهية الموجهة إلى
وزارة الثقافة؛
 4ضعف وتيرة اشتغال اللجان الدائمة في مجلسي البرلمان على مستوى
التعاطي مع األسئلة الحقيقة ذات العالقة بالموضوع،
 5عدم تجاوب كل من وزارة الثقافة و اللجنة المختصة بالثقافة في
مجلسي البرلمان ،مع التقارير المهمة التي أصدرها المجلس االقتصادي و
االجتماعي و البيئي ذات الصلة بالشأن الثقافي ،بحيث أن وزارة الثقافة و
اللجنة المختصة بالثقافة لم يعقدا أي لقاء دراسي لمناقشة مضامين
التقارير المذكورة؛
 6ضعف االهتمام البرلماني بسؤال الثقافة يبلغ ذروته من خالل جرد
الئحة محاور المواضيع المبرمجة في إطار جلسات األسئلة الموجهة إلى
رئيس الحكومة في إطار تفعيل الفقرة  2من الفصل  100من الدستور
المتعلقة بالسياسة العامة؛ بحيث لم تتم برمجة أي موضوع ذي صلة
بالثقافة؛
 7ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الثقافة ،مما ينعكس على ضعف
عدد المناصب المالية المحدثة برسم كل سنة مالية ،الشيئ الذي يتعين معه
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الرفع من ميزانية القطاع الحيوي حتى تنهض السلطة الحكومية المكلفة
به بمهامها؛
 8افتقار البرنامج الحكومي إلى أرقام دقيقة ومفصلة ،بحيث أن العديد
من المجاالت الحيوية و القطاعات الحكومية االستراتيجية وردت مفتقدة
للدقة الرقمية و االحصائيات المفصلة ،مما يحعل تقييم التزامات و
تعهدات الحكومة صعبا من الناحية المنهجية ،كأن الحكومة تريد االنفالت
من تعهداتها في حالة عدم الوفاء بها؛
 9التأخر في إصدار المخطط التشريعي وما طرحه من مشاكل على
مستوى األداء التشريعي للحكومة؛
د – اقتراحات وتوﺻيات:

 1اإلستفادة من تطور اإلطار الدستوري الخاص بمجال الديمقراطية
والتشاركية ،واإلمكانات المهمة التي تتيحها القوانين التنظيمية ذات الصلة
بتقديم العرائض والملتمسات في مجال بلورة اقتراحات تهم السياسات العمومية
ذات الصلة بالثقافة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي؛
 2اإلستفادة من ثراء وغنى وتطور الديناميات الثقافية الشبابية التي تنشط
في الساحة الثقافية في المغرب ،من خالل الحركية الثقافية التي أحدثتها خالل
السنوات القليلة الماضية.
 3ضرورة فتح نقاش عمومي حقيقي من أجل بلورة سياسة عمومية حول
الثقافة في المغرب ،على قاعدة إشراك الجميع دونما إقصاء ألي طرف؛
 4ضرورة أن تصدر وزارة الثقافة تقريرا سنويا عن حالة الثقافة في
المغرب؛
 5ضرورة تحيين الموقع االلكتروني لوزارة الثقافة من أجل توفير
معطيات كافية حول مجاالت اشتغال الوزارة ،خصوصا ما يتعلق منها باألداء
البرلماني للوزارة؛
 6الحاجة إلى تأسيس مرصد وطني يهتم بالسياسات العمومية ذات
العالقة بالشأن الثقافي؛
 7ضرورة ربط الجامعة المغربية بالشأن الثقافي من خالل تشجيع
تخصصات دقيقة حول اإلشكاليات الثقافية ،و إنشاء مختبرات علمية تهتم
بالموضوع.
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 8تقديم كل الدعم للديناميات الثقافية (التي تهتم بالمسرح و الموسيقى
والرقص)..؛ وفتح الفضاءات أمامها من أجل القيام بالتداريب ،وتقديم
العروض و األنشطة.
 9دعم المقاوالت المسرحية الملزمة بتأدية الضرائب فيما بعد وليس
لألعمال المسرحية ،وذلك بتشجيع االستثمار في خلق الصناعات اإلبداعية.
 11النهوض بالقراءة بتخصيص حصة قارة للمطالعة ضمن استعمال
الزمن األسبوعي في المؤسسات العمومية.
 11إلحاق األبعاد اللغوية والثقافية والتاريخية بمشروع الجهوية لتلعب
الثقافة دورا مهما في مواجهة االرهاب وقطع الطريق أمام توغل الفكر
المتطرف.
12

 - 8السياسة اللغوية

في إطار المسلسل المستمر من اإلصالحات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي انخرط فيها المغرب منذ دستور  ،2011وبغية المساهمة في
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية الذي أعطى جاللة الملك محمد السادس
انطالقته بعد تعديل دستوري أفضى إلى ترسيم اللغة األمازيغية إلى جانب
اللغة العربية.
ولهذا الهدف ،تم تشخيص الوضع الحالي لمؤشرات وضعية استعمال
اللغة والثقافة األمازيغيتين في مختلف مجاالت الحياة اليومية ،لرصد
اإلشكاليات واالختالالت التنموية التي تقف أمام إدراجها في الحياة اليومية
للمواطنين ،وجرد المؤهالت الواعدة الممكن اعتمادها لبلورة مقترحات
وتصورات لبرامج شمولية وواقعية للدمج الحقيقي لألمازيغية في مختلف
المجاالت.
وعلى الرغم من المنجزات التي رأت النور بعد الخطاب الملكي السامي
ألجدير ،إال أنه يتضح أن هناك تباينا وفرقا شاسعا في مؤشرات االهتمام باللغة
والثقافة األمازيغيتين ما بين األقاليم.
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واقتناعا من حزب الديمقراطيين الجدد بكون األمازيغية شأنا يهم جميع
مكونات المجتمع لبناء مغرب حداثي ومتضامن ومتعدد الروافد بهويته ومنفتح
على محيطه ،فجنه يقترح جملة من المحاور األساسية للتدابير التي ينبغي
اعتمادها من أجل تثمين وتكريس الطابع الرسمي لألمازيغية أسوة باللغة
العربية ومالءمتها مع مهامها المستقبلية في ظل انتظار إصدار قوانين تؤسس
ألجرأتها بشكل فعلي .
أ  -التوجهات العامة واألهداف
أوال  -التوجﮭات العامة

تﺠﺪ هﺬه الﻤقﺘﺮحات مﺮتﻜﺰاتها في الﺴﻴاق الﺤالي لﺘفعﻴﻞ الﻄابع الﺮسﻤي
لألمازيغﻴة عﺒﺮ قانﻮن تﻨﻈﻴﻤي يﺴﺘﺠﻴﺐ لﺘﻄلعات الﻤغاربة إلدماجها في مﺠال
الﺘعلﻴﻢ وفي مﺨﺘلﻒ مﺠاالت الﺤﻴاة العامة ،لﺘﺘأتى االسﺘﺠابة الﻤﺜلى النﺘﻈارات
جﻤﻴع فﺌات الﻤﺠﺘﻤع ،فهﺬا اإلجﺮاء لﻴﺲ بﺴﻴﻄا ألنه سﻴغﻴﺮ ثقافة الﺘﺴﻴﻴﺮ
الﻴﻮمي لإلدارات بعﺪ تفعﻴﻞ هﺬا الﻮرش الﻜﺒﻴﺮ ،للﺘأسﻴﺲ لﺜقافة اإلنﺼاف
وتﻜافﺆ الفﺮص واالرتقاء بالفﺮد والﻤﺠﺘﻤع.
ومﻦ زاوية أخﺮى ،تﺴﺘقي هﺬه الﻤقﺘﺮحات تﻮجهاتها العامة وأهﺪافها مﻦ
مﺮجعﻴات ذات صلة بالﺮوافﺪ الﺘالﻴة :
 التوجيهات الملكية :السيما خطاب أجدير يوم  17أكتوبر  2001الذيظل يوما مشهودا في التاريخ المعاصر ،والخطاب الملكي للتاسع من شهر
مارس  2011الذي أعلن فيه عن التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية
المغربية الموحدة ،الغنية بتنوع روافدها ،وفي صلبها األمازيغية ،كرصيد
لجميع المغاربة واالعتراف بها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
 دستور  : 1122الذي حسم في ديباجته وفي الفصل الخامس فيوضعية األمازيغية ،وورد فيه أنه »تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة،
باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة ،بدون استثناء« ،ويوفر الفصل
حماية قانونية لألمازيغية من خالل التنصيص على إصدار قانون تنظيمي
يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال
التعليم ،وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،وذلك لكي تتمكن من القيام
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مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية ،كما وفر حماية لألمازيغية على
المستوى المؤسساتي من خالل التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات
والثقافة المغربية سيعمل على حماية وتنمية اللغات العربية واألمازيغية،
ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية ،تراثا أصيال وإبداعا معاصرا.
 الﻤﻮاثﻴﻖ الﺪولﻴة لﺤقﻮق اإلنﺴان ذات الﺼلة ،والﺘي هي كﻞّ غﻴﺮ قابﻞللﺘﺠﺰئة ،وباألخﺺ مﻨها تلﻚ الﺪاعﻤة للﺤقﻮق اللغﻮية والﺜقافﻴة الﺘي ال تﻨفﺼﻞ
عﻦ شﺨﺼﻴة اإلنﺴان وكﺮامﺘه؛
 االخﺘﻴارات ذات الﺼلة الﺘي شﺪد علﻴها حﺰب الﺪيﻤقﺮاطﻴﻴﻦ الﺠﺪد،حﻴﺚ أن مﻦ بﻴﻦ الﻤﺮتﻜﺰات األربعة لﺒﺮنامﺠه الﺴﻴاسي هﻮ الﺘﻨﺰيﻞ
الﺪيﻤقﺮاطي للﺪسﺘﻮر ،كﻤا أن الﻤادة الﺜالﺜة مﻦ الﺒاب الﺜاني الﻤﺘعلﻖ بالﻤﺒادئ
واألهﺪاف تﻨﺺ على ضﺮورة الﺴهﺮ على تﻜﺮيﺲ الﺘعﺪدية اللغﻮية والﺜقافﻴة
الﻤﻨﺼﻮص علﻴها في الﺪسﺘﻮر وتفعﻴﻞ الﻄابع الﺮسﻤي لألمازيغﻴة
ثانﯿا -األهداف:

بﻤقﺘﻀى الﺘﻮجهات العامة الﻤﺬكﻮرة أعاله وضعﻨا أهﺪافا نﺬكﺮ مﻦ بﻴﻨها
ما يلي:
 المساهمة في العمل على تعديل مقتضيات القانﻮن الﺘﻨﻈﻴﻤي الﺬي تﻢاعﺘﻤاده مﺆخﺮا بهﺪف أجﺮأة فعالة للﻄابع الﺮسﻤي لألمازيغية من خالل تقديم
مقترحات تهم مختلف أبعادها اللغوية والثقافية والحقوقية واالجتماعية
والتنموية والتي ستؤسس للمساواة الكاملة بين اللغتين العربية واألمازيغية فيما
يرتبط ببلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها؛
 أجﺮأة مﺮتﻜﺰات الﺤﺰب ومﻮاد نﻈامه األساسي الﻤﺘعلقة بﺘﻜﺮيﺲالﻄابع الﺮسﻤي للغة األمازيغﻴة (الﻤادة .(3
ثالثا  -المقاربة المقترحة

في سﻴاق العﻤﻞ عﻞ تعﺪيﻞ القانﻮن الﺘﻨﻈﻴﻤي الﻤعﺘﻤﺪ أخﻴﺮا و الﺬي ال يفي
بالﺤاجات مﻦ أجﻞ تفعﻴﻞ الﻄابع الﺮسﻤي لألمازيغﻴة وفﻖ رؤية إسﺘﺮاتﻴﺠﻴة
تﺴﺘﺠﻴﺐ للﺘﻮجهات العامة الﺘي تﻤﺖ اإلشارة إلﻴها أعاله ،يﺒﺪو أن الﻄﺮيقة الﺘي
اتﺒعﺖ مﻦ طﺮف رئاسة الﺤﻜﻮمة والﻤﺘﻤﺜلة في دعﻮة الﻤعﻨﻴﻴﻦ بالﺸأن
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األمازيغي إلى تﻮجﻴه مﺬكﺮاتهﻢ إلﻴها عﺒﺮ الﺒﺮيﺪ اإللﻜﺘﺮوني  ،ال يﻤﻜﻦ أن تفي
بالغﺮض خاصة وأن األمﺮ يﺘعلﻖ بقﻀﻴة ذات صلة بالهﻮية الﻤغﺮبﻴة وبالﺘالي
تﻜﺘﺴي طابعا اسﺘﺮاتﻴﺠﻴا  ،وعلﻴه فجنﻨا كﻨا نفﻀﻞ تﺸﻜﻴﻞ لﺠﻨة مﺮكﺰية مﺴﺘقلة
لإلشﺮاف على تأطﻴﺮ مﺸاورات على الﺼعﻴﺪ الﻮطﻨي مع مﺨﺘلﻒ هﻴﺌات
الﻤﺠﺘﻤع الﻤﺪني والﻤهﺘﻤﻴﻦ بالﺸأن األمازيغي واألحﺰاب الﺴﻴاسﻴة والﻤﺠالﺲ
الﻤﻨﺘﺨﺒة والهﻴﺌات الﺤقﻮقﻴة ...الخ بغﻴة الﺨﺮوج بﻤقﺘﺮحات وتﻮصﻴات في
الﻤﺴﺘﻮى الﻤﻄلﻮب لﻮضع قانﻮن تﻨﻈﻴﻤي يﺴﺘﺠﻴﺐ لﺘﻄلعات الﺘفعﻴﻞ الﺮسﻤي
لألمازيغﻴة باعﺘﺒارها ملﻜا لﺠﻤﻴع الﻤغاربة ،وتﺤقﻴﻖ ما نﺼﺖ علﻴه جﻞ
الﺨﻄابات الﻤلﻜﻴة في هﺬا الﺸأن.
وألجﺮأة الﺘﺼﻮر الﻤقﺘﺮح لﺘﺪبﻴﺮ ملﻒ تفعﻴﻞ الﻄابع الﺮسﻤي لألمازيغﻴة
وفﻖ حﻜامة جﻴﺪة ،فﻤﻨﻄلقات عﻤلﻨا سﺘعﺘﻤﺪ على اسﺘﺜﻤار الﻤﻜﺘﺴﺒات الﻤﺘﺤققة
ونﺘائج بﺤﻮث تﺪخلﻴة ولقاءات أنﺠﺰناها في هﺬا الﺸأن مع بعﺾ الﻤهﺘﻤﻴﻦ
بالﺸأن األمازيغي بالﺠﻨﻮب الﺸﺮقي مﻦ مﺠﺘﻤع مﺪني وهﻴﺌات مﻨﺘﺨﺒة وحاملي
الﺸﻮاهﺪ العلﻴا في الﺪراسات األمازيغﻴة بغﻴة الﻤﺴاهﻤة في إنﺠاح هﺬا الﻮرش
الﻜﺒﻴﺮ.
ب  :تشخيص الوضعية الراهنة الستعمال اللغة األمازيغية

بالﻨﻈﺮ إلى ما سﺠﻞ خالل الﺴﻨﻮات األخﻴﺮة مﻦ مﻜﺘﺴﺒات بعﺪ الﺨﻄاب
الﻤلﻜي ألجﺪيﺮ (تأسﻴﺲ الﻤعهﺪ الﻤلﻜي للغة والﺜقافة األمازيغﻴة ،وتﺪريﺲ
األمازيغﻴة بﺸﻜﻞ مﺤﺘﺸﻢ بﺒعﺾ مﺴﺘﻮيات الﺘعلﻴﻢ االبﺘﺪائي ،وفﺘح قﻨاة
تﻤازيغﺖ،وكﺘابة بعﺾ يافﻄات مﺆسﺴات عﻤﻮمﻴة باللغة الﻤعﻴارية وبﺤﺮف
تﻴفﻴﻨاغ...الخ) ،لﻜﻦ الﻤﺘﺘﺒع للﻤﺸهﺪ الﺴﻴاسي يﺴﺠﻞ نﻜﻮصﻴﺘه اتﺠاه األمازيغﻴة،
كﻤا تﺠلى ذلﻚ في بعﺾ الﻤﺆسﺴات االسﺘﺸارية الﺘي ال تﻤﺜﻴلﻴة فﻴها للفاعلﻴﻦ
في الﻤﺠال األمازيغي ،والﺘي لﻢ تﺮق في أدائها إلى مﺴﺘﻮى مقﺘﻀﻴات الﺪسﺘﻮر
الﺠﺪيﺪ .وهﺬا ما يعﻨي عﺪم الﺘﺰام الﺴﻴاسات العﻤﻮمﻴة بﻤا هﻮ مقﺮر بالﺪسﺘﻮر
في فﺼله الﺨامﺲ ،وما يﺘﻄلﺒه ذلﻚ مﻦ اصﺪار لقانﻮن تﻨﻈﻴﻤي مﻦ شأنه إنهاء
الﺘهﻤﻴﺶ واإلقﺼاء بﺠﻤﻴع أشﻜالهﻤا ،ونﺬكﺮ على سﺒﻴﻞ الﻤﺜال الﺘﺮاجع الﻮاضح
في إدراج اللغة األمازيغية في المنظومة التربوية ،وعدم التعجيل في التفكير
في القانون التنظيمي إلى غاية األشهر األخيرة من عمر الحكومة الحالية.
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ج  :مقترحات لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية

بعد قراءة عميقة لنص الفصل الخامس من الدستور ،يتبين أن األجرأة
الصحيحة والسليمة له تستدعي تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية في
شموليته ،بحيث يجب أن يشمل هذا التفعيل مختلف األبعاد اللغوية والثقافية
والهوياتية والحضارية ،مع استحضار أن العربية واالمازيغية كانتا دائما
عنصرا وحدا ،ولن تكونا أبدا سببا للصراع أو االنقسام ،وأن القانون التنظيمي
ليس مجرد صياغة قانونية بل يتعداها لإلقرار صراحة بكون اللغة األمازيغية
واللغة العربية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع ،وفي
جميع دواليب الدولة ومختلف مجاالت الحياة العامة الموضوعاتية منها
والمؤسساتية القادرة على تحمل المسؤوليات السياسية واألكاديمية للغة والثقافة
والحضارة األمازيغية في مختلف المجاالت (منظومة العدالة – التربية
والتكوين – اإلعالم – اإلدارة الترابية – الصحة – الشؤون اإلسالمية...الخ)،
وفي اآلتي بعض تفاصيل ما نقترحه .
 : 1في مجال التعليم التربية والتكوين

 أهمية تثمين المكتسبات التربوية المتعلقة بدمج اللغة األمازيغية المعياريةبالتعليم االبتدائي ،وبجلزاميتها وتﺪريﺲ األدب األمازيغي بﻜافة الﻤﺴﺘﻮيات
الﺘعلﻴﻤﻴة من االبتدائي والثانوي وتﻮفﻴﺮ الﻤﻮارد الﺒﺸﺮية الﻜافﻴة السﻴﻤا أن
هﻨاك العﺪيﺪ مﻦ الﻤﺠازيﻦ وحاملي الﺸﻮاهﺪ العلﻴا في الﺪراسات األمازيغﻴة؛
 إدراج مﺆلفات الﻜﺘاب الﻤغاربة األمازيغﻴﻴﻦ في الﻤقﺮرات الﺪراسﻴة(روايات وقﺼﺺ)...؛
 تﻮفﻴﺮ الﻤﻨاهج والﻤعﻴﻨات الﺪيﺪاكﺘﻴﻜﻴة الﻤﺘعلقة باللغة األمازيغﻴة الﻤعﻴاريةوإحﺪاث شعﺐ ومﺴالﻚ وتﺨﺼﺼات وتﻜﻮيﻨات في مﺨﺘلﻒ الﺠامعات
والﻜلﻴات ومﺮاكﺰ الﺘﻜﻮيﻦ ومﺨﺘلﻒ الﻤعاهﺪ الفﻨﻴة؛ مع مالءمة الﺒﺮامج
الﺘعلﻴﻤﻴة لﺘﺘﻤاشى مع الﺪسﺘﻮر ،وخاصة مﻨها ما يﺘعلﻖ بجعادة الﻨﻈﺮ في
تﺪريﺲ تاريخ الﻤغﺮب انﻄالقا مﻦ قﺮاءة جﺪيﺪة علﻤﻴة ومﻮضﻮعﻴة؛
 تعﻤﻴﻢ مﺴلﻚ الﺪراسات األمازيغﻴة في جﻤﻴع الﺠامعات الﻤغﺮبﻴة والﻤﺪارسالعلﻴا.
 تﻨﻈﻴﻢ دورات تﻜﻮيﻨﻴة مﺴﺘﻤﺮة للﻤﻜلفﻴﻦ بالﻤهام اإلدارية غﻴﺮ الﻨاطقﻴﻦباألمازيغﻴة لﺘﻴﺴﻴﺮ تﻮاصلهﻢ بها؛
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 كﺘابة جﻤﻴع الﺸﻮاهﺪ والﻮثائﻖ اإلدارية باللغﺘﻴﻦ الﺮسﻤﻴﺘﻴﻦ للﺪولة ولﻴﺲباللغة الفﺮنﺴﻴة؛
 تﺨﺼﻴﺺ بﺮامج مﺤﻮ األمﻴة والﺘﺮبﻴة غﻴﺮ الﻨﻈامﻴة باللغة األمازيغﻴة...الخ : 8في مجال االتصال السمعي والبصري

 تأهﻴﻞ القﻨاة األمازيغﻴة للعﻤﻞ على مﺪار 24/24وتﻮفﻴﺮ الﻮسائﻞ الﺤﺪيﺜةلإلعالم والﺘﻮاصﻞ مﻦ أجﻞ تﻤﻜﻴﻦ اإلنﺴان الﻤغﺮبي مﻦ االسﺘفادة مﻦ
بﺮامﺠها؛
 تأهﻴﻞ دفاتﺮ الﺘﺤﻤالت الﻤﺘعلقة بالﺸﺮكة الﻮطﻨﻴة لإلذاعة والﺘلفﺰة الﻤغﺮبﻴةالحﺘﺮام الﻤﺴاواة بﻴﻦ اللغﺘﻴﻦ الﺮسﻤﻴﺘﻴﻦ للﺒالد؛
 تﺸﺠﻴع إنﺘاج األفالم،والﻤﺴﺮحﻴات والﺠﺮائﺪ ،والﺴﻴﻨاريﻮهات ،والﺴﻴﻨﻤااألمازيغﻴة ،الﻤﺘعلقة بالﺘاريخ الﻤغﺮبي واألمازيغي وعﺪم االقﺘﺼار على
تﺮجﻤة أفالم جاهﺰة؛
 تفعﻴﻞ األمازيغﻴة في مﺠاالت االتﺼاالت العﺪيﺪة (بﻄائﻖ الﺘعﺒﺌة،الﺨﺪمات،الفﻮاتﻴﺮ)...
 دعﻢ الﻤﻮاقع االلﻜﺘﺮونﻴة والﺘﻮاصلﻴة الﺘي لها صلة بالﺘعﺮيﻒ بالﺤﻀارةاألمازيغﻴة؛
 تغﻴﻴﺮ اسﻢ وكالة الﻤغﺮب العﺮبي لألنﺒاء إلى وكالة الﻤغﺮب الﻜﺒﻴﺮ لألنﺒاء؛ إعﻄاء الﺪعﻢ الالزم للﻤهﺮجانات واألنﺸﻄة لﺜقافﻴة األمازيغﻴة...الخ - 3في مجال الصحة :

 تﻨﻈﻴﻢ دورات تﻜﻮيﻨﻴة لألطﺒاء والﻤﻤﺮضﻴﻦ باألمازيغﻴة للﺘﻮاصﻞ بها معمﺮتفقي الﻮزارة والﻤﺴﺘﺸفﻴات والﻤﺮاكﺰ الﺼﺤﻴة؛
 كﺘابة أسﻤاء الﻤﺮافﻖ سﻮاء في الﻮزارة أو الﻤﺴﺘﻮصفات ،وسﻴاراتاإلسعاف  ...باللغة العﺮبﻴة واألمازيغﻴة؛
 تﺪويﻦ جﻤﻴع الﻮثائﻖ الﻤﺘعلقة بالﻤﺮضى واإلدارة،والﺒﺬالت باللغﺘﻴﻦالﺮسﻤﻴﺘﻴﻦ للﺒالد؛
 ادراج مﺠﺰوءات للﺘﻮاصﻞ تعﻨى باألمازيغﻴة خالل الﺘﻜﻮيﻦ األساسيلألطﺒاء والﻤﻤﺮضﻴﻦ بالﻤعاهﺪ؛
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 ترجمة األنﺸﻄة والﻤﻨﺸﻮرات واللقاﺀات الﺘي تﻨﻈﻤها وزارة الصحة إلىاللغة األمازيغية...الخ.
 -4في مجال الفن والثقافة :

 تﺮجﻤة كامﻞ الﻤﺆلفات الﺘي تﺘﺤﺪث عﻦ الﻤغﺮب باألمازيغﻴة؛ تﺨﺼﻴﺺ دعﻢ لإلصﺪارات،والﻤﺠالت،والﺠﺮائﺪ وتﺸﺠﻴع الﻤفﻜﺮيﻦوالﺒاحﺜﻴﻦ مﻦ أجﻞ الﺘعﺮيﻒ باللغة والﺤﻀارة األمازيغﻴة؛
 إعادة االعﺘﺒار للﺸﺨﺼﻴات األدبﻴة والﺘاريﺨﻴة األمازيغﻴة الﻤغﺮبﻴة؛ تﺨﺼﻴﺺ جﻮائﺰ لإلبﺪاع والفﻦ األمازيغي،ودعﻢ الﺠﻤعﻴات الﺘي تﺴاهﻢ فيالﺘعﺮيﻒ بالﻤغﺮب كﺒلﺪ مﺘعﺪد الﺮوافﺪ؛
 تﺨﺼﻴﺺ أيام ثقافﻴة ونﺪوات علﻤﻴة وورشات مﻦ أجﻞ تفعﻴﻞ الﺠانﺐالﺤﻀاري والﺜقافي األمازيغي؛
 كﺘابة بﻄائﻖ الفﻨانﻴﻦ باللغة األمازيغﻴة والعﺮبﻴة؛ تﺸﺠﻴع الﻤﺒﺪعﻴﻦ والﺸعﺮاء والﻜﺘاب األمازيغﻴﻴﻦ عﻦ طﺮيﻖ معارضخاصة...الخ
 - 5في مجال المالﯿة والتبادالت التجارﯾة :

 كﺘابة األوراق الﻤالﻴة باألمازيغﻴة والعﺮبﻴة؛ تﺮجﻤة جﻤﻴع الﺘقاريﺮ الﺪورية للﻮزارة باألمازيغﻴة وبﻤﻮقعها اإللﻜﺘﺮوني؛ تﻜﻮيﻦ مﻮظفي الﻮزارة ومﺮافقها الﺨارجﻴة للﺘﻮاصﻞ مع مﺮتفقﻴهاباألمازيغﻴة؛
 إدراج الﻤآثﺮ الﺘاريﺨﻴة األمازيغﻴة في جﻤﻴع أنﻮاع األوراق الﻨقﺪية؛ اعﺘﻤاد األمازيغﻴة في اإلشهارات والﻤلﺼقات وكﺬا جﻤﻴع إشارات ويافﻄاتالﻤﺆسﺴات الﺘابعة لها؛
 كﺘابة جﻤﻴع أسﻤاء الﻤﺮافﻖ الﻤﺘعلقة بالﻮزارة باللغة األمازيغﻴةوالعﺮبﻴة...الخ
 - 6في مجال التجﮭﯿز والنقل :

 الﺘﻜﻮيﻦ واجﺘﻴاز امﺘﺤان رخﺼة الﺴﻴاقة باللغة األمازيغﻴة؛151

 كﺘابة عالمات الﺘﺸﻮيﺮ بﺸﺘى أنﻮاعها وكﺬا أسﻤاء الﻤﺆسﺴات الﺘابعةللﻮزارة باللغة األمازيغﻴة؛
 كﺘابة رخﺺ الﺴﻴاقة والﺒﻄائﻖ الﺮمادية ،أرقام الﺴﻴارات ،الفﻴﻨﻴﺖ،الﺸﻮارع ،األزقة والﻤﺪن والﻄﺮق الﺴﻴارة باألمازيغﻴة والعﺮبﻴة؛
 تﻜﻮيﻦ مﻮظفي الﻮزارة ومﺮافقها الﺨارجﻴة للﺘﻮاصﻞ مع مﺮتفقﻴهاباألمازيغﻴة...الخ
 – 7في مجال الداخلية واألمن :

 تﺤﺮيﺮ الﻮثائﻖ الﺮسﻤﻴة باألمازيغﻴة وجﻮبا (الﺠﺮيﺪة الﺮسﻤﻴة ،جﻮازاتالﺴفﺮ عقﺪ االزدياد ،شهادة الﺴﻜﻨى ،وبﻄائﻖ الﺘعﺮيﻒ الﻮطﻨﻴة ،دفﺘﺮ الﺤالة
الﻤﺪنﻴة ،والرخص اإلدارية...الخ)
 ويافﻄات مﺆسﺴات الﻮزارة والﻤﺮافﻖ الﺘابعة بها بالﺒاشﻮيات والقﻴاداتباألمازيغﻴة؛
 تﻜﻮيﻦ مﻮظفي الﻮزارة ومﺮافقها الﺨارجﻴة للﺘﻮاصﻞ الفعال باألمازيغﻴة؛ تفعﻴﻞ بﻨﻮد الﺪسﺘﻮر الﻤﺘعلقة بالﻤﺴاواة ما بﻴﻦ اللغﺘﻴﻦ الﺮسﻤﻴﺘﻴﻦ للﻤﻤلﻜة؛ عﺪم مﻨع إطالق األسﻤاء األمازيغﻴة على الﻤﻮالﻴﺪ؛ تﺤﺮيﺮ الﺸﻮاهﺪ اإلدارية باللغة األمازيغﻴة. في اإلدارات والﺠﻤاعات الترابية :تقﺪيﻢ الﺨﺪمات ،الﺘﻮاصﻞ،الﺘﺮاسﻞباألمازيغية؛
 تحرير الوثائق األمنية وتحريات الشرطة والتحقيق باللغة األمازيغية(سيارات الشرطة والشارات...الخ)
 - 8في مجال منظومة العدالة والتقاضي :

 إجادة القﻀاة والﻤﺤامﻴﻦ للغة األمازيغﻴة ،أو االسﺘعانة بﻤﺘﺮجﻢ إلى حﻴﻦاسﺘفادتهﻢ مﻦ الﺪورات الﺘﻜﻮيﻨﻴة؛
 تﻮثﻴﻖ العقﻮد اإلدارية واألحﻜام القﻀائﻴة باللغة األمازيغﻴة (زواج ،بﻴعوشﺮاء)...؛
 كﺘابة جﻤﻴع القﻮانﻴﻦ باللغة األمازيغﻴة الدفاع والﺘقاضي باللغة األمازيغﻴة ،تﺤﺮيﺮ الﻮثائﻖ و األحﻜام باألمازيغﻴةبﻄلﺐ مﻦالﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؛
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 - 9في مجال السياحة والصناعة التقليدية :

 كﺘابة الﺨﺮائﻂ والﺪالئﻞ الﺴﻴاحﻴة ،وإعﻄاء األهﻤﻴة للﻤﻮروث الﺘﺮاثي والفﻨيالﻤغﺮبي عﻤﻮما مع تﺮمﻴﻢ القﺼﺒات الﺘي تﺮمﺰ إلى الﺘﺮاث األمازيغي؛
 االسﺘعانة بﻤﺘﺮجﻢ باللغﺘﻴﻦ األمازيغﻴة والعﺮبﻴة. تﺜﻤﻴﻦ مﻮروث الﺼﻨاعة الﺘقلﻴﺪية األمازيغﻴة أسﻮة بﺒاقي الﺤﺮفﻴﻴﻦ والﺼﻨاع؛ -01وزارة العالقات المكلفة بالبرلمان :

 كﺘابة اسﻢ الﺒﺮلﻤان باللغة األمازيغﻴة؛ الﺘﺤﺪث باألمازيغﻴة مع إيﺠاد وسائﻞ الﺘﺮجﻤة الفﻮرية خاللجلﺴاته لغﻴﺮ الﻨاطقﻴﻦ بها مع اعﺘﻤاد الﻮثائﻖ الﺘي تﺮوج
داخﻞ قﺒة الﺒﺮلﻤان بغﺮفﺘﻴه؛
 -00مجال الشأن الديني واألسرة والتضامن :

 اسﺘﺤﻀار األمازيغﻴة في مﺨﺘلﻒ أنﻈﻤة الﺘعاون والﺘﻀامﻦ وبﺮامج الﺤﻤايةاالجﺘﻤاعﻴة؛
 تﻮضﻴح الﺠﻮانﺐ الﺤقﻮقﻴة واألسﺮية باللغة األمازيغﻴة؛ تﺸﺠﻴع الﺨﻄابة بالﻤﺴاجﺪ باللغة األمازيغﻴة إليﺼال الﺨﻄاب الﺪيﻨي لﺠﻤﻴعشﺮائح الﻤﺠﺘﻤع
 -08مجال االقتصاد والتنمﯿة :

 كﺘابة جﻤﻴع الﻤﻨﺘﺠات داخﻞ الﻤغﺮب وخارجه باللغة األمازيغﻴة والﻤﺆسﺴاتذات الﻄﺒاع االقﺘﺼادي؛
 تﺮجﻤة جﻤﻴع بﺮامج الﺘﻨﻤﻴة الﺒﺸﺮية واألنﺸﻄة الﻤﺬرة للﺪخﻞ باألمازيغﻴة؛مالحﻈة :تﺒقى ھﺬه الﻤﺠاالت بﻤﺜابة اقﺘﺮاحات وھي قابلة لﻺﻏﻨاء
ويﻤﻜﻦ أن نﻀﯿﻒ إلﯿها على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ال الﺤﺼﺮ :
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 تﺮجﻤة الﻨﺸﻴﺪ الﻮطﻨي والﺠﺮيﺪة الﺮسﻤﻴة إلى األمازيغﻴة في جﻤﻴع اإلداراتوالﻤﺆسﺴات.
 إجﺒار الﺠﻤعﻴات الﻤﺪنﻴة واألحﺰاب والﻨقابات على كﺘابة قﻮانﻴﻨها األساسﻴةوالﺘﻨﻈﻴﻤﻴة باألمازيغﻴة.
د  :إجراءات مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية

تفعﻴﻞ الﻄابع الﺮسﻤي لألمازيغية هﻮ إقﺮار وتﻨﺼﻴﺺ يلﺰمان الﺪولة
باسﺘعﻤال هﺬه اللغة في جﻤﻴع مﺆسﺴاتها وأنﺸﻄﺘها ومﺮاسالتها ووثائقها
وتﺪابﻴﺮها في مختلف القﻄاعات والﻤﺠاالت الﺤﻜﻮمﻴة ،الﺠﻤاعات الﻤﺤلﻴة
والﺠهﻮية ،اإلدارات ،الﻤﺤاكﻢ ،الﺴﺠالت والﻮثائﻖ العﻤﻮمﻴة ،الﻮثائﻖ اإلدارية،
بجميع الﻤﺆسﺴات العﻤﻮمﻴة والﺨاصة الﺘي تقﺪم خﺪمات عﻤﻮمﻴة أو تﺘﺠه إلى
العﻤﻮم مع الحرص على:
 تحديد جدولة زمنية دقيقة لكل القطاعات الحكومية من أجل إعدادمخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؛
 التنصيص على مقتضيات واضحة للمساواة بين اللغتين الرسميتين العربيةواألمازيغية؛
 تخصيص الموارد المالية والبشرية المؤهلة لتفعيل الطابع الرسميلألمازيغية؛
 إحداث مؤسسات ولجن مستقلة لمواكبة وتقييم خطوات تنفيذ القوانينالتنظيمية ذات الصلة باألمازيغية بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومية؛
إن أية مﺤاولة للﺘﺸﺮيع دون اسﺘﺤﻀار هﺬه األولﻮيات ،اليﻤﻜﻦ اعﺘﺒارها
إال محاولة اخﺘﺰالﻴة ومﻨاورة سﻴاسﻴة ،بﻞ التفافا على مقتضيات الفصل الخامس
من الدستور وديباجته .كﻤا أنه ال ينبغي اإلقتصار على نشر القانون ذي الصلة
باللغة األمازيغية في الجريدة الرسمية  ،بل وهذا هو األهﻢ ،هو العمل على
تفعيل استعمالها بجقامة المؤسسات المعنية بذلك بهدف أجرأتها على مختلف
األصعدة .
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النظام الد اخلي للحزب
بناء على أحكام القانون التنظيمي المتعلق باألحزاب السياسية رقم
 19.22الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2.22.222في  12من ذي
القعدة 2211هـ( 11أكتوبر 1122م) ،وال سيما المادة  12منه.
وبناء على مقتضيات النظام األساسي لحزب الديمقراطيين الجدد الذي
تمت المصادقة عليه في المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ  21و21
شتنبر .1122
القسم األول :ضوابط وشكليات العضوية في الحزب
الفصل األول :شكليات العضوية

المادة  : 11يتقدم الراغب في الحصول على عضوية الحزب بطلب كتابي
موقع و مؤرخ مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية و صورة شمسية
حديثة العهد ،أو بملء استمارة طلب االنخراط الموضوعة بمقرات الحزب
محليا و إقليميا و جهويا كل في حدود اختصاصه بحسب اختيار صاحب طلب
االنخراط على أن تحال على الجهة المختصة ترابيا استنادا لبيانات صاحب
الطلب.
المادة  :12تحال طلبات االنخراط الموضوعة بشكل مباشر لدى المقر
المركزي أو عبر الموقع االلكتروني إلى التنسيقية المحلية أو اإلقليمية أو
الجهوية المحددة في الطلب أو التابعة للمجال الترابي الذي يقطن به صاحب
الطلب .
المادة  :13تقدم طلبات انخراط المغاربة المقيمين بالخارج مباشرة إلى
المقر المركزي للحزب .
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المادة  :14ال تعتبر طلبات االنخراط الموجهة إلكترونيا تامة إال بعد
استكمال باقي الوثائق المتطلبة و السيما نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و
صورة شمسية حديثة العهد و ما يفيد أداء واجب االنخراط .
المادة  : 15تسلم التنسقية المعنية بطلب االنخراط المستوفي لشروطه
وصال بجيداع الطلب مؤشرا عليه.
المادة  : 16تودع واجبات االنخراط وجوبا في الحساب البنكي للحزب إما
من لدن طالب االنخراط شخصيا أو من لدن الجهة التي سلمت وصل اإليداع
المنصوص عليه في المادة  0أعاله .
المادة  : 17تبت التنسيقية المعنية في طلب العضوية داخل أجل ثالثين
يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لديها مستوفيا لكافة شروطه.
المادة  : 18في حالة رفض الطلب ،يجب أن يكون قرار الرفض معلال،
ويمكن الطعن فيه من لدن المعني باألمر لدى الهيئة الحزبية األعلى تنظيميا
سواء على الصعيد اإلقليمي أو الجهوي أو المركزي.
المادة  : 19يتم البت في الطعن داخل أجل أقصاه ( )21ستون يوما ابتداء
من تاريخ إيداع الطعن.
المادة  : 11تكتسب العضوية بصفة تلقائية داخل األجل المحدد في المادة
 0أعاله في حالة عدم الرد على طلب االنخراط المسلم عنه وصل اإليداع.
المادة  : 11تسلم بطاقة العضوية من لدن الجهة التي توصلت بطلب
االنخراط إلى كل شخص تم قبول انخراطه في الحزب .
المادة  : 12يسلم رئيس الحزب بطاقة العضوية الشرفية إلى األشخاص
الذين يضعون تجاربهم وخبرتهم وخدماتهم رهن إشارة الحزب بطلب منهم.
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المادة  : 13توجه طلبات إعداد بطائق العضوية من لدن كتاب التنسيقيات
المعنية بها مرفقة بنسخة من ملفات طلبات العضوية .
المادة  : 14تتولى اإلدارة المركزية للحزب وحدها و دون غيرها عملية
طبع واستخراج بطاقة العضوية قبل إحالتها على التنسيقيات المختصة
لتسليمها ألصحابها.
المادة  : 15تقوم اإلدارة المركزية للحزب بجعداد و ضبط قاعدة معطيات
حول كافة المنخرطين في الحزب على المستوى الوطني بتنسيق مع هيئات
الحزب و تنظيماته الموازية و تعتبر قاعدة المعطيات المركزية مرجعا يحتكم
إليه عند الخالف بعد مصادقة المكتب السياسي.
المادة  : 16تسقط العضوية في الحزب في حالة الوفاة أو فقدان األهلية
القانونية أو االستقالة أو اإلقالة أو بكل فعل مخل بمبادئ الشرف والمروءة بعد
استنفاذ المساطر التأديبية المنصوص عليها في النظام األساسي للحزب وهذا
النظام.
الفصل الثاني :حقوق وواجبات األعضاء

المادة  : 17لكافة األعضاء المنخرطين بالحزب طبقا للشروط والشكليات
المنصوص عليها في نظامه األساسي ،ممارسة الحقوق التالية :
-

التعبير وإبداء الرأي بكل حرية دون اإلخالل باالحترام الواجب
لمؤسسات الحزب
االستفادة من برامج التكوين السياسي والدورات التدريبية التي ينظمها
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 محلياوإقليميا وجهويا ووطنيا وفق المقررات التنظيمية ذات الصلة
بالموضوع .
 الترشح باسم الحزب للمهمات التمثيلية والمناصب العمومية. االستفادة من مناصرة الحزب في حالة تعرضه العتداء أو أي حادثأو متابعة قضائية كيدية نتيجة قيامه بمهام حزبية أو بمناسبتها .
المادة  : 18من واجب األعضاء المنخرطين بالحزب االلتزام بما يلي :

-

-

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 .
عدم اتخاذ أي موقف باسم الحزب أو اإلدالء بأي تصريح إال في دائرة
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.
دعم وتقوية تنظيم و وحدة الحزب وتعزيز قدراته .
اعتماد كافة الوسائل المتاحة من أجل التواصل مع المواطنات
والمواطينين.

القسم الثاني :الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية
الفصل األول :أحكام عامة

المادة  : 19تحدث التنسيقيات المحلية واالقليمية والجهوية بترخيص من
الرئيس أومن يفوضه ذلك وله حق تعيين المنسقين الجهويين بعد استشارة
161

المكتب السياسي تطبيقا لمقتضيات المواد  25 ، 52 ،71و 17من النظام
األساسي للحزب .
المادة  : 20يمنح رئيس الحزب ألي عضو في الحزب يراه مؤهال لذلك
تكليفا إلحداث تنسيقيات سواء محلية أو إقليمية أو جهوية يصبح مؤهال بموجبه
لمخاطبة السلطات العمومية المعنية نيابة عن الحزب ولتشكيل لجنة تحضيرية
لإلشراف على تهيئ الشروط الموضوعية والمادية لعقد المؤتمر التأسيسي
للتنسيقية المعنية المحددة في التكليف .
المادة  : 21تعمل اللجنة التحضيرية بعد تشكيلها على انتخاب رئيس لها و
على وضع برنامج عملها مع مراعاة تمثيلية النساء و األشخاص ذوي اإلعاقة
كلما أمكن ذلك.
المادة  : 22تعمل اللجان التحضيرية للمؤتمرات التأسيسية على التهيئ
الشفاف والنزيه لعقد المؤتمرات وتحدث لديها لجنتان على األقل هما لجنة تلقي
الترشيحات واللجنة التنظيمية.
المادة  : 23يحتكم أعضاء اللجنة التحضيرية في كل مسألة عارضة تعوق
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.
المادة  : 24يسقط مفعول التكليف وتحل اللجنة التحضيرية بمجرد انتخاب
أعضاء التنسيقية.
المادة  : 25يعتبر كاتب التنسيقية المحلية أو اإلقليمية أو الجهوية بمجرد
انتخابه ممثل الحزب الوحيد أمام السلطات العمومية كل في حدود اختصاصه.
الفصل الثاني  :التنظيمات المحلية
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المادة  : 26التنسيقية المحلية هي الوحدة التنظيمية األساسية في الحزب،
وتطابق جغرافيا المجال الترابي لجماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تماشيا
مع ما تنص عليه المادة  27من النظام األساسي للحزب.
المادة  : 27تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق المحلي في أربع سنوات
وتحكم مقتضيات المادة  11من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب المحلي.
المادة  : 28يمكن لمكتب التنسيق المحلي إحداث لجان موضوعاتية تحت
إشرافه إلعداد برامج عمله ويصادق على طبيعة عملها ومهامها بأغلبية
أعضاء المكتب.
المادة  : 29يلتزم مكتب التنسيق المحلي باإلعداد المادي و الموضوعي
لعقد مجلس التنسيق المحلي االنتخابي بستة أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد
هياكله و مناقشة التقريرين المالي و األدبي .
المادة  : 30يتكون مجلس التنسيق المحلي من األعضاء المنخرطين في
التنسيقية المحلية و تحدد شروط اكتساب حق التصويت في الجمع العام
االنتخابي لمجلس التنسيق المحلي بناءا على مذكرة يصدرها رئيس الحزب بعد
استشارة المكتب السياسي.
المادة  : 31اجتماعات مجلس التنسيق المحلي العادية المقررة في المادة
 29من النظام األساسي تكون بدعوة من الكاتب المحلي بناء على قرار
المكتب أو من ينوب عنه في حال غيابه ألي سبب من األسباب ،كما يحدد
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.
المادة  : 32يترأس االجتماعات العادية واالستثنائية لمجلس التنسيق
المحلي الكاتب اإلقليمي أو أي شخص يعينه رئيس الحزب.
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المادة  : 33تنعقد االجتماعات االستثنائية لمجلس التنسيق المحلي وفق الشروط
المحددة في المادة  29من النظام األساسي ،بعد اطالع المكتب السياسي على جدول أعمال
هذه االجتماعات المعد من طرف الجهة صاحبة الدعوة.

المادة  : 34ينتخب مكتب مجلس التنسيق المحلي لمدة أربع سنوات من
طرف مجلس التنسيق المحلي عن طريق االقتراع السري وتحت إشراف
عضو من المكتب السياسي ينتدبه الرئيس لذلك أو أي شخص آخر.
المادة  : 35يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على
عملية التأكد من توفر الشروط القانونية سواء لعقد مجلس التنسيق المحلي
االنتخابي أو في المرشحين لعضوية مكتب مجلس التنسيق المحلي.
المادة  : 36ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي
لمجلس التنسيق المحلي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل
المصادقة عليه و منح الكاتب المحلي المنتخب تزكيته .
المادة  : 37الكاتب المحلي المنتخب ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها
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.
المادة  : 38تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق المحلي تطبيقا لمقتضيات
المادة  12من النظام األساسي في عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة أعضاء.
المادة  : 39في حالة نشوب نزاع يرتبط بالقرارات التنظيمية بين أعضاء
التنسيقية المحلية ،يرفع األمر في المرحلة األولى إلى الكاتب اإلقليمي وفي
مرحلة ثانية إلى الكاتب الجهوي إلبداء الرأي بكل حيادية وموضوعية ،وفي
حالة تعذر حل الخالف ،يحال األمر إلى رئيس الحزب للفصل في النزاع بعد
استشارة المكتب السياسي.
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المادة  : 40إذا أخل مكتب مجلس التنسيق المحلي بالتزاماته أو انقطع عن
مزوالة مهامه أو تجاوز مدة واليته  ،تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى
عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق المحلي .
المادة  : 41يمكن إحداث فرع واحد ألكثر من جماعة واحدة بصفة
استثنائية بقرار من رئيس الحزب.
الفصل الثالث :التنظيمات اإلقليمية.

المادة  : 42تحدث التنسيقيات اإلقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم،
وتحدد الفصول  12و 17و 17من النظام األساسي اختصاصات وتركيبة
وكيفية انعقاد مجلس التنسيق اإلقليمي.
المادة  : 43تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق اإلقليمي في سنتين وتحكم
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  11من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب
اإلقليمي.
المادة  : 44يمكن لمكتب التنسيق اإلقليمي إحداث لجان موضوعاتية تحت
إشرافه إلعداد برامج عمله ويصادق على طبيعة عملها ومهامها بأغلبية
أعضاء المكتب .
المادة  : 45يلتزم مكتب التنسيق اإلقليمي باإلعداد المادي و الموضوعي
لعقد مجلس التنسيق اإلقليمي االنتخابي بستة أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد
هياكله و مناقشة التقريرين المالي و األدبي.
المادة  : 46ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي من طرف
مجلس التنسيق اإلقليمي االنتخابي عن طريق االقتراع السري ،تحت رئاسة
عضو من المكتب السياسي ينتدبه رئيس الحزب لذلك أو أي شخص آخر.
المادة  : 47تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي طبقا لمقتضيات
المادة  19من النظام األساسي من عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة أعضاء.
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المادة  : 48اجتماعات مجلس التنسيق اإلقليمي العادية المقررة في المادة
 17من النظام األساسي تكون بدعوة من الكاتب اإلقليمي وبتعاون مع المنسق
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
أعضائه في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية.
المادة  : 49تنعقد االجتماعات االستثنائية لمجلس التنسيق اإلقليمي بقرار
يتخذه الكاتب اإلقليمي أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب أو بطلب من رئيس
الحزب  ،و يلزم اطالع المكتب السياسي على جدول أعمال هذه االجتماعات
المعد من طرف الجهة صاحبة الدعوة.
المادة  :50يترأس االجتماعات العادية واالستثنائية لمجلس التنسيق
اإلقليمي الكاتب الجهوي أو أي شخص يعينه رئيس الحزب.
المادة  : 51يعتبر الكاتب اإلقليمي المكلف بالتنسيق بين التنسيقيات المحلية
ومع السلطات اإلقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في اإلقليم ،وتطبق
المقتضيات المنصوص عليها في المادة  12أعاله عند االقتضاء سواء فيما بين
أعضاء مكتب التنسيق المحلي أو بينه بين التنسيقيات المحلية.
المادة  : 52يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على
عملية التأكد من توفر الشروط القانونية سواء لعقد مجلس التنسيق اإلقليمي
االنتخابي أو في المرشحين لعضوية مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي.
المادة  : 53ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي
لمجلس التنسيق اإلقليمي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل
المصادقة عليه ومنح الكاتب اإلقليمي المنتخب تزكيته.
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المادة  :54الكاتب اإلقليمي المنتخب ،ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها
تزكية الرئيس للسلطات العمومية المختصة داخل اآلجال القانونية ،مع وجوب
تسليم نسخة من وصل اإليداع إلى اإلدارة المركزية للحزب.
المادة  :55اجتماعات مجلس التنسيق اإلقليمي ال تكون قانونية إال
بحضور أغلبية األعضاء المنصوص عليهم في المادة  17من النظام األساسي
في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية.
المادة  :56إذا أخل مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي بالتزاماته أو انقطع عن
مزوالة مهامه أو تجاوز مدة واليته ،تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى
عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي .
الفصل الرابع  :التنظيمات الجهوية.
أ -مجلس التنسيق الجهوي ،الكاتب الجهوي

المادة  : 57تحدث التنسيقيات الجهوية على صعيد كل جهة من جهات
المملكة حسب التقطيع اإلداري المعمول به ،وتحدد الفصول  11و 12و10
من النظام األساسي اختصاصات وتركيبة وكيفية انعقاد مجلس التنسيق
الجهوي.
المادة  : 58تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق الجهوي في سنتين وتحكم
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  17من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب
الجهوي.
المادة  : 59يمكن لمكتب التنسيق الجهوي إحداث لجان موضوعاتية تحت
إشرافه إلعداد برامج عمله ويصادق على طبيعة عملها ومهامها بأغلبية
أعضاء المكتب.
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المادة  : 60يجتمع أعضاء مكتب التنسيق الجهوي مرة في الشهر على
األقل ،بدعوة من الكاتب الجهوي وبمبادرة منه أو بطلب ثلثي أعضاء المكتب
الجهوي .
المادة  : 61يلتزم مكتب التنسيق الجهوي تحت إشراف رئيس الحزب
باإلعداد المادي والموضوعي لعقد مجلس التنسيق الجهوي االنتخابي بستة
أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد هياكله ومناقشة التقريرين المالي واألدبي.
المادة  : 62ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي لمدة سنتين من
طرف مجلس التنسيق الجهوي عن طريق االقتراع السري ،تحت رئاسة رئيس
الحزب أو عضو من المكتب السياسي ينتدبه رئيس الحزب لذلك.
المادة  : 63تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق الجهوي طبقا لمقتضيات
المادة  12من النظام األساسي من عدد من األعضاء ال يقل عن سبعة أعضاء.
المادة  : 64يترأس االجتماعات العادية واالستثنائية لمجلس التنسيق
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.
المادة  : 65اجتماعات مجلس التنسيق الجهوي ال تكون صحيحة إال
بحضور أغلبية األعضاء المنصوص عليهم في المادة  12من النظام األساسي
في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية.
المادة  : 66يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على
عملية التأكد من توفر الشروط القانونية سواء لعقد مجلس التنسيق اإلقليمي
االنتخابي أو في المرشحين لعضوية مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي.
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المادة  : 67ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي
لمجلس التنسيق الجهوي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل
المصادقة عليه و منح الكاتب الجهوي المنتخب تزكيته .
المادة  : 68الكاتب الجهوي المنتخب ،ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها
تزكية الرئيس للسلطات العمومية المختصة داخل اآلجال القانونية ،مع وجوب
تسليم نسخة من وصل اإليداع إلى اإلدارة المركزية للحزب.
المادة  : 69إذا أخل مكتب مجلس التنسيق الجهوي بالتزاماته أو انقطع عن
مزوالة مهامه أو تجاوز مدة واليته  ،تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى
عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق الجهوي .
المادة  : 70في حالة نشوب نزاع يرتبط بالقرارات التنظيمية بين أعضاء
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.
ب -المنسقون الجهويون:

المادة  : 71يعين الرئيس منسقا في كل جهة أو يعفيه بعد استشارة المكتب
السياسي ،وتحدد مهامه واختصاصاته في المادة  21من النظام األساسي
للحزب.
المادة  : 72مهام المنسق الجهوي تمتد لمدة أربع سنوات غير قابلة
للتجديد ،وتتنافى مهمته طيلة هذه المدة مع رئاسة أية هيئة حزبية محلية أو
إقليمية أو وطنية.
المادة  : 73يمكن لرئيس الحزب أن يعين نواب للمنسق الجهوي بعد
استشارة المكتب السياسي.
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المادة  : 74مهام وطبيعة مسؤولية نواب المنسق الجهوي تحدد من لدن
رئيس الحزب ،وال يمكن لهؤالء أن يباشروا مهامهم إال بعد مصادقة المكتب
السياسي على اعتمادهم.
المادة  : 75يحدث مجلس للمنسقين الجهويين و يعتبر مجلسا استشاريا
لرئيس الحزب طبقا لمنطوق المادة  21من النظام األساسي .
المادة  : 76يتشكل مجلس المنسقين الجهويين من المنسقين الجهويين
ونوابهم.
المادة  : 77ينعقد مجلس المنسقين الجهويين بدعوة من الرئيس أو من
يفوض له ذلك ،ويضع جدول أعماله.
المادة  : 78أعضاء المكتب السياسي لهم الحق في حضور اجتماعات هذا
المجلس.
المادة  : 79يترأس اجتماعات هذا المجلس ،رئيس الحزب أو من يفوض
له ذلك  ،ويمكن للرئيس أن يوجه الدعوة ألي شخص يمكن االستفادة من
خبرته أو تجربته.
المادة  : 80مداوالت واجتماعات مجلس المنسقين الجهويين ذات طبيعة
استشارية.
القسم الثالث :شروط وشكليات انعقاد الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية والضوابط
التنظيمية بين تلك الهيئات.
الفصل األول  :شروط وشكليات انعقاد اجتماعات الهياكل.

المادة  : 81الدعوة لحضور االجتماعات العادية واالستثنائية لكافة
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.
المادة  : 82يشترط في اجتماعات مجالس التنسيقيات المحلية أو اإلقليمية
أو الجهوية حضور أكثر من نصف أعضائه في الدورة األولى وبمن حضر
في الدورة الثانية.
المادة  : 83تجتمع مكاتب التنسقيات المحلية و اإلقليمية والجهوية بصفة
منتظمة مرة كل شهر على األقل  ،بدعوة من الكتاب وبمبادرة منهم  ،أو بناء
على طلب ثلثي أعضاء المكتب.
المادة  : 84يسير ويترأس جميع اجتماعات التنسقيات الكتاب أو من
يفوضونه عند االقتضاء.
المادة  : 85تتخذ مكاتب التنسقيات قرارتها بأغلبية المصوتين الحاضرين،
وعند تساوي األصوات يكون الترجيح لصوت الكتاب .
المادة  : 86اجتماعات مكاتب التنسيقيات سرية وال يمكن إفشاء مضامينها
إال في حدود ما جاء في بالغات هذه المكاتب .
المادة  : 87المقرر يعتبر المسؤول عن إعداد محاضر اجتماعات المكاتب
المحلية واإلقليمية والجهوية.
المادة  : 88يعمل الكتاب بمساعدة المقررين على إعداد تقارير نصف
سنوية مرفقة بمحاضر االجتماعات ترفع للتنسيقية األعلى على أن يعمل
المنسق الجهوي بعد تجميعها على إحالتها إلى المكتب السياسي .
المادة  : 89باقتراح من كاتب التنسيقية المعنية وبموافقة نصف أعضاء
المكتب يمكن دعوة بعض األعضاء لحضور اجتماعات المكتب ،شريطة عدم
المشاركة في اتخاذ القرارات والتصويت.
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المادة  : 90التغيب بدون عذر مقبول عن اجتماعات المكاتب المحلية
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
الهيئة األعلى للعمل على التوفيق بين األطراف و في حالة تعذر ذلك تتم إحالة
الملف على لجنة التحكيم والتأديب التخاذ القرار التأديبي الذي تراه مناسبا.
المادة  : 91يمكن لكتاب التنسيقيات اتخاذ قرار اإلبعاد المؤقت في حق أي
عضو بعد موافقة نصف أعضاء المكتب عرقل سير أشغال المكاتب أو أحد
األجهزة أو اللجان المرتبطة بها ،وتتم إحالة ملف المعني باألمر بعد اتخاذ
اإلجراء بثالثة أيام إلى لجنة التحكيم والتأديب للبت فيه .
المادة  : 92يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو الذي استقال أو الذي
صدر في حقه قرار تأديبي بنفس المسطرة الذي انتخب بها.
الفصل الثاني :الضوابط التنظيمية بين التنسقيات المحلية واإلقليمية والجهوية.

المادة  : 93يسهر كتاب التنسيقيات على تنفيذ التوجهات العامة والبرامج
المسطرة من لدن مجالس التنسيق المحلية أو اإلقليمية أو الجهوية كل حسب
دائرة نفوذه ،طبقا لما هو منصوص عليه في المواد  11-12-27من النظام
األساسي للحزب.
المادة  : 94تعتبر مجالس التنسيق المحلية واإلقليمية والجهوية أجهزة
تقريرية واستشارية فيما يتصل بأمور الحزب محليا وإقليميا وجهويا.
المادة  : 95يسهر الكاتب اإلقليمي على التنسيق بين الكتاب المحليين في
كافة األمور التي تتعلق بالحزب باإلقليم.
المادة  : 96يسهر الكاتب الجهوي على التنسيق بين الكتاب اإلقليميين في
كافة األمور التي تتعلق بالحزب بالجهة.
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المادة  : 97تتولى التنسيقية األعلى إدارة شؤون واختصاصات األدنى
المنحلة خالل المرحلة اإلنتقالية التي ال تتجاوز ستة أشهر لعقد مؤتمر قصد
انتخاب مكتب التنسيقية الجديدة.
المادة  : 98في حالة حل التنسيقية الجهوية يتولى المنسق الجهوي القيام
بمهامها واختصاصاتها لمدة ال تتجاوز السنة تنتهي بعقد مؤتمر النتخاب
مكتب جهوي جديد.
المادة  : 99يمكن الطعن في قرار الحل داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من
تاريخ تبليغ القرار أمام اللجنة المركزية.
القسم الرابع  :الهياكل المركزية وتدبير مالية الحزب.
الفصل األول  :الرئيس

المادة  : 100تحدد الشروط الواجب توفرها في المترشح لمنصب الرئيس
وكيفية انتخابه واختصاصاته ومهامه في المادتين  02و  01من النظام
األساسي.
المادة  : 101يختص رئيس الحزب بتعيين المدير المركزي لمقر الحزب،
ويشرف على وضع وهيكلة اإلدارة المركزية ،ويحدد مختلف أجهزتها اإلدارية
والمالية والتنظيمية من خالل إحداث أقسام ومصالح وتعيين وتكليف أطر
وعاملين لإلشراف عليها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة  01من النظام
األساسي.
المادة  : 102يصدر الرئيس مذكرة تتضمن االختصاصات اإلدارية
والتنسيقية لإلدارة المركزية ويصادق عليها المكتب السياسي.
المادة  : 103يفوض الرئيس بعض مهامه وصالحياته ألحد أعضاء
المكتب السياسي بمقرر يوقعه ويحدد فيه تلك الصالحيات ويرفعه إلى المكتب
السياسي قصد إحاطته علما بذلك.
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المادة  : 104يلتزم رئيس الحزب بالنهوض بكل المهام المسندة إليه سواء
في النظام األساسي للحزب أو في هذا النظام كما أنه يعتبر المسؤول األول
على تفعيل مقتضياتهما.
الفصل الثاني :المكتب السياسي.

المادة  : 105ينعقد المكتب السياسي بصفة عادية مرة في الشهر على األقل
بدعوة من الرئيس بالمقر المركزي للحزب أو في أي مكان يحدده بحسب
الظروف.
المادة  : 106يعقد المكتب السياسي اجتماعات استثنائية كلما دعت
الضرورة بدعوة من الرئيس ،أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق
جدول أعمال محدد مسبقا.
المادة  : 107يمكن ألعضاء المكتب السياسي بعد توصلهم بجدول األعمال
أن يقترحوا إدراج نقط إضافية على الرئيس قبل بداية االجتماع.
المادة  : 108يترأس اجتماعات المكتب السياسي الرئيس الذي يدير
المناقشات ويشرف على اتخاذ القرارات ،وينتدب من يتولى هذه المهمة في
حالة غيابه.
المادة  : 109ال يمكن مباشرة اجتماعات المكتب السياسي إال بعد توفر
النصاب القانوني المحدد في حضور األغلبية المطلقة ألعضائه.
المادة  : 110في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع إلى تاريخ آخر
يحدده الرئيس ،ينعقد والحالة هاته بمن حضر شريطة أن ال يقل الحضور عن
عشرة أعضاء ،وال تتخذ القرارات في هذه الحالة إال بأغلبية ثلثي األعضاء
الحاضرين.
المادة  : 111في بداية االجتماع يتقدم العضو الذي طلب إدراج نقطة
إضافية إلى جدول األعمال بعرض وجهة نظره بشكل مقتضب وفي حالة
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تسجيل أي اعتراض ،يتم اللجوء إلى التصويت الذي يوجب موافقة أغلبية
الحاضرين.
المادة  : 112اجتماعات المكتب السياسي سرية وال يمكن إفشاء مضامينها
إال في حدود ما جاء في بالغات هذا المكتب.
المادة  : 113بعد االنتهاء من اجتماع المكتب السياسي يعلن الرئيس عن
القرارات المتخذة ،وتعتبر ملزمة للجميع.
المادة  : 114يعين المكتب السياسي في كل اجتماع بشكل دوري مقررا
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.
المادة  : 115إذا تغيب أي عضو بدون عذر عن حضور اجتماعات
المكتب السياسي لثالث مرات متتالية ،يوجه إليه الرئيس استفسارا كتابيا باسم
المكتب ،وعند تكرار هذا الغياب يتخذ الرئيس بعد استشارة أعضاء المكتب
السياسي قرارا باإلبعاد المؤقت مع إحالة ملف المعني باألمر على لجنة التحكيم
و التأديب.
المادة  : 116يوزع المكتب السياسي المهام بين أعضائه أو باقتراح من
الرئيس.
المادة : 117يناقش المكتب السياسي أية مشاركة للحزب في مختلف
المؤسسات الدستورية والسياسية ويصدر بشأنها توصيات ترفع للمجلس
الوطني.
المادة  : 118بدعوة من الرئيس أو خمسة أعضاء من المكتب السياسي
يمكن استدعاء أي شخص قد يفيد في المواضيع المدرجة بجدول األعمال.
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المادة  : 119يعين المكتب السياسي من بين أعضائه واحدا أو اثنين
يشرفان على كل جهة ،ويضطلع كل مشرف بعقد اجتماعات شهرية مع
الكتاب الجهويين واإلقليميين والمحليين من أجل تتبع تنزيل برامج الحزب
وتنسيق شؤونه والسهر على تطبيق األنظمة األساسية والداخلية .
المادة  : 120يعد المشرفون عن الجهات تقارير دورية كل ثالثة أشهر
حول نشاطات الحزب والقضايا التنظيمية بالجهة ،ويتم عرض هذه التقارير
على أنظار المكتب السياسي.
المادة  : 121يلتزم أعضاء المكتب السياسي بالمشاركة في دورات
المجلس الوطني واللجنة المركزية ومجلس المنسقين الجهويين.
المادة  : 122يتكلف كل عضو بالمكتب السياسي بملف أو قطاع سياسي أو
اقتصادي أو اجتماعي أو دبلوماسي ويشكل لهذا الغرض لجانا يختار أعضاءها
تسهر برفقته على إعداد تقارير حول القطاع.
المادة  : 123يقوم كل عضو بتقديم عرض حول المهام المسنودة إليه كل
ثالثة أشهر.
الفصل الثالث :اللجنة المركزية.

المادة  : 124تتحدد تركيبة اللجنة المركزية وصالحياتها وعدد دوراتها
استنادا لمقتضيات المواد  07و  07و  09من النظام األساسي .
المادة  : 125يمكن عقد اجتماعات استثنائية للجنة المركزية بدعوة من
الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب السياسي بعد تحديد جدول أعمالها.
المادة  : 126يتلقى الرئيس ترشيحات العشرين عضوا كتابة بأسبوع قبل
انعقاد دورة المجلس الوطني المخصص النتخابهم ،وتتوزع تركيبة  11عضوا
الذين ينتخبهم المجلس الوطني مناصفة من حيث النوع إن أمكن ذلك.
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المادة  : 127تقدم كتابة الترشيحات لشغل منصب منسق اللجنة إلى رئيس
الحزب خمسة أيام قبل انعقاد أول اجتماع .
المادة  : 128ينتخب أعضاء اللجنة المركزية في أول اجتماع لها منسقا
لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق االقتراع السري ،تحت إشراف
رئيس الحزب أو أي عضو من المكتب السياسي ينتدبه لذلك .
المادة  : 129يعين منسق اللجنة المركزية بعد انتخابه نائبا له و مقررا
ونائبه من بين باقي أعضاء اللجنة.
المادة  : 130تنعقد اللجنة المركزية ثالث مرات في السنة خالل شهور
ماي وأكتوبر ويناير من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحددهما الرئيس .
المادة  : 131يترأس رئيس الحزب الدورات العادية واالستثنائية للجنة
المركزية ،ويمكن أن يفوض ذلك إلى منسق اللجنة أو عضو من المكتب
السياسي.
المادة  : 132يعلن الرئيس عن تاريخ وجدول أعمال اجتماعات اللجنة
المركزية قبل انعقادها بأسبوع.
المادة  : 133اجتماعات اللجنة المركزية ال تكون قانونية إال بحضور
نصف أعضائها ،وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ،يتم الدعوة إلى
اجتماع ثان ينعقد في أجل ال يتجاوز الشهر يحدد الرئيس تاريخه ومكان
انعقاده.
المادة  : 134يمكن للرئيس أن يوجه الدعوة ألي شخص يمكن أن يفيد في
موضوع اجتماعات اللجنة المركزية.
المادة  : 135يمكن أن تكون االجتماعات مغلقة بطلب من الرئيس أو
نصف أعضاء المكتب السياسي.
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المادة  : 136كل عضو تغيب عن دورتين متتاليتين للجنة المركزية بدون
عذر مقبول  ،يوجه إليه منسق اللجنة استفسارا كتابيا باسمها ،وعند تكرار هذا
الغياب يتخذ المنسق بعد استشارة أعضاء اللجنة قرارا باإلبعاد المؤقت مع
إحالة ملف المعني باألمر على لجنة التحكيم و التأديب .
المادة  : 137يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو استقال أو صدر في
حقه قرار تأديبي بنائبه أو بنفس المسطرة التي انتخب بها بحسب كل فئة كما
هو منصوص عليه في المادة  07من النظام األساسي.
المادة  : 138يطلع المكتب السياسي على جدول األعمال ويصادق عليه
قبل انعقاد دورات اللجنة المركزية .
المادة  : 139تحال المقترحات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة المركزية
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.
الفصل الرابع  :المجلس الوطني.

المادة  : 140تتحدد تركيبة المجلس الوطني وصالحياته واختصاصاته
وعدد دوراته وكيفية انعقادها طبقا ألحكام المواد  02و  00و  02من النظام
األساسي .
المادة  : 141تنعقد الدورة األولى للمجلس الوطني في شهر مارس والثانية
في أكتوبر من نفس السنة ،ويمكن لرئيس الحزب بعد االتفاق مع رئيس
المجلس على تغيير موعد انعقاد إحدى الدورات .
المادة  : 142يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية كلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائه بناء على جدول أعمال محدد
مسبقا من الجهة صاحبة الدعوة.
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المادة  : 143يترأس رئيس المجلس الوطني دورات المجلس و يفوض ذلك
لغيره بتنسيق مع رئيس الحزب خالل غيابه.
المادة  : 144اجتماعات المجلس الوطني تكون قانونية بتوفر األغلبية
المطلقة.
المادة  : 145يؤجل اجتماع المجلس الوطني في حالة عدم توفر النصاب
القانوني لينعقد داخل أجل  11يوما بشكل قانوني بمن حضر بدعوة من
الرئيس بعد مصادقة المكتب السياسي على جدول األعمال.
المادة  : 146يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي أو التعديالت
الممكن إدخالها عليه و المنجزة من قبل لجنة خاصة يعينها رئيس الحزب،
بتصويت أغلبية أعضائه الحاضرين وفق ما تنص عليه أحكام المادة  00من
النظام األساسي.
المادة  : 147يمكن تقديم اقتراح تعديل للنظام الداخلي بمبادرة من رئيس
الحزب أو نصف أعضاء المكتب السياسي أو ثلث أعضاء المجلس الوطني.
المادة  : 148يتعين على رئيس الحزب تعيين لجنة خاصة لدراسة مقترح
تعديل النظام الداخلي ،و تعرض أعمال اللجنة وجوبا على المجلس الوطني
الذي يقرر في شأن التعديالت المقترحة عن طريق التصويت .
المادة  : 149بتنسيق مع المكتب السياسي و بعد استشارة رئيس المجلس
الوطني يضع رئيس الحزب جدول أعمال دورات المجلس الوطني ويعلن عنه
بكافة الوسائل الممكنة.
المادة  : 150يوجه رئيس المجلس الوطني الدعوات إلى أعضاء المجلس
بواسطة البالغات العمومية المنشورة في الصحافة أو على الموقع اإللكتروني
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 .
المادة  : 151ال يحق لغير أعضاء المجلس الوطني أن يحضروا دوراته
باستثناء أطر وعاملي اإلدارة المركزية.
المادة  : 152يمكن لرئيس الحزب بتنسيق مع رئيس المجلس الوطني أن
يعقد الدورة بشكل مغلق  ،كما يمكن للرئيس أن يستدعي بعض األشخاص من
خارج المجلس لإلدالء بآرائهم أو لحضور أشغاله بصفة مالحظين وال يحق
لهم المشاركة في عملية التصويت.
المادة  : 153ينتخب المجلس الوطني (من بين أعضائه) في أول دورته
بعد انتخابه من طرف المؤتمر الوطني أعضاء المكتب السياسي  11المشار
إليهم في المادة  22من النظام األساسي باالعتماد على نمط االقتراع بالالئحة.
المادة  : 154يراعى في إعداد اللوائح وجوبا تمثيلية الجهات والنساء
والشباب و األشخاص ذوي اإلعاقة.
المادة  : 155يحيل رئيس المجلس الوطني االقتراحات الواردة من طرف
 01عضوا من أعضاء المجلس على األقل حول إضافة نقط إلى جدول
األعمال إلى رئيس الحزب قبل أسبوع من انعقاد الدورة الذي يعمل على
إحالتها على المكتب السياسي الذي يبت فيها بالقبول أو الرفض بالتصويت.
المادة  : 156باقتراح من رئيس المجلس الوطني وبعد موافقة رئيس
الحزب  ،يختار رئيس المجلس نائبا له وأربعة أعضاء على األقل من
المجلس الوطني لتشكيل مكتب المجلس و يمكن لرئيس المجلس و بنفس
الطريقة اختيار أشخاص من خارج المكتب اعتبارا لكفاءتهم .
المادة  : 157مكتب المجلس الوطني يديره ويرأسه رئيس المجلس ويضم
نائبه ومقررا و نائبه ومكلفين بمهام.
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المادة  : 158يشرف مكتب المجلس على التنسيق واإلعداد الجيد لدورات
المجلس ،وتنظيم االجتماعات وإنجاز المحاضر ،والتأكد من النصاب القانوني،
ومساعدة رئيس المجلس في القيام بواجباته اإلدارية والتنظيمية خاصة فيما
يتعلق بانتخاب المؤسسات والهياكل التي تنبثق عن المجلس الوطني.
المادة  : 159يصدر مكتب المجلس مذكرة تنظيمية تحدد كيفية إجراء
وتنظيم العمليات االنتخابية وال تصبح سارية المفعول إال بعد مصادقة المكتب
السياسي عليها.
المادة  : 160ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي الذين
انتهت مهامهم باإلقالة أو االستقالة أو الفصل أو الوفاة أو فقدان األهلية .
المادة  : 161يتداول المجلس الوطني في :
-

قرار المشاركة في الحكومة أو االنسحاب منﮭا.
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.
ﯾصادق على طلب االستقالة وﯾمأل المناصب الشاغرة في تركﯿبة المكتب
السﯿاسي واللجنة المركزﯾة.
ﯾضبط مالﯿة الحزب من خالل مصادقته على تقارﯾر لجنة مراقبة مالﯿة
الحزب.

المادة  : 162يتم ملئ المناصب الشاغرة في المؤسسات والهياكل المنتخبة
من طرف المجلس الوطني بسبب اإلقالة أو االستقالة أو الفصل أو الوفاة أو
فقدان األهلية تحت إشراف مكتب المجلس وبمراعاة للمساطر والمعايير
المنصوص عليها في النظام األساسي والنظام الداخلي للحزب.
المادة  : 163يبت المجلس الوطني في طلبات االستقالة الموجهة إليه من
طرف أعضاء المكتب السياسي أو أعضاء المجلس الوطني المحالة عليه
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بالرفض أو القبول عن طريق التصويت ،وتعتبر االستقالة نافدة عند رفضها
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.
المادة  : 164ال يجوز لعضو المجلس أن يتغيب عن دورات المجلس ،إال
بعذر مقبول  ،وإذا تغيب لثالث دورات متتالية بغير عذر مقبول يعتبر مستقيال
و يعرض ملفه على دورة المجلس الموالي من أجل المصادقة على االستقالة .
المادة  : 165في حالة شغور مقعد لعضو مقترح من قبل المكتب السياسي
يتم تعويضه بنفس المسطرة المنصوص عليها في المادة  02من النظام
األساسي .
المادة  : 166في حالة شغور مقعد عضو منتخب فجنه يعوض بمن يلي
آخر عضو تم انتخابه ،و بصفة استثنائية يتم تعويض أعضاء المجلس الوطني
المنتخبين في حالة عدم وجود مترشحين غيرهم بأعضاء مقترحين من طرف
رئيس المجلس الوطني باتفاق مع رئيس الحزب مع مراعاة التمثيلية الجهوية .
المادة  : 167في حالة إخالل أي عضو بالتزاماته داخل المجلس ،يتخذ
رئيس المجلس قرارا باإلبعاد المؤقت في حقه مع إحالة ملفه بعد استشارة
مكتب المجلس إلى لجنة التحكيم والتأديب.
الفصل الخامس :مالية الحزب.

المادة  : 168تطبيقا لمقتضيات المواد  22و  27و  27و 29و  71و72
و  71و  71و  72و  70من النظام األساسي التي تشير إلى الموارد المالية
للحزب وطرق تدبيرها ،تحدت لجنة لمراقبة مالية الحزب.
المادة  : 169تتكون لجنة مراقبة مالية الحزب من سبعة أعضاء ينتخبهم
المجلس الوطني من بين أعضائه الذين ال يتحملون مسؤولية تنفيذية خالل
دورته العادية األولى التي تلي انعقاد المؤتمر الوطني.
181

المادة  : 170تعقد اللجنة اجتماعها األول بدعوة من رئيس الحزب
النتخاب رئيسها ونائبه ومقررها ونائبه.
المادة  : 171تجتمع اللجنة منتصف شهر شتنبر ،أو بدعوة من رئيسها أو
بمبادرة من الرئيس أو ثلثي أعضائها شريطة تقديم بيان إلى المكتب السياسي
حول أسباب الدعوة إلى االجتماع طبقا للمادة  70من النظام األساسي.
المادة  : 172تقدم لجنة مراقبة مالية الحزب إلى المكتب السياسي تقريرها
السنوي خالل شهر شتنبر الذي يتضمن خالصاتها و مالحظاتها حول التقارير
التي يعدها أمين المال الوطني ،وكذا مداخيل ومصاريف الحزب ،قبل إحالته
على المجلس الوطني.
المادة  : 173في حالة شغور منصب عضو من أعضاء لجنة مراقبة مالية
الحزب ألي سبب من األسباب يعين رئيس الحزب عضوا من بين أعضاء
المجلس الوطني ويصادق على تعيينه هذا المجلس في دورته الموالية .
المادة  : 174توزع اللجنة المهام بين أعضائها وفق نظام داخلي يضعه
رئيس اللجنة ،ال يمكن العمل به إال بعد مصادقة المجلس الوطني عليه.
المادة  : 175يعمل رئيس الحزب على انتداب أمين مال وطني و نائبه في
أول اجتماع للمكتب السياسي يلي المصادقة على هذا النظام من أجل فتح
حساب بنكي باسم الحزب كما هو منصوص عليه في المادة  27من النظام
األساسي .
المادة  : 176يعمل أمين المال الوطني و رئيس الحزب على تدبير الموراد
المالية للحزب تطبيقا لمقتضيات المادة  29من النظام الداخلي .
المادة  : 177يعمل أمين المال الوطني على وضع نظام محاسباتي فعال
تحت إشراف رئيس الحزب وله أن يستعين بخبراء في المجال تطبيقا
لمقتضيات المادتين  27و  71من النظام الداخلي .
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القسم الخامس :اللجان الوظيفية للحزب.
الفصل األول :اللجان المنتخبة من طرف المجلس الوطني
أوال  :لجنة التحكيم والـتأديب.

المادة  : 178تحدد تركيبة وكيفية اشتغال لجنة التحكيم والتأديب طبقا لما
هو منصوص عليه في النظام األساسي للحزب.
المادة  : 179تجتمع وجوبا لجنة التحكيم والتأديب بعد إحالة كل مخالفة
عليها من طرف األجهزة المختصة ،وتنظر في القضايا المعروضة عليها
داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ المعني باألمر وفق مقتضيات المادة 72
أعاله.
المادة  : 181تنتخب لجنة التحكيم من بين أعضائها رئيسا ونائبا ومقررا
ونائبه و مستشارين.
المادة  : 181بناء على مقتضيات المادة  71من النظام األساسي يمكن
ألي جهاز من أجهزة الحزب أن يتقدم إلى لجنة التحكيم والتأديب بطلب اتخاذ
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.
المادة  : 182تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها الحاضرين.
المادة  : 183تمنح اللجنة للعضو المحال عليها مهلة  20يوما للدفاع عن
نفسه من خالل تقديم دفوعاته كتابة أو مثوله أمام اللجنة.
المادة  : 184تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والتأديب مع تحمل أية
مسؤولية تنفيذية داخل الحزب وطنيا أو جهويا أو إقليميا أو محليا.
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المادة  : 185تحال طلبات التأديب على المكتب السياسي الذي يقوم
بجحالتها على لجنة الـتأديب والتحكيم .
المادة  : 186يختص المكتب السياسي في بعض الحاالت االستعجالية
تطبيقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة  71من النظام األساسي باتخاذ كافة
اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في ذات المادة وقراراته غير قابلة
لالستئناف.
المادة  : 187تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه أو اإلنذار أو التوبيخ أو
التوقيف أو الطرد ،وتصدر هذه العقوبات بواسطة قرار مكتوب وموقع من
طرف األغلبية المطلقة لألعضاء ،وتحيله على المكتب السياسي قصد تنفيذه.
المادة  : 188يمكن استئناف قرارات لجنة التحكيم والتأديب خالل 20
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.
المادة  : 189يمكن للرئيس أو أعضاء المكتب السياسي أن يطلبوا من
اللجنة التدخل من أجل اقتراح حلول وإجراء مصالحة للنزاعات التي يمكن أن
تنشأ بين أعضاء الحزب أو بين الهياكل.
المادة  : 191تعقد لجنة التحكيم والتأديب اجتماعات دورية قبل انعقاد
دورات المجلس الوطني لتضع تقريرا يتضمن أعمالها وقراراتها وتحيله على
المجلس.
المادة  : 191يحق ألي عضو من أعضاء لجنة التحكيم و التـأديب طلب
تجريح نفسه ألي سبب من األسباب يعتبره مخال بحياده ،كما يملك أعضاء
المكتب السياسي حق تجريح أي عضو في اللجنة بتقرير مكتوب يرفع لرئيس
الحزب ،ويقوم رئيس الحزب بعد موافقته على طلب التجريح بتعيين عضو
آخر لحين ارتفاع سبب التجريح.
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ثانيا  :لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص

المادة  : 192ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سبعة أعضاء
لتشكيل مكتب لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص ،يتشكل من أربعة نساء وثالثة
ذكور.
المادة  : 193ينتخب مكتب اللجنة في أول اجتماع رئيسا ونائبا له ومقررا
ونائبه.
المادة  : 194مهام واختصاصات اللجنة تتمحور حول :
 دعم وتقوية قدرات الحزب في مجال المناصفة وتكافؤ الفرص. السهر على تتبع وتحليل السياسات العمومية المتعلقة بمجالاهتمامها.
المادة  : 195تعمل لجنة المناصفة على القيام بمهامها بواسطة :
-

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.

المادة  :196تنعقد اللجنة مرة في الشهر ،ويمكن أن تنعقد بطريقة
استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
المادة  : 197ترفع اللجنة تقريرا سنويا كل شهر يناير إلى المكتب السياسي
يتضمن كافة األنشطة وأهم الخالصات المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال
المناصفة وتكافؤ الفرص.
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المادة  : 198تعمل اللجنة تحت إشراف المكتب السياسي ،الذي يسهر على
تنفيذ اقتراحاتها وتوصياتها بناء على المادة  92من النظام األساسي.
المادة  : 199يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو الذي استقال أو الذي
صدر في حقه قرار تأديبي بنفس المسطرة الذي انتخب بها.
ثالثا  :اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة  : 211ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سبعة أعضاء
لتشكيل مكتب اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ،يضم أربعة من
المغاربة الذين يقيمون بالخارج إن أمكن ذلك.
المادة  : 211ينتخب مكتب اللجنة في أول اجتماع له رئيسا ونائبه ومقررا
ونائبه.
المادة  : 212مهام واختصاصات اللجنة تتمحور حول :
-

وضع خطط وبرامج هدفها تطوير وتقوية الروابط واألواصر بين
المهاجرين المغاربة بوطنهم األم .
دعم انفتاح الحزب على كافة األطر والكفاءات التي تعيش في
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.

المادة  : 213تنعقد اللجنة مرة كل ثالثة أشهر ،ويمكن أن تنعقد بطريقة
استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
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المادة  : 214ترفع اللجنة تقرير سنوي إلى المكتب السياسي الذي تعمل
تحت إشرافه  ،وهو الذي يسهر على تنفيذ اقتراحاتها وتوصياتها بناء على
المادة  97من النظام األساسي.
المادة  : 215يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو استقال أو صدر في
حقه قرار تأديبي بنفس المسطرة التي انتخب بها.
الفصل الثاني  :اللجان المحدثة من طرف المكتب السياسي
أوال  :اللجنة الوطنية للترشيحات

المادة  : 216يشكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات االنتخابية
طبقا لمقتضيات المادة  71من النظام األساسي ،ويتكون مكتب اللجنة من سبعة
أعضاء.
المادة  : 217يعين رئيس الحزب ثالثة أعضاء من المكتب السياسي من
بينهم رئيس اللجنة ،وبالتوافق أو التصويت يتم تعيين األربعة اآلخرين من بين
أعضاء المكتب السياسي.
المادة  : 218تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا باقتراح من الرئيس
المعين ومقررا ونائبه ،وتنعقد بدعوة من رئيس الحزب أو المكتب السياسي.
المادة  : 219تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الترشيح من المكاتب
المحلية واإلقليمية والجهوية بحسب نوعية االستحقاق االنتخابي ،مع مراعاة
الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظامين األساسي والداخلي.
المادة  : 211تقدم جميع الترشيحات داخل اآلجال التي تحددها اللجنة
الوطنية للترشيحات إلى رئيس الحزب الذي يحيلها بدوره على اللجنة
المختصة.
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المادة  :211تضع اللجنة الوطنية للترشيحات جميع مقترحاتها في تقرير
ترفعه إلى المكتب السياسي ،ويراعى قبل البت في الترشيحات من لدن الرئيس
تلك المقترحات.
المادة  : 212تدرس اللجنة جميع المواضيع المرتبطة بالتحضير
لالنتخابات ،وتتدخل لحل الخالفات التي قد تنشأ حول الترشيحات من خالل
تقديم رأيها وحلول بواسطة تقرير يرفع إلى المكتب السياسي.
المادة  : 213اجتماعات ومداوالت اللجنة الوطنية للترشيحات سرية،
ويعرض من يفشي مضمونها على لجنة التحكيم والتأديب.
المادة  : 214تسهر اللجنة على تشكيل لجان جهوية أو إقليمية أو محلية
تحت إشراف المكتب السياسي ،وتضع خططا وبرامج عمل هذه اللجان،
وتقوم بعملية التنسيق لتبادل األفكار والمقترحات قبل رفعها إلى المكتب
السياسي.
المادة  : 215يبت رئيس الحزب والمكتب السياسي مباشرة في ترشيحات
بعض أعضاء اللجنة.
ثانيا :لجنة الدراسات والتواصل ولجنة إعداد السياسات العمومية

المادة  : 216يعين المكتب السياسي تسعة أعضاء باقتراح من الرئيس
لعضوية سواء لجنة الدراسات والتواصل أو لجنة إعداد السياسيات العمومية
تطبيقا لمقتضيات المواد  79و 92من النظام األساسي.
المادة  : 217تنتخب اللجنتان في أول اجتماع لهما رئيسا ونائبه ومقررا
ونائبه ،وتنعقد مرة كل شهر.
المادة  : 218يضع مكتب كل لجنة برنامجا سنويا يتضمن الجدولة الزمنية
المتعلقة بالخطط واإلستراتيجية المقترحة لتحقيق األهداف المسطرة في المواد
 91و  91من النظام األساسي.
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المادة  : 219تتكلف هذه اللجان بتقديم المعطيات والدراسات والمقترحات
حول جميع المواضيع التي يطلبها الرئيس والمكتب السياسي ورئيس الفريق
البرلماني للحزب.
المادة  : 221يرفع رئيس كل لجنة تقارير دورية كل ثالثة أشهر إلى
المكتب السياسي حول أعمالها ومبادراتها وأنشطتها.
المادة  : 221تضع كل لجنة عند نهاية كل سنة تقريرا تركيبيا يتضمن
الدراسات واألبحاث والمقترحات .
ثالثا :لجنة التكوين السياسي

المادة  : 222يعين المكتب السياسي  20عضوا من أطر وكفاءات
الحزب لعضوية لجنة التكوين السياسي تطبيقا لمقتضيات المادة  91من النظام
األساسي.
المادة  : 223باقتراح من رئيس الحزب يعين المكتب السياسي مشرفا
عاما يترأس اللجنة  ،ويختار هذا األخير من بين أعضائها نائبه ومقررا ونائبه،
وباقي األعضاء مكلفون بمهام.
المادة  : 224تنعقد اللجنة مرة في الشهر ،وتضع تصورا سنويا حول
البرنامج التكويني الذي تعتزم تطبيقه يصادق عليه المكتب السياسي.
المادة  : 225مهام لجنة التكوين السياسي تتمحور حول :

 برمجة دورات تدرﯾبﯿة وتكوﯾنﯿة في مجال التواصل السﯿاسيوالدعاﯾة السﯿاسﯿة وتحلﯿل الخطاب السﯿاسي.
 تكوﯾن أعضاء الحزب في مجال التسﯿﯿر والتدبﯿر الجماعي. تأطﯿر وتوسﯿع معارف مناضلي الحزب في مجال العمل البرلمانيوالتشرﯾعي.
رابعا  :اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
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المادة  : 226يشكل المكتب السياسي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
قبل ستة أشهر على األقل من انعقاده تطبيقا لمقتضيات المادة  77من النظام
األساسي.
المادة  : 227تتكون اللجنة التحضيرية من رئيس ونائبه ،ومقرر عام
ونائب له يقترحهم المكتب السياسي ويصادق عليهم المجلس الوطني.
المادة  : 228تنبثق عن اللجنة التحضيرية لجان فرعية يراعى في تركيبتها
تمثيلية الجهات.
المادة  : 229تنتخب اللجان الفرعية في أول اجتماع لها رؤساءها
ومقرريها ،ويتكلف كل واحد بتعيين نائب له.
المادة  : 231يشرف رئيس اللجنة التحضيرية على عملية التنسيق بين
اللجان الفرعية.
المادة  : 231تعقد اجتماعات دورية بدعوة من رئيس اللجنة التحضيرية أو
نائبه ،يعرض فيها للمناقشة التقارير التي يعدها رؤساء اللجان الفرعية حول
سير أشغالها.
المادة  : 232يعتبر رئيس اللجنة التحضيرية ناطقا رسميا باسمها.
المادة  :233يسهر المقرر العام على تدوين وتحرير محاضر اجتماعاتها.
المادة  : 234أعضاء اللجنة التحضيرية لهم الحق في اختيار إحدى اللجان
الفرعية لإلشتغال فيها وكذا المناقشة والتصويت على مقترحاتها.
المادة  : 235جلسات اللجنة التحضيرية تكون قانونية بحضور األغلبية
المطلقة ألعضائها  ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب ،ترفع الجلسة ،وتعتبر
الجلسة الموالية قانونية بمن حضر من األعضاء.
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المادة  : 236يحق لرئيس اللجنة التحضيرية أن يقرر اإلبعاد المؤقت في
حق كل عضو من األعضاء تغيب ثالثة مرات متتالية بدون عذر مقبول مع
إحالة ملف على رئيس الحزب للتقرير بشأنه.
المادة  : 237تستمر أشغال اللجنة التحضيرية إلى حين انعقاد المؤتمر
الوطني.
المادة  : 238تعمل اللجنة التحضيرية على إعداد مقرر تنظيمي يتضمن
طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني وكيفية اختيار رئيس المؤتمر
تطبيقا لمقتضيات المادة  27و 77من النظام األساسي.
المادة  : 239ال يصبح هذا المقرر ساري المفعول إال بعد المصادقة عليه
باألغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة .
القسم السادس :مقتضيات عامة

المادة  : 241يتم االستدعاء لحضور االجتماعات العادية واالستثنائية لكافة
تنظيمات الحزب الوطنية والجهوية واإلقليمية والمحلية طبقا للشروط والوسائل
والكيفيات المنصوص عليها في المادة  79من هذا النظام.
المادة  : 241تستمر الهياكل المنتخبة في ممارسة صالحياتها إلى حين
انتخاب الهياكل التي تخلفها.
المادة  : 242تعتبر القرارات المتخذة وفق الشكليات المنصوص عليها في
النظامين األساسي والداخلي ملزمة للجميع.
المادة  : 243تشكل تنسيقيات محلية أو إقليمية أو جهوية خاصة ببعض
المهن أو الحرف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية
وتحدث لهذا الغرض مكاتب تابعة للمكاتب المنتخبة.
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المادة  : 244يمنح رئيس الحزب ألي عضو في الحزب يراه مؤهال لذلك
تكليفا إلحداث قطاعات موازية يصبح مؤهال بموجبه لمخاطبة السلطات
العمومية المعنية نيابة عن الحزب لتشكيل لجنة تحضيرية لإلشراف على تهيئ
الشروط الموضوعية والمادية لعقد المؤتمر التأسيسي للقطاع المعني المحددة
في التكليف مع احترام المقتضيات المنصوص عليها في المواد من  22إلى
 11من هذا النظام.
المادة  : 245يصدر الرئيس باقتراح من المكتب السياسي مذكرة تحدد
واجبات انخراط األعضاء والمساهمات المالية للمنتخبين والذين يتولون
مسؤوليات عمومية.
المادة  : 246تعتبر القرارات المتخذة من طرف رؤساء الهياكل المحلية
واإلقليمية والجهوية ملزمة إلى حين بت الهياكل الوطنية أو الهيئات المختصة
فيها سواء بالتأكيد أو المراجعة أو اإللغاء.
المادة  : 247يجب مراعاة التمثيل النسبي للفروع أثناء انتخاب المجالس
الجهوية واإلقليمية ،ومسطرة االنتخاب تخضع لثالثة مراحل ،الترشيح
والتداول والتصويت.
المادة  : 248في حالة مراجعة القرارات التأديبية باإللغاء ،فجن القرار
الجديد يمحو جميع اآلثار المترتبة عن القرار السابق ،ويعتبر بمثابة رد
لالعتبار.
المادة  : 249االستقالة من عضوية إحدى هياكل الحزب أو رئاستها تتم
بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة المنتخبة بالنسبة لألعضاء ،أو إلى الهيئة
األعلى بالنسبة للكتاب ،أو إلى رئيس الحزب بالنسبة ألعضاء المكتب السياسي
وأعضاء المجلس الوطني.
المادة  : 251كل ما لم يرد عليه التنصيص في هذا النظام يرجع أمر
التقرير فيه إلى رئيس الحزب بعد استشارة المكتب السياسي في شكل مذكرات
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يلزم عرضها على المجلس الوطني الالحق لصدورها من أجل اعتمادها في
شكل تعديل مدخل على هذا النظام.
المادة  : 251يختص رئيس الحزب بعد استشارة المكتب السياسي في
األمر بدمج التنسيقيات المحلية أو اإلقليمية أو اإللحاق بالجهات تبعا للمتغيرات
الطارئة على النظام الترابي للمملكة .
المادة  :252يجري العمل بهذا النظام بعد مصادقة المجلس الوطني عليه،
ويتعرض كل من يخالف مقتضياته إلى عقوبات تأديبية.
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