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 مة:املقد

متوقع،  م��ا   املتوقع  االستثنائية،  األحداث  و�ل  وا�حروب  وا�جاعات  األو�ئة  ش�لت       
ّ
  الدول   تار�خ   ��  فاصلة  �حظات  والال

  ال�ي   الك��ى   ا�حروب   أبرزها  لعل  ومتعددة،  كث��ة  القبيل  هذا  من   دراسات   موضوع  التار�خية  والشواهد   والشعوب،   وا�ح�ومات

  شك   أد�ى   دون   مثلت  وال�ي  املفهوم�ن،  توظيف   ��  امل����   ا�حذر  �ل  مع  تطرفة''،''امل  ''اإلرهابية''   واألحداث  املعاصر،  العالم  عرفها

  �� السياسية، �� ا�حكم، �� جديدة براد�غمات بناء نحو االنتقال لنقل  أول  جديدة، نماذج و�داية حقبة، ��اية  مسار/ ��اية �حظات

 للدول. وا�خار��  الداخ�� التدب�� و��  االقتصاد،

 سياسيا،   امللف،  هذا  مع   �عامل  من   املغرب  �عرفھ  ما  ظل  و��  العالم،  اجتاح  الذي   ،19  �وفيد  -�ورونا  و�اء  أزمة  سياق  ��

الفضاء  برزت  وأمنيا،   اجتماعيا  �حيا،  اقتصاديا،  سياسية  معا�ي  لها  ال�ي   الفارقة  ا�جديدة  املعطيات   من   جملة  العمومي  �� 

 حيالها. التساؤل  �� الفلسفي الفكر ان��ى  وال�ي  الناس حياة بضمان باألساس مرتبطة أخالقية

  "أرى   قائال:  �ورنا  أزمة  أفرز��ا  ال�ي  األخالقية   التحديات  لسؤال  تفكي�ا  هابرماس"  "يورغن  الفيلسوف   اإلطار  هذا   ��  يقدم 

 األملا�ي   الدستور   يضمنھ  الذي   اإل�سانية"،  بالكرامة  املساس  "عدم   مبدأ  ف��ما  ين��ك  أن  ا�حتمل  من  ا�خصوص،  وجھ  ع��  حالت�ن،

  التباعد   إل��اء  املناسبة  ال�حظة  باختيار  ف��تبط  الثانية  ا�حالة  أما  "الفرز"،  يدعونھ   بما  تتعلق  األو��  ا�حالة  ديباجتھ،  ��

 أحدثتھ   الذي  املزمن،  الهلع  وصدمات  املألوفة،  غ��   املستجدات   وكذلك  الصعبة   التأث��ات   أن  ج��  �ش�ل   يت�ح  .1االجتما��..."

  دول   عليھ  ست�ون   جديدة ملا  تنظيمية  وأسس  منطلقات  و�شييد  لبناء  دسمة  خامة  مادة  يبدو،  ما  ع��  ستش�ل،  ال�ي  �ورونا  جائحة

  تفكيكية   قراءة  إ��   حاجة  ��  الو�اء''  ''أزمة   �عد   الدول   كسائر  املغرب  أن  املؤكد  ومن  واملتوسط،  القر�ب  املستقبل   ��  العالم

 للدولة.  العامة للوضعية موضوعية

  أن  ذلك   الدقيقة،  التار�خية  املهام  ��ذه  للقيام  املبادرة   تأخذ   بالبلد  السياسية  القوى   فان  ودستوري،   موضو��   و�ش�ل  

 سياق   ��  املشروعة   م��را��ا  لها  املش��كة،  ا�حياة  وصيانة  الناس  الجتماع  السلسة  التنظيمية  اإلجابات  عن  البحث  مواصلة  وظيفة

 الكب��ة،  واالقتصادية  السياسية  االجتماعية  املشكالت  ب�ن  وطبي��  حت�ي  تالزم  إنھ  الدولة.  بحياة  وطيدة  عالقة  لها   ال�ي  األزمات

 الفيلسوفة  تقدمھ  الذي   النظري   الفهم  استحضار  وجب   اإلطار  هذا  ��  بتجاوزها،  الكفيلة  التدب��ية  واألسس  القوالب  إنتاج  و��ن

  أو   الفردي   بالوجود  األمر  �علق   سواء  اإل�سانية،   ل�حياة  قهر�ة  ضرورة   ��  ندركها  كما  "السياسة  تقول   السياسة،  ملع�ى   أرندت"   "حنة

 .2اآلخر�ن" ع�� معتمدا لكن بذاتھ، مكتفيا اإل�سان �عيش "ال با�جزم  وتضيف االجتما��"،

 ��اية  �عد  ما  مرحلة  لتدب��  ومق��حا��ا  تصورا��ا  ومعارضة،  أغلبية  السياسية،  األحزاب  من  مجموعة   قدمت  الصدد،  هذا  ��

 الو�اء،  هذا  مع  السلطات   �عامل  طر�قة  إ��  اإلشارة  مجملها  ��  تضمنت  ،3خاصة  مذكرات   صياغة  خالل  من  الص��،   ا�حجر

  مستوى   ع��   أم  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  الك��ى   ا�خيارات   مجال  ��  سواء  املنتظر،  التحول   مالمح   �عض  ��  وتقاطعت 
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  السيا��ي   الفاعل   مستقبل  مالمسة  يبدو،  ما  ع��  تحاشت،  نفسھ  الوقت  و��  العمومية؛  والسياسات  ال��امج   وتن�يل  بناء  من�جية

  �جنة   خالل   من   ''التقنوقراطي''،  الفاعل  بھ  يقوم   ما  وتتبع  مراقبة  ��  دوره   انحصار  ظل   ��  عل��ا،  يقبل  أن  عليھ  ال�ي  والتحوالت

  ا�جائحة. لتدب�� ا�حدثة اليقظة

  التفاعالت  مستحضر�ن العام  السيا��ي  للمشهد  قراءة  تقديم �� املساهمة  إ�� الورقة، هذه  خالل من  نروم  ذلك، �ل  ضوء  ��

 األحزاب   �عض  تفاعل  كيفيات   ��  سنبحث   ثم  الو�اء،  عن  الناتجة  القو�ة  الهزات  بفعل   وا�جتمع   للدولة  تحدث  ال�ي   والتاث��ات

  حزب   من  �ل  مذكرات  ع��  من�جية  لضرورة  مقتصر�ن  الو�اء،  ��اية  �عد  البلد  ملستقبل  تصورا��ا  تقدم  و��  املغر�ية  السياسية

 األحزاب   أغلب  بأن  اإلشارة  وتجب  هذا  واملعاصرة.   األصالة  وحزب  االستقالل  حزب  الشعبية،  ا�حركة  حزب  والتنمية،  العدالة

 �ورونا.  أزمة بموضوع العالقة ذات ل�ح�ومة ا�خاصة مذكرا��ا قدمت السياسية

 خاللها   من  عملت  ال�ي  بالطر�قة  اإلشادة   ع��   اإلجماع  أو��،  �ش�ل  يظهر،  األحزاب،  هذه   مذكرات  مضام�ن   إ��  واستناد

  (ا�حور  واجتماعية   اقتصادية مق��حات ومباشر   صر�ح  �ش�ل  تضمنت  جميعها أ��ا  كما  األول)،  (ا�حور  الو�اء هذا تدب�� ع��  الدولة

  الثالث). (ا�حور  سياسية  خطابات من  ضمنية،  بطر�قة و�ن  تخل، ولم الثا�ي)،
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 ا�جائحة   مع الدولة لتعاطي األر�عة األحزاب تقييم وحدة األول: ا�حور 

  لتقوم   الصعبة،  املركبة  زمةاأل   شروط   سياق  ��   ، مد�ي  اجتما��  سيا��ي   تنظيم  ��  بما  القو�ة  الدولة  إ��  ك��أ  ا�حاجة  ت��ز

  ��دد  قد   مخاطر   من   تخلوا  ال   عمقها  ��   العس��ة  املسؤولية  هذه   لكن  املش��ك،  العيش   وصيانة  العام  النظام   ع��   ا�حفاظ  بوظائف

  التعب��ات   مختلف  بمساهمة  ودستور�ا،  سياسيا  ديموم��ا  ضمانة  استتباب  تم   وال�ي  وا�ح�وم�ن،  ا�حاكم�ن  ب�ن   ا�حقوقية  العالقة

  للمواطن�ن  الالئقة  امل�انة  ع��  لل��افع  مستمرة  يقظة  ��  مبدئيا  ا�جتمع،  ��  ا�حية  والفعاليات  فالقوى   ،لذلك  .السياسية  االجتماعية

  لھ   الدولة  مؤسسات  طرف   من   املتخذة   والقرارات  السياسات  من  املنتظرة  وا�جدوى   املردودية  سؤال  يضل  هكذا  دول��م،  داخل

 باسم  يقول   السياق  هذا  ��  .األزمة  تداعيات   باستفحال  تقول   املوضوعية  والشروط  املعطيات  �انت  إذا  خاصة  الدائمة،  راهنيتھ

 ترافق  مستمرة  ص��ورة  ��  هو  إنما  جامد،  غ��  مفهوم  الدولة  أن  زاو�ة   من  يطرح  الدولة  تحوالت  توصيف  من  البد  "�ان  الرا��:

 غاي��ا  تحقيق  إ��  أقرب  يجعلها  عما  وتفتش  مستمر،  ذا�ي  نقد  حال  ��  ��  ولذلك  مستخلصا"  يضيف  ثم  ،4والتار�خ"  ا�جتمع   ص��ورة

 كمؤسسات  الدولة  عرف��ا  ال�ي  املشرقة  االنتقاالت  إن  ،5واملنفعة"  والرفاه   والتقدم  ا�حر�ة  وأولها  األساسية  وغاياتھ  ا�جتمع  وأما�ي

  ب�ن   العالقة  مفهوم   ��  تبدال  وأنتج  أفرز   مما  العصيبة،  ا�جتمعية  ال�حظات  وقود  بمساهمة  كذلك   �ش�لت  شع��ا،  تقدم   لصا�ح

  ا�حائط  عرض  ضار�ة  حيادية  بطر�قة  وتحمل   فوق   من   لھ  صا�عة   أو  ا�جتمع   عن  منعزال  "كال"  الدولة  �عد   لم   إذا"  وم�ونا��ا،  الدولة

  القصوى   م�حاحيتھ   لھ  ا�جتمع  وتطلعات  لهموم  ا�حاملة  السياسية  التعب��ات   فدور   لذلك  .6"ف��ا  املوجود   التعدد  أي   ي�و��ا،  ما

  العادي/   الزمن  ��  العام  الشأن  إدارة  تتغيا  سياسية  مشاريع  من  تخ��نھ  ملا  الدولة،  ملؤسسات  املستمر  بالتجو�د  القيام  ��  ا�خالدة،

 األزمة./ الستثنائيالزمن ا و�� الرخاء

من�جية    لتقييم  أحيانا،  واملتطابقة  املتشا��ة،  الطر�قة  األر�عة،  األحزاب  مذكرات  تضمنتھ  ملا  �سيطة  قراءة  خالل   من  يت�ح

 مقدم��ا   و��  الدولة،  رئيس   بقيادة  اتخاذها  تم  ال�ي  االستباقية  اإلجراءات  تثم�ن  خالل  من  وذلكا�جائحة    تدب��  مع  الدولة  �عاطي

  ودعم   الوط�ي  ومواكبة االقتصاد  ال�حية،  املنظومة   بتأهيل  املتعلقة   النفقات  ملواجهة  ا�جائحة  بتدب��  ا�خاص  الصندوق   إحداث

 ا�جائحة. لهذه االجتماعية التداعيات من والتخفيف الشغل  مناصب   ع�� وا�حفاظ تأثرا األك�� القطاعات

  �و��ا  إ��  راجع  األحزاب،   هذه   مقار�ة  ��  الدولة  قبل  من  اتخاذها،  تم  ال�ي  القرارات  ونجاعة  ''صدقية''  ع��   اإلجماع   هذا  إن

  أن   �ون   من  استنتاجھ،  يمكن  ما  هو  األمر   وهذا  خالصة،  ح�ومية  مبادرات  من  نا�عة  وليست  امللك،  يقودها  عليا،  جهات  عن  صادرة

 ا�ح�ومة   اتخذ��ا  ال�ي  بالتداب��  الثا�ي  املستوى   ��  وذكرت  أشادت  قد  والتنمية،  العدالة  رأسها  وع��  ا�ح�ومية،  األغلبية  أحزاب

 األساسية  با�حاجيات  األسواق  تمو�ن  وضمان  الالزمة،  ال�حية  والوسائل  اآلليات  اقتناء  تم  حيث   إل��ا  املشار   القرارات  ملواكبة

  بحزب   هنا  ممثلة  و��  املعارضة،  أحزاب  إليھ  تتطرق   لم  ما  وهو  األساسية،  العمومية  املرافق  خدمات  واستدامة  املواطن�ن،  لعيش

  ''القوى   املؤسسات''،  ��  ''الثقة  ''الشعب''،  ''القيادة''،  ''الدولة''،  مفاهيم  استعملت  وال�ي  واملعاصرة،  األصالة  وحزب  االستقالل

  يمكن  ما  هذا  ولعل  ل�ح�ومة،  األحوال  من  حال  بأي  �سبھ  يمكن  ال  املوضوع   تدب��  ��  نجاح  أي   أن  إ��  م��ا  إشارة  ��  البالد''،  ��  ا�حية

 بفعالية  أدوارها  لعب  ��  الدولة  استمرار  تيسر  أن  ح�ومتنا  ع��  أن  نرى ...''   واملعاصرة  األصالة  حزب  لدى  ورد   مما  من  نفهمھ  أن

  إلنتاج   الوطنية،  األولو�ات  اح��ام  يخص  فيما  وصرامة  حقيقية،  تفاوضية  قدرات   ع��  العامة،  للمص�حة  وضامنة  محركة  باعتبارها

 .7''الوط�ي االقتصاد  لتحر�ك  وال��امج  اإلس��اتيجيات أفضل

 
 . 13-12، ص 2011األو��، عة األب باسم الرا��، ا�جتمع والدولة أش�الهما وتحوال��ما"�� الفلسفة السياسية الغر�ية واملعاصرة، منشورات دار الفارا�ي لبنان، الطب -4
 املرجع نفسھ ، الصفحات نفسها.  -5
 . 14املرجع نفسھ،  الصفحة  -6
 .4انظر مذكرة حزب األصالة واملعاصرة، ص   - 7
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  الذي   القصور   بحجم  واالع��اف  املوضوع،  تدب��  من  املنتخب�ن  ''استبعاد''  من  للدولة  املباشر  وغ��  املبطن  النقد  �شبھ  وفيما

  هو   وا�جهوي   ال��ا�ي  التدب��  أن  ع��  ومعارضة،  أغلبية  األحزاب،   مق��حات  ركزت  ،واإلقليمية  ا�جهو�ة  البنيات  �عانيھ   زالت   ما

  من   أو  لها  القانو�ي  التأط��  استكمال  حيث  من  سواء  املنظومة  هذه  تأهيل  يتطلب  الذي  ال��يء  ا�جالية،  الفوارق   بتقليص  الكفيل

  من  واملادية  البشر�ة  واملوارد   االختصاصات  نقل  ''...�سريع  االستقالل  حزب  لدى  نقرأ  وهكذا  املركزي.  والدعم  املا��  التمك�ن  خالل

  األداء  ��  والفعالية  النجاعة   لضمان  ا�جهو�ة  وا�جالس  الالممركزة  ا�خدمات  ب�ن  أفضل   تنسيق  ضمان   مع  ا�جهات،  إ��   الدولة

  ال��نامج  مع  تام  ا��جام  ��  املواطن�ن،  عيش  ظروف  وتحس�ن  واالجتماعية،  ا�جالية  الفوارق   تقليص  ��دف  وذلك  ال��ا�ي،  العمومي

 ا�جهات''./الدولة ب�ن امل��مة التعاقدية

 شقھ   ��  املؤسسا�ي  البعد  �عز�ز   ضرورة  ع��  التأكيد  من  البد  ''..وهنا  والتنمية  العدالة  مذكرة  ��  نقرأ  واملع�ى  ا�حمولة  و�نفس

 ا�جماعات  مجالس  وصالحيات   أدوار   وتفعيل  العمل  استئناف   خالل  من   �ستحقها  ال�ي  امل�انة  ا�حلية  الديمقراطية  بإعطاء  ال��ا�ي،

  ال�ي  الصدارة  ومل�انة  املتقدمة   ل�جهو�ة  وقو�ة  جديدة  دفعة  إعطاء  وكذا  القرب،  وخدمات   لسياسة  تجسيدا  باعتبارها  ال��ابية

 واإلدماج   املقاوال�ي  النسيج   ودعم  االقتصادي   واإل�عاش  املستدامة  ا�جهو�ة  التنمية  مجاالت  ��  والختصاصا��ا  ا�جهات  تتبوأها

  تم  إن  وفهمها  استيعا��ا   يمكن   السياسية  التقديرات  هذه   مثل   �انت  اذا  ''.و 8وا�جالية  جتماعيةاال   الفوارق   وتقليص  االجتما�� 

  فال  ا�ح�ومي التدب�� قيادة ��  السياسية املسؤولية يتحمل من عن  تصدر أن  لكن املعارضة، أحزاب  و�يانات قنوات  ع��  ع��ا التعب�� 

 لها. مع�ى 

 املالية   املوارد  �ل   ا�ح�ومة  تمنح   أن   ...ضرورة ''  مذكرتھ:  ��  نقرأ   الذي   واملعاصرة  األصالة  حزب   لدى   يتكرر   نفسھ   األمر

 تطلق   أن  ا�ح�ومة  ع��   كما  "  الوثيقة  ذات   تضيف   "9��ا  املنوطة  األدوار  وتحقق  �امال  دورها  تلعب  أن  ن  م  لتتمكن  ل�جهات  والبشر�ة

  ��   األساسية   األمور   ومن   ف��ا.  الوطنية  سيادتنا  �عز�ز  علينا  ال�ي   الواعدة  والقطاعات  االس��اتيجية،  القطاعات  �ل  ��  برامج   عقود

  االستثمارات  وجلب  العديدة  الفرص  واستثمار  جلب  من   لتتمكن  بالدنا  وجاذبية  تموقع  و�عز�ز   ،"املغرب  عالمة"لـ  ال��و�ج   استمرار

 .10األجنبية''

  املتقدمة،   ا�جهو�ة  وث��ة   �سريع  إ��  دعا  إنھ  بحيث   التقديرات،  من  النمط  هذا  عن   الشعبية  ا�حركة  حزب  يخرج  ولم

  ��   فعلية  ح�ومية  إرادة  وتجسيد  الذاتية،  الختصاصا��ا  ال��ابية  وا�جماعات  ا�جهات  بممارسة   ا�خاصة  املساطر  تفعيل   إ��  باإلضافة

 .11واملنقولة  املش��كة االختصاصات ممارسة مجال

 ال��ابية   ا�جماعات  تمك�ن  إ��  ودعو��ا  ال��ا�ي  والتدب��  ا�جهو�ة  موضوع  من  األر�عة  األحزاب   لدى  ا�حاصل  ''االندفاع''  هذا  إن

  تتبناه   الذي  العام  التوجھ  مع  اال��جام  ��  التحليل،  من  أول   مستوى   ��  ت��يره،  يجد  أن  يمكن  الختصاصا��ا،  �املة  ممارسة  من

 الدولة  تنظيم  إلعادة  أساسا  ال��ابية''  و''الفلسفة   ا�جهو�ة  من   جعل   الذي   والتنظي�ي،  الدستوري   القانو�ي  شقھ  ��   سواء  البالد؛

  التحليل،   من  ثان  مستوى   و��  متداخل.  ثنائي  �ش�ل  وترابيا   مركز�ا  تقدم  العامة  ا�خدمات  إن  حيث  ،التدب��ي   شقھ  ��  أو  وهي�ل��ا،

  قاعدة   وتوسيع  االنتخابية  عمليا��ا  ��   عليھ  وتراهن  السياسية  األحزاب  إليھ  �ستند  الذي  األساس  �ش�ل  ال��ا�ي  الفضاء   �ون   ��

  املنتخب   ولوجود  لوجودها،  تكريس  ال��ا�ي/هو  التدب��  تكريس  إ��   دعو��ا  فإن  و�التا��  لوجودها،  والداعم�ن  إل��ا  واملنتم�ن  منخرط��ا

  أمكن   إنھ  بل  األزمة.  هذه   تدب��  ��  املهيمن  دورها  جليا  بدا  ال�ي  األخ��ة،  هذه  املعينة،  النخبة  جوار  إ��   العمومي  التدب��  ��  ا�ح��
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 ��  االنتخابية  الديمقراطية  تجليات  من  تجل  سوى   ليست   املنتخبة  النخبة  وأن  تدب��،  �ل  ومركز  محور   إ��ا  ��يء،  �ل  إ��ا  القول 

 الظاهرة. صيغ��ا

 للروح  تفتقد   ال�ي   ا�حز�ية  الرسائل  هذه   ظل  و��  الدولة،  قبل  من   19  �وفيد   ألزمة  العام   بالتدب��   اإلشادة  هذه   خضم  ��

 االقتصادية املق��حات رصد يمكن ثا�ي مستوى  �� والضم�ي،  م��ا  الظاهر املعالم، وا�حة طر�ق خارطة رسم �� واإلبداعية  النقدية

   وا�خار��.   الداخ�� االقتصادي للمشهد عامة قراءة إ��  املستند االس��اتي��  وم��ا  واملست�جل، اآل�ي  م��ا الصرفة واالجتماعية
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 واالجتما�� االقتصادي ا�جال�ن ��  األر�عة األحزاب مق��حات الثا�ي:  ا�حور 

 لها،   ست�ون   وال�ي  ا�جائحة  خلف��ا  ال�ي  العصيبة  األزمة  مع  املستجدة  واملوضوعية  الذاتية  والشروط  السياق  مع  ا��جاما

  والتحوالت   بالتغي��ات  وكذلك  الدولة  طبيعة  تطور   من  ب�ل  وطيدة  عالقة  لها  وسوسيوثقافية.  سياسية  أخرى   آثار  شك،   أد�ى  دون 

  تمتح  ا�جديدة   للمرحلة  ومتينة  صلبة  تصورات   تقدم  أن  هو  السياسية  األحزاب  من  املرجو   ولعل  ا�جتمع.  بنية  تطال  ال�ي  االجتماعية

 حيو�ة  كمؤسسات   واملبدئية  الطبيعية   مهامها  مع   تناغما  والسيا��ي،  الثقا��  االقتصادي،   االجتما��،   العمق   ��   �عتمل  ما  من  وت��ل 

 األوضاع  ��خيص  لها  يتيح   السيا��ي،  االجتما��   ا�حضور   م��ة  أن   ذلك   ا�جتمع،   وتحديات  وطموحات  تطلعات  مع   تتعا�ش

 ال�ي   املقلقة  األسئلة  �ختلف  السليمة  املص��ية  األجو�ة  تقديم  ثم  االجتما��،  والتالزم  القرب  بمنطلقات  واالجتماعية،  االقتصادية

  ما   مع  خاصة  وتزايدها،  بجسام��ا  املتسمة  األخ��ة  هذه  مسؤوليات  أن  ذلك  تدخال��ا،  وطبيعة  الدولة  وظائف  بأزمة  وثيق  ارتباط  لها

 ال�ي   البارزة،  السياسية  املعطيات  من  أ�حت  بحيث  معهودة،  �انت  ال�ي  التدب��ية  املسؤولية  ملواقع  جديد   ترتيب  من  ا�جائحة  أفرزتھ

 لألفراد   ا�حيو�ة  االجتماعية  ا�حاجات  إلش�اليات  ا�حلول   بإيجاد   وذلك  والوط�ي،  الداخ��  املستوى   ع��   إن  معها،  التفاعل  �ستلزم

  السائدة   والثقافية  االجتماعية  والتنوعات  االختالفات  وتأط��  تدب��  ��  املمكنة  السبل  عن  بالبحث  االستمرار  وكذا  وا�جماعات،

 ��  املتمثلة   الصعبة  والتفاعالت  التأث��ات  مع  والتكيف  العصر  روح  بمواكبة  وذلك  والدو��،  ا�خار��  املستوى   ع��  أو  ا�جتمع،  داخل

  الواجهة.  إ�� الوطنية الدولة محور�ة أعادت ال�ي املوضوعية الضغوطات

  اإلكراهات   مختلف   ومعا�جة  لتصر�ف  سلسة  فعالة  مقار�ة  عن  البحث  و�ستوجب  ا�جديدة  التحديات  هذه   تفرض

  املستوى  ع��  للدولة ألتدخ�� الوظيفي ا�حضور  عودة أن ذلك  وكيا��ا. صرحها  وتفتيت �شتيت  دون  الدولة، تواجهها ال�ي التنظيمية

  يحتم   البشري،   النوع  واستمرار�ة  وجودية  إ��   وامتدت   طالت  ال�ي   ا�خط��ة   ال��ديدات   تجاه   وال��اما��ا  بواجبا��ا  القيام  ��   العاملي

 جهة  ومن   عنھ،  محيد   ال  مركزي   عمومي  كفاعل  االجتما��،  االقتصادي   السيا��ي،   أدا��ا  تطو�ر  جهة  من  ومنطقي،  موضو��   �ش�ل

 صرفة  مركز�ة  بمقار�ة  وتأط��ها  التنمية  قيادة   أن   تأكد  أن  �عد   خاصة  املسؤولية،  هذه  من  قسطا  جان��ا  إ��  يتحمل   من   إيجاد  أخرى 

  وكذلك   وت�اثرها،  ا�جتمعية  ا�حاجيات  �عقد  ظاهرة  استفحال   �سبب  ومستقبال  راهنا  ن�جها  و�صعب  املا��ي،  تجارب  من  أصبح 

  طبيعة   ذات  تنمو�ة  كبدائل  تطرح  وال�ي  ال��ابية،  الالمركز�ة  واملقار�ات  املشاريع  تبد��ا  ال�ي  امل��ايدة  وا�حيو�ة  الدينامكية  �سبب

  الثقافية.   االجتماعية،  واالختالفات  التنوعات  فيھ  �سود   مجتمع  ظل  ��   و�روزا   وضوحا  الدينامية  هذه  وتزداد   وحقوقية،  ديمقراطية

  بان   و�عتقد   فكري   سيا��ي  بنفس   دقيق  �شر�ح  ا��  الصعبة   التار�خية  املرحلة  هذه   ��   تحتاج  عمقها،  ��   السياسية  املفارقات  هذه 

  وقواعد   لتعاليم  وانضباطا  اح��اما  اإلس��اتيجية  األ�عاد   ذات   املهمة  ��ذه   للقيام   مبدئيا  املؤهلة  ��  ا�حز�ية  السياسية  الفعاليات

   الديمقراطية.

  األحزاب   �عض  قدم��ا  ال�ي  ،19  �وفيد  أزمة  تجاوز   ��  التأط��ية  وقيم��ا  املق��حات  جودة   وقياس   قراءة  بأن  ا�جزم  يمكن

 ما   طبيعة  عن  نبحث  السياق  هذا  ��  السياسية.  التعب��ات  هذه  فعالية  مدى  ع��  الدالة  املؤشرات  من  �عت��  ل�ح�ومة،  السياسية

  إطار   ��   طرح��ا  ال�ي  االقتصادي   لإل�عاش  البديلة  مق��حا��ا  ��  واالجتماعية،  االقتصادية  املستو�ات  ع��  األحزاب  تلك   أنتجتھ

  خلفتھ   ما   ملواجهة  عاجلة  اقتصادية  خطة   بوضع   الت�جيل  ضرورة   ع��   �لها  تجمع  ت�اد   بأ��ا  استنتجنا   بحيث   املذكرات"،  "من�جية

  عبارات  تضمنت   جميعا  إ��ا   بحيث   املذكرات،  تلك  ��ا   دبجت   ال�ي  العناو�ن  أو��  �ش�ل  �عكسھ  ما  وهو  ر�ود،  من  ا�جائحة

 انطالقة  إعادة  تحف��  أجل   من  الدولة  تدخل  ضرورة  ع��  إجماع  شبھ  هناك  أن  كما  ''التسريع''،  ''ال��نامج''  ''ا�خطة''  ''االقتصاد''

  الصفقات  ��  املغر�ية  للمقاوالت  األولو�ة  و�عطاء  إل��ا،  الولوج  و�سهيل  القروض  دعم  ع��  وذلك  املغر�ية،  للمقاوالت  جديدة

 وهندستھ،   �عر�فھ  و�عادة  االستقالل)،  (حزب   العام  للقطاع  االعتبار  إعادة  إ��   دعوة  هناك  السابق  باالستنتاج  وارتباطا  العمومية.

  املغرب   ��   فقط  ليس  األزمات،  تدب��  ��   واألك��   األهم  الدور   العام  وللقطاع  للدولة  أن  من  األزمة  عنھ  كشفت   ما  إ��   راجع   ذلك   ولعل 



 واالجتماعي  االقتصادي السؤال
 السیاسیة األحزاب مذكرات ضوء في 

 

 

8 

 ال��بو�ة   واملرافق  العمومية،  ال�حية  باملرافق  اإلشادة  تمت  وهكذا   تجر���ا.   ال�ل  رأى   ال�ي   الص�ن  رأسها  وع��  الدول   �ل  ��  و�نما

  املواهب   �ع�ئ   ال�ي  والدولة  االجتماعية،  والدولة  ا�حامية،  الدولة  اإلس��اتيجية:  الدولة  أدوار  ع��  الضوء  سلط  هذا  ''�ل  واألمنية،

 .12والتنمية العدالة حزب مذكرة عن  ننقل ''كما االبت�ار و��جع

  ملتطلبات   �ستجيب  �ش�ل   املالية  قانون   بتعديل  العناية  ضرورة  ع��  األحزاب  �ل  تؤكد  واملست�جل،  القر�ب   املستوى   ع��

  النفقات   عن  التخ��   رورةض  أن   م��ا  البعض  دعا  وهكذا  مع�ى؛  لها  �عد  لم  عل��ا  ب�ي  ال�ي  االقتصادية  املؤشرات  �ل   أن  طاملا  املرحلة،

 واملعاصرة)؛  (األصالة  والنجاعة الفعالية يضمن �ش�ل االستثمار مخصصات  برمجة و�عادة الضرور�ة غ��

 ��ذا   املرتبطة  واملهن  اليدو�ة  وا�حرف  �السياحة  تقر�با،  ا�حساسة  االقتصادية  ا�جاالت  �ل  األحزاب   مق��حات  همت   لقد

  اعت��ت  إ��ا   بحيث   والفالحة،  والصناعة  والعقار  التقليدية  والصناعة  السيارات  وتأج��  السيا��   النقل    ،املقا��، املطاعم  -  القطاع

   والطلب.  العرض ودعم  الضر��ي التخفيف ع�� القطاعات هذه  دعم  مست�جل �ش�ل يتطلب االقتصادية للدورة ا�حياة  إعادة أن

  من   األك��   ا�ح��  شغل   بحيث   كب��،   اقتصادي   بنفس   جاءت  األر�عة   لألحزاب  االقتصادية  فالتوجهات  عام،  و�ش�ل 

 ودعم   األولو�ة،  ذات  همت األوراش  مستو�ات  ثالثة  إ��  ارتكنت  والتنمية  العدالة  �حزب  االقتصادية  فالتصورات  وهكذا  مق��حا��ا،

  دعم  مواصلة  خالل  من   البشري،  املال  الرأس  لتعز�ز  ا�حزب   دعا  السياق  هذا   و��  الشغل.  وفرص  املقاوالت  ودعم  والطلب،  العرض

 واالبت�ار،   العل�ي  والبحث  والتعليم،  ال�حة،  مثل  من  التنمو�ة  واملردودية  اإلنتاجية  وذات   االجتماعية  القطاعات  من  مجموعة

  تنفيذ   مواصلة  وكذا   املنظم   االقتصادي   القطاع  و�عز�ز  وتوسيع  االجتماعية،  ا�حماية  و�عميم   األمان االجتماعية  شب�ات  وتوسيع 

 .13البشر�ة التنمية اتمجهود   ومواصلة االجتماعية والعدالة ا�جالية الفوارق  تقليص برامج 

  تتطلب   وال�ي  �ورونا  �جائحة  اآلنية  االقتصادية  التداعيات  عن  مق��حاتھ  تخرج  فلم  الشعبية  ا�حركة  �حزب  بالنسبة  أما

 األولو�ات   ترتيب   ويعيد  معقولة،  حدود  ��   اقتصادية  املاكرو    التوازنات  يضبط   بمنظور   املا��  للقانون   جذر�ة  مراجعة   ضرورة

  النمو  بنسبة  �علق  ما  سواء  القانون   هذا   عل��ا  ب�ي   ال�ي  واملؤشرات  التوقعات  ومراجعة  املرحلة،  تفرضھ  ما  وفق  االعتمادات  وتوجيھ

 قطاع   ع��  ا�جفاف  وتداعيات  املطر�ة،  التساقطات  ضعف  استحضار  مع  والت�خم،  ال�جز   و�سب�ي  مستو�اتھ،  أد�ى  سيصل  الذي

 .14الب��ول سعر النخفاض اإليجا�ي املؤشر استغالل ضرورة  جانب  ا�� ا�جبلية،و  القرو�ة املناطق ساكنة ووضعية الفالحة

  ��  املواطن  وجعل  الدولة،  دور   وتقو�ة  همت �عز�ز  محاور   ستة  ع��  االرت�از  تم  فقد  االستقالل،  حزب  مق��حات  تفاصيل  و��

  الص��   األمن  وضمان  الفرص،  ت�افؤ  و�قرار  الدستور،  ��   عل��ا  املنصوص  با�حقوق   التمتع  فعلية   وضمان  األساسية،  أدوارها   صلب

  واالستفادة   االس��اتي��  التموقع  ع��  وخاصة  االقتصادي،  النمو  �حر�ات  جديدة  دينامكية   إعطاء  وكذا  ل�جميع؛  ا�جيد  والتعليم 

 املقاوال�ي   النسيج   وتقو�ة  املتضررة،  القطاعات  ودعم  واألور�ي،  ا�جهوي   املستوى   ع��   التموقع  إعادة  سيتيحها  ال�ي  الفرص  من

 الوط�ي.

  مستوى   وتأم�ن  لألسر،  الشرائية  القدرة  دعم  وأيضا  عليھ،  ا�حافظة  وكذا  والنساء  الشباب  لفائدة  وخاصة  الشغل  إ�عاش

  �سريع   وأخ��ا  األجيال.  ب�ن  وفيما  وال��ابية  االجتماعية  الفوارق   تقليص  ع��  ا�جتم��؛  التماسك  تقو�ة  إ��  باإلضافة  الئق.  عيش

 املعرفة. اقتصاد  �� واملواطن�ن   املقاوالت إدماج  ضمان أجل  من  الرق�ي التحول 
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 إجراء و�صالح مؤسسا�ي وقانو�ي وحقو��. 16ية وا�جالية وأولو�ة ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماع 11إكراه وتحدي مطروحة ع�� املالية العمومية و 12ملواجهة 
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 السياسات   �ل  ��  الر��  قلب  باعتباره  املواطن،  ع��  عمومها  ��  ارتكزت  ال�ي  الستة،  ا�حاور   هذه  ومضام�ن  تفاصيل  ��

  العمومية،   ال��امج   التقائية  وتحقيق  ،15وا�جهوي   ال��ا�ي  البعد  استحضار  وكذا  والتعليم،  ال�حة  بقطا��  االهتمام  وع��   العمومية،

  ب�ي   تصوره   إن   بحيث   الف��ة،  هذه  ��  املغرب   �عرفھ  الذي  االقتصادي   الر�ود  لتجاوز   عملية،  مق��حات   قدم  االستقالل   حزب  أن   يبدو 

  سبيل  ع��  (أوك�ج�ن  الدولة  وضع��ا  ال�ي  ال��امج  تفعيل  خالل  من  واملتوسطة  الصغرى   املقاوالت  دعم  همت  ومؤشرات  أرقام  ع��

  يق��ح   نفسھ  السياق  و��  االقتصادي.  الن�ج  ��  جديد  بنفس  واالنخراط  أ�شط��ا  استئناف  من  املقاوالت  تلك  لتمك�ن   املثال)،

 مغر�ية  منتجات  ع��  عملها  ��   �عتمد   ال�ي   املقاوالت  يدعم  �ش�ل   العمومية  للصفقات  املنظم   القانو�ي  اإلطار  ��   النظر  إعادة  ا�حزب

 خالصة.

  صفحة،   22  من  واملت�ونة  إل��ا  املشار  املذكرة  ضمن  االقتصادية  توجهاتھ  فجاءت  واملعاصرة،  األصالة  �حزب  بالنسبة  أما

 السياسية  وحدة  همت  املبادئ  من  �جموعة  وفقا  وذلك   ،''الوط�ي  واالجتما��   االقتصادي  السريع  اإلقالع   إعادة  برنامج ''  و�عنوان:

  أن   باعتبار  االقتصادية،  السياسات  تن�يل  ��  التجا�س  مبدأ  ع��  ا�حث  إ��  باإلضافة  معها،  التجز�ئي  التعاطي  وعدم  االقتصادية

  الوط�ي،   ال��اب   �ل  ��   السياسات  ب�ن   وااللتقائية  املضافة  القيمة  تخلق   وعمليات  إجراءات  تن�يل  من   سيمكن   املبدأ  هذا  اعتماد

 بمعناها   العقالنية  الثالث  املبدأ   وهم  ؛16واملتدخل�ن  الفاعل�ن  ل�ل  بالنسبة  العمومية  االس��اتيجية  رؤ�ة  مع  ا�جيد  التأقلم  وتيسر 

 االقتصادية. بالفعالية املرتبط

  تمت  بحيث  صعبة،  وضعية  ��  الشر�ات  لفائدة  اإلجراءات  ع��  ال��ك��  ��جل  املذكرة   تلك  ��   ورد   ما  تفاصيل  إ��  بالرجوع

 إلغاء  مع  تدخلھ،  مجاالت  وتوسيع  بمهامھ  القيام   من  تمكينھ  قصد  للضمان   املركزي   للصندوق   املالية  القدرات  من  بالرفع  املطالبة

  القروض   مستحقات  �سديد  بوقف  والسماح   هشة،  مالية  وضعية  ��  توجد  ال�ي  املتوسطة  للمقاوالت  بالنسبة  القروض  ع��  الفوائد

  لهذا   إضافية  فوائد  احتساب   دون   ، 2020  سنة  من  شتن��  شهر  ��اية  إ��   شهر�ا،  املستحقة  بالبيع   وعد  مع   اإليجار  وقروض   البنكية

  �سبة   ��  الصغرى   للشر�ات  بالنسبة  الشر�ات   ع��  الضر�بة  وتحديد  ضر��ي  إعفاء  برمجة  ا�حزب  اق��ح  االتجاه  ذات  و��  الغرض.

  لتصبح  ا�حروقات،  وشر�ات  االتصاالت  لشر�ات  بالنسبة  األر�اح  ع��   الضر�بة  �سبة  ورفع  املهنية،  الضر�بة  من  اإلعفاء  مع   %5

37 .% 

  يتعلق   فيما  األر�عة   السياسية  األحزاب   مق��حات  تتطابق   ت�اد   االقتصادي،  املستوى   ع��  توصيات  من   قدمتھ   ما   غرار   وع�� 

ح��ا  من  االجتما��،  واألمان  السلم  بدعم  بالعناية   االجتما��  األمان  شب�ات  وتطو�ر   للمواطن�ن  الشرائية  القدرة  دعم  ع��  خالل 

  تحف��ات   اعتماد   و�تطلب  است�جالية  أك��  صار  األمر   هذا  أن  والتنمية  العدالة  حزب  اعت��   بحيث   املنظم،  غ��  القطاع   و�دماج 

 املنظم. غ�� القطاع و�دماج واالجتماعية ال�حية التغطية �عميم برنامج لتسريع الدولة طرف  من  و��جيعات

  بإخراجھ   والت�جيل   املوحد   االجتما��  ال�جل  بوضع   االهتمام   ع��   الدراسة،  هذه  شمل��ا  ال�ي  األحزاب  مذكرات  ركزت   لقد 

  5  من  ألك��  مورد   �ش�ل  الذي  املهي�ل  غ��  بالقطاع  العناية   مع   العمومية،  لإلعانات  عادل   توزيع  أجل  من  وذلك  الشعبية)،  (ا�حركة

  ��   ورد   كما  حولھ،  الضرور�ة  املعطيات  �ل  وجمع  وضبطھ  جرده  خالل  من  ،17�خص  مليون   15  حوا��  يقارب  ما  أي  أسرة،  مليون 

 ا�حماية   قاعدة  �عز�ز  ع��  أكد  الذي  االستقالل  حزب  قدمھ  ما  مع  يتقاطع  أن  ي�اد   الذي  الطرح  وهو  ،18واملعاصرة  األصالة  مق��حات

 
إحداث أقطاب جهو�ة لل�حة من خالل وضع ح�امة جهو�ة ل�خدمات ال�حية العمومية و�ناء مستشفى جام�� �� �ل جهة :  �� قطاع ال�حة مثال ورد �� مق��حات ا�حزب ما ي��  -   15

 .من جهات اململكة

 ارد البشر�ة �� ا�جال الص�� مدعومة باس��اتيجية جديدة للت�و�ن ��دف سد النقص ا�حاصل �� األطر ال�حية ع�� املستوى الوط�ي وا�جهوي.ن�ج سياسة مندمجة لتنمية املو  - 
 .  6مذكرة جزب األصالة واملعاصرة، ص  -16

 10مذكرة حزب األصالة واملعاصرة، ص  - 17

   10تنظر مذكرة ا�حزب ص  - 18
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  وهمت   والتضام�ي،  االجتما��  واالقتصاد   ا�خاصة،  املقاولة  و��جيع  واالجتماعية،  ال�حية  التغطية  توسيع  خالل  من  االجتماعية

 مؤشرات  ورفع  الشرائية  القدرة  لتعز�ز  وذلك  الدخل  ع��  الضر�بة  من  لإلعفاء  األد�ى  ا�حد  من  الرفع  كذلك  ا�حزب  مق��حات

  ليس   فرصة   سيش�ل  املوحد  االجتما��   ''ال�جل  أن  والتنمية   العدالة  حزب  لدى  يالحظ  نفسھ،  السياق  و��   الداخ��.   االس��الك

 حول   ينت�ي  ال  الذي  النقاش  إل��اء  فرصة  أيًضا  ولكن  اإلنتاجية،  من  والرفع  االجتماعي�ن  والتماسك  والكرامة  العدالة  أجل  من  فقط

 والسلطات  والسياسي�ن   املنتخب�ن   مرة  �ل  ��   تطال  ال�ي  واال��امات   االجتماعية  املساعدات  لتوزيع   واالنتخا�ي  السياسوي   االستغالل 

 سواء''.  حد ع��

 مقبولة،   الدعوة  هذه   �انت  و�ن  الوجود،  �ح��  إخراجھ  ضرورة  ع��  املتفق  املوحد،  االجتما��   ال�جل   ملوضوع  أولية  قراءة  ��

 تظل   فإ��ا  املعارضة،  جهة  ��  السيا��ي  وموقعها  وضعها  اعتبار  ع��  واملعاصرة،  واألصالة  االستقالل  حز�ي  قبل  من  مع�ن،  مستوى   ��

 االتجاه   هذا  ��  تدب��ي   عمل  و�ل  ا�ح�ومية  األغلبية  ضمن  أ��ما  اعتبار  ع��  الشعبية  وا�حركة  والتنمية  العدالة  حز�ي  لدى  مع�ى  بال

 االنتخابية   السياسية  ا�خطابات  إن   القول   معھ  أمكن  الذي   الوضع  وهو  ا�ح�ومي،   املوقع  من   عنھ  والدفاع  بھ  القيام   باستطاع��ما

 بجوار  التموقع  ��  الدائمة  الرغبة  ��  التخلص   �عد  �ستطع  ولم  مذكرا��ا،  ��  وصر�ح،  ضم�ي  �ش�ل  أدرجت،  قد  األحزاب  هذه  لدى

 وملفات  قضايا  هناك  بأن  االنطباع  إعطاء  ع��  السياسية،  املسؤولية  من  الهروب  ��  املزمن   واالستمرار  بني��ا،  داخل  وليس  السلطة

  بخصوصها. الالزمة البدائل وتقديم وتدب��ها فتحها ع�� ا�ح�ومة قدرة تفوق  خاصة، طبيعة لها

  االجتما��   والوقع  االقتصادية  البدائل  ب�ن  ا�حاصل   التداخل  القراءة،  هذه  موضوع   األحزاب،  �ل   لدى   يالحظ   وعموما،

  لالقتصاد  الك��ى   التوجهات  �غي��   ضرورة  قبيل   من  ك��ى،  توجهات  صيغة  ��  العملية  املق��حات  �عض  هناك  �انت  و�ن  م��ا.  املنتظر

 مواجهة   ��  املغر�ية  املقاولة  لدى  التنافسية  لدعم  باملغرب''  ''صنع  لعالمة  وا�خار��،  الداخ��  وال��و�ج،  الصناعة  بدعم  الوط�ي

  ا�حديثة''  و''الصناعات  ''الصناعات''  أن  الو��  لتكريس  وكذا  الدو��،  وا�حيط  وا�جهوي،  اإلقلي�ي  ا�حيط  يفرضها  ال�ي  التحديات

  و�حداث   التنمية  مجاالت  ��  الفارق   بإحداث  الكفيلة  ��  ،اإلي�ولو��  البعد  واستحضار  «La Digitalisation»  الرقمنة  ع��  املرتكزة

  من   تقتات   زالت   ما  الشعب  من   عر�ضة  لفئات   الكر�مة  وا�حياة  الالئق   العيش   توف��  ��   بالتا��  واملساهمة  نوعية،  شغل   مناصب 

 الباب،   هذا  ��  ا�حز�ية،  املق��حات  �عض  فإن  األحيان.  من  الكث��  ��  اإل�سانية  بالكرامة  حاطة  ظروف  و��  ومه��ئة،  هشة  قطاعات

  األض��  لعيد  املناسبة  األجواء  وتوف��  األعالف  ودعم  الفالح  دعم  إ��  �الدعوة  اآل�ي،  الطا�ع  عليھ  يط��   مج��أ  ش�ل  ��  جاءت  قد

 تقدمها  ال�ي  املطالب  شا�لة  ع��   مطل�ي،  ملف  أمام  أننا  يو��   الذي   ال��يء  ��ا،  املعروضة  املوا��ي  و��حة  ��ا  والعناية  األسواق  كفتح

 ''قوة   و�عكس   البنيو�ة  األزمة  واقع  تفكك  وقو�ة  متينة  و�دائل  بمق��حات  وليس  ا�ح�ومة،  مع  االجتماع  ا�حوار  إطار  ��  النقابات

   كذلك. الدستور  يضمنھ  الذي  الكب��  تار���وال السيا��ي  الطبي�� ودوره  ا�حز�ي'' الفاعل

  أ��ا  غ��  السياسية،  لألحزاب  بالنسبة   ما،  حد  إ��  مشروع،  وانتخا�ي  سيا��ي  بمنطق   مقبولة  املق��حات،  هذه  مثل   تبدو   قد

  األع��   من  إال  يأ�ي  أن  يمكن  ال  التغي��  أن   أخرى   مرة  يؤكد   �ش�ل  األحزاب،  هذه  لبعض  االن��ازي''   ''الطا�ع  نفسھ،  الوقت  ��  تكرس

 األسفل.  نحو

  هذه  موضوع  األحزاب،  �ل  مذكرات   ��  ضم�ي،  أم  ظاهري   �ش�ل   سواء  حاضرا،  السيا��ي،  املنطق  يبقى  ذلك،  �ل  ظل  ��

 الثالث.  ا�حور  �� ستؤطرنا ال�ي العامة الفكرة  �� تلك القراءة.
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 األر�عة  األحزاب ملق��حات السياسية األ�عاد الثالث: ا�حور 

  بمع�ى  العام،  للمشهد  وقراء��ا  السيا��ي  وضعها  يحكم  الذي  النفس  عن  ا�حز�ية  للمذكرات  السياسية  األ�عاد   تخرج  ت�اد   ال

 املؤشرات  ع��  والتعليق   ل�ح�ومة  نقدهما  من   واملعاصرة،  واألصالة  االستقالل   حز�ي  من   �ل   لدى  املعارض   ا�حزب  نفس   هناك   أن

  ع��  قادر  سيا��ي  كبديل  نفسها  وتقديم  �عرض  يو��  ما  وهو  عل��ا،  �شرف  ال�ي  ا�ح�ومية  القطاعات  من  لعدد   السلبية  وا�خرجات

 ومؤسسات  ألجهزة  الالمشروط  للدعم  تجديدها  نفسھ  الوقت  و��  املطروحة،  واالجتماعية  االقتصادية  واملشا�ل  املعضالت  تجاوز 

 يظهر   وهنا  البالد،  ملك  بقيادة   ا�جائحة  تدب��   ��  قرارات  من   واتخاذه  بھ  القيام   تم  بما  والتنو�ھ  اإلشادة  تمت  حيث  ولقياد��ا  الدولة

  ضرورة   إ��   تدعو  األحزاب  هذه  فتئت  ما  ال�ي و   بدو��ا  تنموي   اقالع  ال  كدعامة  ''املؤسسات  ��   الثقة  دعم''   لفكرة  القوي   االستحضار

 مؤشرا��ا.  تراجع ��  الرئيسية األسباب من بآخر، أو �ش�ل �انت، و�ن  املواطن،  لدى اس��جاعها  أجل من العمل

  العدالة   حزب  ،األغلبية  أحزاب  قبل  من  ا�ح�ومية،   املنجزات  عن  مباشر،  وغ��  مباشر  ودفاع،  تثم�ن  هناك   باملقابل،

 والقطاعات   مؤسسات  بدوره   أشادت  بحيث   فيھ،  مستقرة   ��  الذي   السيا��ي  الوضع  مع  ا��جاما  الشعبية،  ا�حركة  وحزب  والتنمية

  ومجا��ة   تداعيا��ا   ملواكبة  املطلوب  املستوى   ��  واجتماعية  اقتصادية  إجراءات  واتخاذ   ا�جائحة،  هذه  وتدب��  متا�عة  ��   ا�ح�ومية

 الصعبة.  أثارها من والتخفيف

  املتا�عات   ع��  ا�جتمع  ��  �عتمل  ما  االعتبار  �ع�ن  تاخذ  لم   هذه،  مق��حا��ا  �ستعرض  و��  األر�عة،  األحزاب  أن  يبدو 

  البدائل،  لعرض   للتصو�ب،  للنقد،   لالحتجاج،  جديدا  فضاء  ش�لت  وال�ي  األعمال  هذه  ملثل   الواسعة  االلك��ونية  االجتماعية

  العرض   يفوق   واملع��عنھ،  وا�جماعات  لالفراد  امل��ايد  االجتما��   السيا��ي   الطلب  أن   ذلك    أحيانا،  السياسية''  و''للمحاكمة

 عامة  جاءت  االطار  هذا   ��  ع��ا   ع��ت  ال�ي   التقديرات  ان   بحيث   السياسية،   التعب��ات  هذه  تقدمھ  الذي  ا�حتشم  السيا��ي 

  العقليات   و�غي��   وكفاءات،  شباب  من   ا�جديدة   األجيال  و�دماج   وا�حر�ات   ا�حقوق   دعم   عن   العام   حدي��ا  مثل  وفضفاضة،

   .19واملمارسات

  حجم   و��ن   سيا��ي،  ذاتھ  اآلن  و��  واجتما��،   اقتصادي   كعرض  بھ  تقدمت  ما  ب�ن  للمقارنة  املعطيات   هذه   �ش�ل   قد   وعليھ

 رفض  من   '' ا�جديدة   القوى ''  هذه   عنھ  ع��ت  ما  ذلك  ع��  أدل   وال  يبدو؛  ما  ع��  بكث��  تفوقها  وال�ي  ع��ا  املع��  ا�جتمعية  االنتظارات

  عز  البالد   فيھ  �عيش   وقت  ��   تمر�رها،  إ��   سعت   ال�ي   ا�جهات  ومجا��ة  ل�جدل،  املث��   20.22  قانون   مشروع   مسودة   ملقتضيات 

  مبادر.  غ��  م��ددا صامتا ا�حز�ي ظل الفاعل  الطبيعية غ�� االستثنائية الوضعية هذه  رغم األزمة،

  والسيا��ي  االجتما��  ا�حقل  ��  �عتمل  ما  �ل  ��  ا�جديدة  االجتماعية  التواصلية  والشب�ات  للوسائط   البارز   القدوم  هذا  إن

�ش�ل  الثقا��،  آليات  ع��  ووقعها،  تأث��ها  لها  معطيات  إ��ا  التنمو�ة.  واألسئلة  اإلش�االت  ألغلب  والنقاش   للتداول   فضاء  أصبح 

  قوة   باعتباره  تأكيد   ب�ل  ا�حز�ي  الفاعل  قبل  ومن  املؤسساتي�ن  الفاعل�ن  قبل  من  وتتبعها،  العمومية  السياسات  وضع  ومي�ان��مات

 املؤسساتية  واآللية  وا�خاصية  السمة  �ش�ل   العام  الشأن  مقار�ة  ��  ا�حز�ي  ا�حضور   هذا  أن   شك  وال  موقعھ.   �ان  أيا  اق��احية

  أو   وكفاءات،  نخب  من  عليھ  تتوفر  ما   خالل  من   لألحزاب  القو�ة  فاملساهمة  الديمقراطية،  وا�ح�ومات  الدول   تم��  ال�ي  الديمقراطية

 واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  للمجاالت  تقييمھ  وكذلك  وتنفيذه،  التنموي   القرار   صناعة  ��  ذلك،   ف��ا   يف��ض  األقل   ع�� 

 ا�جتمع،   و�نية  بين��ا  ��  �عتمل  ما  ل�ل  للدولة  الشمولية  املقار�ة  إطار  ��  البعض،  �عضها  مع  كث��ة  أحيانا  واملتداخلة  أحيانا،  املتمايزة

  الكث��  ��  والبقاء  االستمرار  ��  الديمقراطي  املسلسل   ودعم  ساعد  الذي  هو   ا�حز�ية''  ''الفاعلية  داخلھ  تنتظم  الذي   ''السلوك''   وهذا

   الديمقراطي. االنتقال تنشد  ال�ي  أو  الديمقراطية البلدان من

 
 مذكرة حزب ا�حركة الشعبية، والذي جاء تحت عنوان: اإلصالحات املؤسساتية وا�حقوقية والتداب�� املصاحبة. نقال عن ا�حور األخ�� من -19
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  تقديم   ع��  قادرة  حية''  ''ككيانات  نفسها  تقديم  ��  الورقة، سندا  هذه   موضوع  األحزاب،  ملذكرات  السيا��ي   الدافع  ش�ل  لقد 

  العناصر  أحد  البعد  هذا   ش�ل  لذلك  وا�جال.  اإل�سان  تنمية  ��م  ال�ي  املتخذة  العمومية  السياسات  مجال  ��  الالزمة   البدائل

 ��   السياسة  ضعف  ع��  عالمة  بأ��ا  االعتقاد   كسر  م��ا  محاولة  ��  االتجاهات  �ل  ��  رسالة  و��  توصيا��ا؛  ملضام�ن  امل�ونة  الرئيسية

  وقتھ.  وصول  حال االنتخا�ي املشهد تأتيت وانحصار  السياسي�ن  وضعف املغرب 

  أعاله،  ذلك  إ��  اإلشارة  سبقت  كما  ضمنيا  ذلك  �ان  و�ن  نظرها،  ��  ينطلق  السياسية  األحزاب  حول   النظرة  هذه   تفكيك  إن

 و�عب��اتھ   بفعالياتھ  وا�جتمع   الدولة  ب�ن  خاصة،  بصفة  وا�جهو�ة  عامة   بصفة  الالمركز�ة  طر�ق   عن  املؤسسا�ي،  ا�حوار  إقامة  من

 فاألمر  الدول.  أر�ان  تمس   قد  ال�ي  العمومي  التدب��  ألزمة  حل  إليجاد   املمكن  الطر�ق  أنھ  منھ  �ستنبط  أن  يمكن  ما  وهو  ا�ختلفة

  وآخر�ن   جددا  أساسي�ن  فاعل�ن  بإشراك  (الدولة)  املركزي   الفاعل  طرف  من  السلطة  ممارسة  ��  جديدة  ومقار�ة  بن�ج  يتعلق

   السياسية). (األحزاب تقليدي�ن 

  مفتوح،  �عددي  بنظام  األخذ  ظل  ��  جديد  قدم  موقع  عن  20التقليدية  السياسية  التنظيمات  بحث  فإن  اإلطار  هذا  و��

  ملسايرة   ومنطقية  موضوعية  ضرورة   االعتبار  �ع�ن  أخذه  مسألة  وأصبحت  بطبيع��ا،  واملتغ��ة  املتحولة  ا�جتمعية  الظروف   حتمتھ

  السياسات   مختلف  ع��  ل�حكم  م��ا  البد  دعامة  �ش�ل  أ�حت   ال�ي  الديمقراطية،  باملسألة  املتعلقة  تلك  السيما  ا�حاصلة  التطورات

  قبل   ا�حز�ي  الفاعل  ع��  نفسها  تطرح  ال�ي  األسئلة  ��   كث��ة  السياق  هذا  و��  ال؟  أم  النجاح  بفرص  تتمتع   هل  التنمو�ة،  العمومية

  ما   أقل  واالجتماعية  السياسية  ثقاف��ا  سائدة  سياسية  لطبقة  يمكن  كيف  إل��ا:  اإلشارة  السابق  االعتبارات  �ل   إ��  بالنظر  غ��ه،

  الذي  الوقت �� القديمة والطقوس  األعراف،  بإكراهات مكبلة أو  خاضعة زالت  ما متجا�سة  وال �جينة ثقافة بأ��ا ��ا،  وصفها يمكن

 املرجو؟ االنتقال هذا إنجاح ��  �ساهم أن ،21 ا�حديثة السياسية الثقافية ومقومات قيم إدخال فيھ تحاول 

 االنتقال   ع��  اإلصالح،  إ��   ��دف   محاولة   �ل   ويسند   يقوي   أن   شأنھ  من   حديث   سيا��ي  ومرتكز   أساس  إ��   امل�حة  ا�حاجة  إن 

  يحتاج  املتجاوزة،  أو   املناسبة   غ��  االختيارات  و�خفاقات  أزمات   تجاوز   حيث  من   العام  الشأن   بتدب��  العالقة  ذات  جديد   وضع  إ�� 

  أو   العش��ة  أو  الزاو�ة  مستوى   عن  وتتعا��  "وتقطع  السياسية  األحزاب  تتطور   أن  إ��  ومبدئيا  سياسيا،  القائمة  البنية  عن  التعب��

 .22النقابة" أو النادي

  

 
 نقصد هنا التنظيمات ا�حز�ية. - 20
،  2010وجهة نظر، مطبعة النجاح ا�جديدة،  سنة فر�د املر��ي، الفكرة الل��الية وا�حداثة السياسية �� املغرب: مقدمات �� التج�� واملتاهة،  أطروحات و�حوث جامعية منشورة    -21

 . 151الصفحة 
 املرجع نفسھ.  -22
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      خاتمة

املطروحة  املشا�ل   لتدب��  ا�حلول   إيجاد   فن   �عنيھ،  ما  جملة   من   السياسة،  �ع�ي  ا�جتمع،  وأمام  الدولة   أمام   والتحديات 

  االختالف،   تدب��   ع��  والقدرة  العمومية''  القرارات   ''صناعة  ��   الفاعل�ن  �ل   مشاركة   �عنيھ،  ما  جملة   من   الديمقراطية،  و�ع�ي 

 ''األغلبية''. لقرارات  "األقلية'' انضباط و�منطق   الوحدة، داخل   والتعدد  التنوع  ع�� ا�حفاظ بمنطق

 �ورونا   ف��وس  سب��ا  ال�ي  األزمة  مرحلة  لتدب��  ا�ختلفة،  بحموال��ا  ا�حز�ية،  التعب��ات   اندرجت  النظري،  التأط��  هذا  داخل

  قادرة  وكفاءات  لنخب  التقليدي  السيا��ي  الفاعل  احتضان  ع��  إيجابيا  مؤشرا  ليش�ل  ا�حز�ي  الظهور   هذا  أن  شك  وال  ،19  �وفيد

 فئات   طال  الذي  ''العزوف''  ظل  و��  التنظيمات،  هذه  عرفتھ  الذي  ''ا�خفوت''  ظل  ��  ''التم��''،  خلق  وع��  البدائل،  خلق  ع��

   التقليدية. الب�ى هذه داخل  ممارس��ا عن و�نما السياسة،  عن ليس ومتعلمة، شابة فئة لدى وخاصة  الشعب، من عر�ضة

  عنھ   �ع��   فيما  لها  الك��   االنخراط  عدم  فإن  ،املق��حاتو   األحزاب   مواقف  عن   ع��ت   قد  املذكرات   هذه   أن  رغم  لكن

 ، جهة  من   االجتما��   التجذر  م��ة   يفقدها  مما  اإلبداع،  ��  اإل�سان،  حقوق   قيم  معانقة  �� و  ا�حر�ة،  ��  جامحة  رغبة  من  ''ا�جمهور''

  الفاعل   يجعل  ما  هذا و   أخرى.  جهة  من  ا�جديدة   اإللك��ونية  الفضاءات  داخل  ا�جديدة   والديناميات  التدفقات   مسايرة  من  �حرمهاو 

 الهيئات   هذه  أغلب  قدم��ا  ال�ي  ا�حتشمة  السياسية  املواقف  طبيعة  وتؤكده  �عكسھ  ما  وهو   جديد.   من  ا�حك  ع��   ا�حز�ي

  التواصل  شب�ات  باستعمال  املتعلق  ،22.20  رقم  القانون   مشروع  مسودة  موضوع  حول   العمومي  النقاش  بصدد   السياسية

  وانتقادا   واسعا  جدال  أثار  والذي   اإل�سان،  حقوق   ممارسة  بمجاالت  الرتباطھ  ،املماثلة  والشب�ات  املفتوح  البث   وشب�ات  االجتما�� 

 واإلعالمية.   ا�حقوقية األوساط �� الذعا

  الدولة  ع��   الصعبة  بتداعيا��ا   وألقت  ا�عكست  وال�ي  �ورونا،  جائحة  عن  الناتجة  االجتماعية  واألزمات  االختالالت   إن

الوضع  ع��   القادرة   املستدامة   املؤسساتية  اإلجابة  تقديم  إ��  تحتاج  وا�جتمع،   التنمية   وتأط��  رسم  الوقت   نفس  و��  ، ت�حيح 

 للدولة. امل�ونة ال��ابية ا�جاالت  ل�ل االجتماعية
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 املعتمدة املراجع  �عض

 الكتب

  دار  ،االختالف  ومنشورات  ضفاف  �شورات  ،1ط  م��وك،  با�حاج  وسل�ى  ا�خو�لدي  زه��  ترجمة  السياسة؟  ما  ،حنة  أرندت  -

 . 2014 الر�اط، االمان،

  الفارا�ي  دار  منشورات   واملعاصرة،  الغر�ية   السياسية  الفلسفة  ��   وتحوال��ما  أش�الهما  والدولة،  ا�جتمع   ، باسم  الرا��  -

 . 2011األو��   الطبعة لبنان،

 .2011 املغرب،  الدارالبيضاء العر�ي الثقا��  املركز  ،1ط السياسة، دوان   من هللا، عبد العروي -

  و�حوث   أطروحات  سلسلة  واملتاهة،  التج��  ��  مقدمات  املغرب:  ��  السياسية  وا�حداثة  اللي��الية   الفكرة  ،فر�د  ملر��ي  -

     .2010ا�جديدة، النجاح مطبعة  نظر وجهة منشورة   جامعية

اقع  الرسمية:  اإللك��ونية املو

   https://www.istiqlal.info االستقالل: حزب -

 /https://www.pam.ma  واملعاصرة: األصالة حزب -

 https://www.alharaka.ma/ar/?p=26134 الشعبية: ا�حركة حزب -

 https://www.pjd.ma/node/70117 والتنمية: العدالة حزب -

 

https://www.alharaka.ma/ar/?p=26134
https://www.pjd.ma/node/70117

	يعض المراجع المعتمدة

