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 مقدمة: 

ٍفق حول فكرة أساسية ومركز�ة، تتمحور  ُيحاول، هذا الب تَّ
َ
دة ال�ي ت�اد ت حث، ُمقاَرَ�ة ُمختلف األجو�ة املتعّدِ

وسُيو يھ الدراسات السُّ َسّمِ
ُ
خَبة"  -حول ما � ة ِبـ "النُّ عموما، والنخبة السياسية خصوصا؛ وذلك، من    1Eliteِسياِسيَّ

سلطة سياسية حاكمة، سواء �انت تنظيمية أو برملانية. ومن ب�ن تلك خالل اعتبارها العنصر املركزي داخل أي  

م �� ظل نظام سيا�ىي قائم، باسم 
ُ

حك
َ
األجو�ة ال�ي �س�� ملقار���ا، �� الفكرة القائلة بأن النخبة السياسية ال�ي ت

صنع" وفق الشروط والظروف ال�ي �عيشها �ل �سق سيا�ىي ع�� ح
ُ
خَبة "ت

ُ
دة، سواء وفق  الشرعية االنتخابية، �� ن

ِوفق ضرورات  أو سواء  ��ما من جهة،  ال�ي يحضا  الشرعية واملشروعية  إثبات  النسق ع�� مستوى  حاجيات هذا 

 ا�حفاظ ع�� أمن واستقرار النسق من جهة أخرى. 

ِرحت  
ُ
خبة عموما    -�� هذا اإلطار، ط م   –ع�� نظر�ات النُّ

ُ
بيل: َمن َيحك

َ
 ?Qui gouverne)(؟  ِعّدة أسِئلة ِمن ق

ر؟   ُيَقّرِ َمن  (وكذا (? Qui décide)أو  السياسي�ن  واملفكر�ن  الباحث�ن  من  العديد  ق  رَّ
َ
أ الذي  السؤال  وهو  ؛ 

محاوالت   2االقتصادي�ن)؛ عدة   �� ا�جوهري  السؤال  ظل  مثال،  املغرب   �� ر؟"  ُيَقّرِ "َمن  أو  م؟" 
ُ

َيحك "َمن  فالسؤال: 

ة.  شريعيَّ
َّ
لطة الت  لفهم وتفس�� السلطة السياسية ا�حاكمة، و�خاصة ع�� مستوى وظائف وأدوار السُّ

ب الّسِ 
َ

خ عَتَ�� النُّ
ُ
ب واعَية  من هذا املنطلق، نتساءل، �� إطار إش�ا��: إ�� أي حد �

َ
خ

ُ
ياِبَية باملغرب، ن ياِسَية الّنِ

بأدوارها ومهامها ال��ملانية، ع�� مستوى "التواصل" من جهة، وع�� مستوى التشريع واملراقبة ثم التقييم من جهة 

 أخرى؟ 

حاول باملوازاة مع ذلك، اإلجابة عن �عض األسئلة الفرعية  
ُ
وقبل اإلجابة عن هذا التساؤل املركزي، سوف ن

 �:كما ي�

خَبة عموما؟ وما �� أهم خصائصها السياسية باملغرب؟  -  ماذا نقصد بمفهوم النُّ

عن   - وكذا  الوطنية  النخبة  عن  ماذا  ثم  وا�جهو�ة)؟  (ا�جماعية  ا�حلية  النخبة  عن  وماذا 

 النخبة ال��ملانية؟ 

ب السياسية النيابية باملغرب؟  -
َ

خ صَنع" النُّ
ُ
 ثم كيف "ت

ر بالِفعل؟ و��� أي حد يمكن اعتبار النخب الس - قّرِ
ُ
م أو ت

ُ
حك

َ
با ت

َ
خ

ُ
 ياسية النيابية باملغرب، ن

 
1 Jean-Claude THOEING, Qui décide en politique ? Sciences humaines, (Mai-Juin, 1993 hors-série n°2), PP. 12-16. 

 أمثال: 2

Jean-Claude THOEING, T.B. BOTTOUMOR,  Robert DAHL, Alain TOURAINE,  Michèle ALLIOT-MARIE, Jean Marie COTTERT et autres 
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أي نظام سيا�ىي ودستوري معاصر، عدة إش�اليات    �� تلعبھ  الذي  الدور  خَبة، من خالل  النُّ تطرح نظر�ة 

ا�حور�ة   أهمي��ا  إ��  التطرق  وقبل  الوظيفي.  ا�جال  مستوى  ع��  أو  االنتمائي  ا�جال  مستوى  ع��  سواء  عميقة، 

كز�ة، ال سيما �� عالق��ا كنخبة نيابية محلية بمواط�ي الدوائر االنتخابية من جهة، أو �� عالق��ا كنخبة نيابية واملر 

خَبة كمفهوم عام؛  وطنية ب�افة املواطن�ن ع�� املستوى الوط�ي من جهة أخرى؛ فإننا سنحاول التطرق أوال إ�� النُّ

ال��ا�ي، سواء باعتبارها نخبة مرتبطة بالوظيفة السياسية للنواب وثانيا إ�� النخبة كمحدد عالئقي مرتبط با�جال  

االنتخابية  بالدائرة  نخبة مرتبطة  باعتبارها  أو  الوط�ي  الصعيد  التشريعية ع��  املؤسسة  ال��ملاني�ن حسب سلطة 

 .3ع�� املستوى ا�ح�� 

 ولذلك، سوف �عتمد ع�� نقطت�ن أساسيت�ن كما ي��: 

 خَبة وخصائصها األساسية باملغرب؛ : �� مفهوم النُّ الفصل األول 

ة ا�حلية والوطنية باملغرب. الفصل الثا�ي ياِبيَّ خَبة الّنِ دات النُّ  : ُمَحّدِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"ِصناعة" النخبة �ش�ل دقيق �� هذا البحث أو اإلجابة عن مختلف األسئلة الفرعية املطروحة لذلك، تجدر اإلشارة مسبقا بأننا ال ننوي معا�جة مسألة  3

عية أعاله، ولكن سوف نحاول مقار���ا من خالل مناقشة �عض أوجھ وطرق ظهورها ووالد��ا، سواء من خالل نموذج النخب السياسية ا�حلية (ا�جما

وال�ي   الوطنية،  السياسية  النخب  أو  نظرنا    –يمك��ا  وا�جهو�ة)  ال��ملانية   -��  النيابية  النخبة  م�انة  إ��  التشريعية  االنتخابات  خالل  من  ترتقي  أن 

ما   بالنسبة ألعضاء مجلس النواب، أو من خالل االنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة بالنسبة ألعضاء مجلس املستشار�ن. وهذا التطور أو التحول، هو 

 إذا �انت توجھ من طرف فاعل�ن من خارج أو من داخل العملية السياسية االنتخابية.نقصد بھ "صناعة" النخبة، والسيما  
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 مفهوم النخبة وخصائصها األساسية باملغرب ��األول: الفصل 

خَبة" بصفة عامة، سوف نحدده من م  PARETTOنطلق التعر�ف الذي قدمھ �ل من بارتو  ُ◌ إن �عر�ف مفهوم "النُّ

�� إطار �عاملهم مع نظر�ة النخبة السياسية عموما؛ وذلك، قبل    BOTTOMOREثم بوتومور    MOSCAوموس�ا  

أن نحاول من خالل مالحظتنا �� إطار مخرجات بحث ميدا�ي حول التواصل النيا�ي باملغرب (واملعتمد ع�� دراسة 

 أهم ا�خصائص املم��ة للنخبة السياسية املغر�ية والسيما �� ف��ة االنتخابات التشريعية. ، تقديم 4ا�حالة)

 
بانتما��ا إ��   �عتمد مخرجات البحث امليدا�ي املعتمد لدينا �� هذا البحث ع�� دراسة حالة الدائرة االنتخابية بزو واو�زغت. و�� من الدوائر املعروفة  4

لنفود ال��ا�ي التا�ع إلقليم أز�الل وعمالة ب�ي مالل أو �جهة تادلة أز�الل سابقا (أي جهة ب�ي مالل خنيفرة ا�جال القروي الذي �ستحوذ ع�� أغلبية ا

يضم   الذي  ا�حا��  ا�جهوي  التقسيم  عوض    12حسب  بزو   16جهة  دائرة  وتضم  القديم).  التقسيم  ضمن  نفوذها -جهة  تحت  االنتخابية،  واو�زغت 

جهة). وتنتشر   12: دائرة واو�زغت، دائرة بزو ودائرة أز�الل (و�� نفس الدوائر أيضا �� التقسيم ا�جهوي ا�جديد/  ا�جغرا�� االنتخا�ي، ثالثة دوائر ��

جماعة، و��: أز�الل (البلدية)، بزو، فم ا�جمعة، تنانت، أيت تكال، تابية، ب�ي حسان، ارفالة، �سقي، موالي عي�ىى   27ع�� نفوذها ال��ا�ي االنتخا�ي  

زة، ب�ي عياظ، أفورار، تيموليلت، أيت أقب��، إسك�ىي، تا�لفت، واو�زغت، ب�ن الو�دان، أيت وعر�ىى، ت��وشت، تيفرت نايت حمزة،  بن ادريس، تاون

 أيت مزيغ، تيلوكيت، أنر�ي، أ�ودي ن�خ��، وزاو�ة أحنصال.

من املغار�ة (دون   2004�سمة، حسب إحصاء    259.897  جماعة:  27واو�زغت، �� مجملها واملوزعة ع��  -ويسكن بالنفوذ ال��ا�ي للدائرة االنتخابية بزو 

فرد) / [مع العلم بأن عدد س�ان هذه الدائرة االنتخابية لم �عرف �غي��ا كب��ا حسب اإلحصاء العام للس�ان باملغرب   50األجانب الذين يصلون إ��  

واو�زغت، نظرا للمركز�ة ا�جغرافية ال�ي تتمتع ��ا  -االنتخابية بزو ]. وقد سميت الدائرة االنتخابية ال�ي تضم �ل هذه ا�جماعات، بالدائرة  2014لسنة  

 هات�ن الدائرت�ن ا�جماعت�ن:

موقعها حول  تدور  ا�جماعات  من  العديد  يجعل  جغرا��  بمركز  وتتم��  أز�الل،  إلقليم  الشر��  الشمال  وسط   �� واو�زغت  جماعة  دائرة  توجد   بحيث 

 �اتيجيت�ن، هما: ب�ي مالل وأز�الل. املركزي، فضال عن تموقعها ب�ن مدينت�ن اس�

ة واو�زغت ثم دائرة جماعة بزو ال�ي �ستحوذ ع�� موقع حدودي مع جغرافية اإلقليم، وتتمركز �� الشمال الغر�ي إلقليم أز�الل، و�ش�ل مع دائرة جماع

ال�ي تضم عمالة   أز�الل  الدائرة، مدينة  �� وسط هذه  تتمركز  بينما،  الش�ل؛  "بيضوي"  دائري  أز�الل،  خطا  إقليم  ا�خر�طة أسفلھ،  وتمثل  اإلقليم. 

يضمها اإلقليم،  مبينا أهم ا�جماعات ال�ي تنت�ي إليھ، وكذا جميع ا�جماعات ال��ابية ال�ي تدخل تحت النفوذ ال��ا�ي للدوائر االنتخابية الثالثة ال�ي  

 دا�ي. واو�زغت، ا�حالة املعتمدة �� البحث املي-وع�� رأسها الدائرة االنتخابية بزو 

 وقد اعتمد هذا البحث ع�� املعاينة الغ�� احتمالية ال�ي يمكن تقديم �عض م�ونا��ا األساسية و�ش�ل جد مختصر كما ي��:

 2011واو�زغت إ�� حدود االنتخابات التشريعية  -مجتمع الدراسة (االحصائي): وهو مجموع الناخب�ن امل�جل�ن باللوائح االنتخابية للدائرة االنتخابية بزو 

 سنة فما فوق، ويعيشون �� مساكن دائمة تا�عة للنفوذ ال��ا�ي للدائرة.  18)، والبالغ�ن من العمر 2016(دون االنتخابات التشريعية لسنة 

اد إل��ا،  واو�زغت؛ و�التا��، يتم استخدام عدة وحدات، تّم االستن  –وحدة املعاينة: و�� العضو الفرد ضمن "مجموع الناخب�ن" بالدائرة االنتخابية بزو  

 ِوفق ثالثة عوامل أساسية بمثابة متغ��ات، و��: 

وي، متعلق بالشرط الُعمري املرتبط ب�ل فرد يبلغ السن القانونية للتصو�ت (
َ
 سنة فما فوق)؛  18عامل الّسن كمحدد (متغ��) ِفئ

 ختلف العدد املستجوب من جنس آلخر؛وعامل ا�جنس كمحدد (متغ��) نو��، متعلق باستقراء مختلف اآلراء لدى الذ�ور واإلناث، و�ن ا

االنتخابية الدائرة  ساكنة   �� محصور  انتمائي،  �وسط  الدراسة  مجتمع  إ��  منت�ي  ب�ل  متعلق  جغرا��،  (متغ��)  كمحدد  االنتمائي  الوسط  -بزو   وعامل 

 واو�زغت، �� حدودها ا�جغرافية القانونية حسب التقطيع االنتخا�ي املعمول بھ. 

طرف الباحث ع�� طر�قة املعاينة الغ�� احتمالية باعتبارها أنجع الطرق ال�ي مكنتھ من التقرب إ�� ا�جتمع املدروس ب�ل دقة،    وهكذا تم االعتماد من

َنة. وق د �شرط االحتمالية أو العشوائية ال�ي تف��ض �ساوي �ل األ�خاص �� ا�حصول ع�� نفس الفرصة لالنضمام إ�� الَعّيِ َقيُّ د إ�� ح  -د تب�ى  دون التَّ

واو�زغت. انطالقا من    -، اعتمادا ع�� العدد شبھ املتساوي من �سبة اإلناث مع �سبة الذ�ور بالدائرة االنتخابية بزو Quotaالعينة ا�حصصية    -ما  

 طبيعة ا�ِجنس. 

حالة  (دراسة  باملغرب  النيا�ي  التواصل  حول  سوسيوسياسية  دراسة  واملنتخب،  "الناخب  خالص،  الرحيم  عبد  الدقيقة:  املعطيات  من  للمز�د    أنظر 



ة  شريِعيَّ
َّ
ة واالنتخابات الت ياِسيَّ خَبة الّسِ

ُّ
 الن

ة باملغرب ياِبيَّ ِ
ّ
ب الن

َ
خ

ُّ
 َبحث حول خصائص وُمحددات "ِصناعة" الن

 

 

 

5 

 أوال: �� �عر�ف مفهوم النخبة (السياسية) عموما 

و�س�ى  مح�ومة  ت�ون  والثانية،  "ا�حاِكم"؛  َسّ�ى 
ُ
و� م 

ُ
حك

َ
ت األو��،  أساسيت�ن:  طبقت�ن  نجد  مجتمع،  �ل   ��

بي��ما شاسع. فاألو��،  (  "ا�ح�وم�ن". ورغم �شابھ األسماء الفرق  م)، فإن 
ْ

ُحك م/ 
ُ

َيحك َم/ 
َ

َحك الفع��:  طبقا لألصل 

  �� �� األغلبية، أي  القلة وعددها محدود وتتحكم  تت�ون من  تت�ون من أغلبية املواطن�ن وعددها كب��؛ والثانية، 

 الطبقة األو��. 

ألغلبية من املواطن�ن، اسم النخبة أو ما  ُيطلق ع�� الطبقة األو��، نظرا لسلط��ا الواسعة �� التحكم ع�� ا

جهة،  من  معارض��ا:  من  انطالقا  التار�خية،  س��ور��ا   �� تولدت  وال�ي  النخبة"،  "نظر�ة  بـ  عليھ  اصط�ح 

للماركسية  أخرى،  جهة  ومن  تطبيقها؛  يصعب  فكرة  ولنفسھ"  بنفسھ  الشعب  "حكم  أن  باعتبار  للديمقراطية، 

 .كبديل لنظر�ة الطبقات االجتماعية

بارتو   النخبة، نجد عالم االجتماع االيطا�� فلفر�دو  ��    Vilfredo PARETTOومن مفكري نظر�ة  الذي يرى 

ا�حياة"،   مباراة   �� جيدة  عالقات  ع��  حصلوا  الذين  "األ�خاص  من  تت�ون  النخبة  بأن  وا�جتمع"  "العقل  كتابھ 

غ�� املتساو�ن، من خالل مصادر إثراء مواقعهم  بالرغم من أن هذه األخ��ة قد تحتمل عدة أوجھ بالنسبة للمتبار�ن 

االجتماعية ال��اتبية  م 
ّ
ُسل هناك 5ضمن  األصول.  متجا�سة  غ��  اجتماعية  طبقة   �� بار�تو،  حسب  فالنخبة،   .

تتولد  قد  مثال،  األعمال،  ورجال  العلماء  أرستقراطية  فبجانب  دخيلة؛  ونخبة  أصلية  نخبة  ب�ن  تفصل  خصائص 

ال��اتبية  أرستقراطية ا�خونة وال لصوص أو قطاع الطرق الذين �عتمدون مصادر غ�� مشروعة الرتقا��م �� سلم 

 األرستقراطية. 

تمتلك  حاكمة،  سياسية  أرستقراطية  إ��  ا�خونة  أرستقراطية  تحول  هو  بار�تو،  نظر   �� ا�خط��،  أن  غ�� 

الذي يف��ض نخبة مس��ة ونخب العام  السيا�ىي  النسق   Elites nonة غ�� مس��ة  السلطة والنفوذ، فتنساق وفق 

6dirigeantes االنتمائية امليادين  و�تعدد  ووفقھ،  فيھ  تتحرك  الذي  با�جال  إجماال  النخبة  بار�تو،  و�ر�ط  بل،   .

 . 7املعرفية للنخبة، تتعدد تصنيفات هذه األخ��ة 

 
بزو  االنتخابية  واالجتما-الدائرة  واالقتصادية  القانونية  العلوم  �لية  (مراكش:  العام،  القانون   �� الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  عية واو�زغت)"؛ 

 ، أطروحة غ�� منشورة).2014بجامعة القا�ىي عياض، أكتو�ر 
 .6). ص 1988، 2توم بوتومور، "النخبة وا�جتمع"، ترجمة جورج جحا، (ب��وت: املؤسسة العر�ية للدراسات والنشر، ط  5
تھ السياسية حول النخبة األرستقراطية ال�ي  و�مكن �� هذا اإلطار الرجوع إ�� وصف بار�تو حول فكرتھ األساسية حول "دورة النخبات"، ضمن نظر�  6

 .47 ص ،يقول ع��ا، �� "�عب�� تصو�ري" حسب بوتومور: "التار�خ مق��ة األرستقراطيات". توم بوتومور، "النخبة وا�جتمع"، نفس املرجع السابق
االجتماعية  7 م�ان��ا  أو  التعلي�ي،  املستوى  من خالل  النخبة  �عر�ف  املثال،  سبيل  ع��  الدراسة   يمكن،  اإلطار،  هذا   �� ونجد،  السيا�ىي،  انخراطها  أو 

ع��   ت�ونت  ال�ي  النخبة  و�خاصة  الضيق،  السيا�ىي  با�جال  وعالق��ا  وتو�س  املغرب  من  �ل   �� املتعلمة  النخبة  حول  ف��مون  لبي��  التعليم املتم��ة 
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موس�ا   غيتانو  من   Gaetano MOSCAأما  متماسكة  كقلة  النخبة  فيعرف   ،" ا�حاكمة  "الطبقة  كتابھ   ��

األ�خاص �ش�ل ج��ة قو�ة قادرة ع�� تحدي القوة املعارضة ال�ي تواجهها، نظرا المتالك النخبة لقدرات ومم��ات 

"العن احت�ار قوة  يمك��ا من  الذي  األمر  ا�جتمع.  داخل  القوة  تحديد مصادر  ع��  �ساعدها  دقيقة،  ف تنظيمية 

 8داخل مؤسسات السلطة السياسية.  WEBER Maxاملشروع" حسب �عب�� ماكس في��  

،  1956�� كتابھ "نخبة القوة"، الذي صدر سنة    Charles Wright MILLS�� ح�ن عرفها �شارلز رايت ميلز  

لذين قائال: "إن �عر�ف النخبة ا�حاكمة بواسطة وسائل السلطة يجعلنا نقول إن هذه النخبة تضم األ�خاص ا

القيادة" مراكز  النخبة  9�شغلون  أن  حيث  بارتو،  لنظرة  وفقا  وذلك،  عامة    -؛  املالكة   -بصفة  الطبقة   �� تتمثل 

للسلطة والنفوذ، وال�ي ترسم حواجز بي��ا و��ن ا�جتمع. ولذلك، يؤكد ميلز بـ "أن النخبة تت�ون من قادة مجاالت  

الذين   املس�حة،  والقوات  وا�ح�ومة  دائرة  األعمال  ضمن  متماثلة  وقيم  اجتماعية  وأصول  مصا�ح  بي��م  تر�ط 

 10القطاعات ال�ي ��يمون عل��ا".

يقول برهان غليون: "داخل أية جماعة، (�عت��) التبادالت غ�� متساو�ة ب�ن النخبة والقاعدة، وهذا بدي�ي  

فالنخب النخب،  يد   �� مركزة  الرمز�ة  ال��وات  أن  بما  التالية:  القاعدة  القيم باعتبار  تلق�ن  تنظم  ال�ي   �� إذن  ة 

، وهو األمر الذي يولد جماعة تأخذ الش�ل الهرمي �� �شأ��ا 11الضرور�ة �� حياة ا�جموعة بأداءات من نوع خاص" 

و�� �ستحوذ ع�� ما تملكھ من التمثالت الرمز�ة واملعنو�ة واملادية ع�� درجة معينة ضمن الهرم االجتما��. وال�ي 

 
 ). أنظر: 1912واملغرب منذ   1881س منذ  العا�� والبعثات التدريسية با�خارج. وذلك، منذ سنوات ا�حماية الفر�سية (تو�

Pierre VERMEREN, Ecole, élite et pouvoir, Maroc – Tunisie XXème siècle, (Rabat-Salé : Alizés, Février 2002), P 9. 
 للتعر�ف أك�� بمفهوم النخبة عند موس�ا، ير�� العودة إ�� كتابھ: 8

Gaetano MOSCA, The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica).Translated by Hannah D. Kahn. (New York : McGraw-Hill Book 

Company. 1939. 

خبة". أنظر العنوان اإللك��و�ي اآل�ي:   وارد عند: ع�� أسعد وطفة، "�� مفهوم النُّ

56-35-15-24-01-2016-12/5842-29-17-05-12-13/2016-04-16-30-12-http://anfasse.org/index.php/2016    يناير    16تم االطالع عليھ بتار�خ

2017. 

الغزال، (ب��وت: ط  نقال عن: شوميل  9 إ�� علم االجتماع السيا�ىي"، ترجمة إسماعيل  )، مرجع  2005،  1ييھ جاندرو مونيك و�ورفواز�يھ �لود، "مدخل 

 .61و  60، 57سابق، ص 

 أنظر للمز�د:  10

Mills C. Right, 1969 [1956], L'élite du pouvoir ،Paris, Maspero. 

خبة". أنظر العنوان اإللك��و�ي اآل�ي:   وارد عند: ع�� أسعد وطفة، "�� مفهوم النُّ

56-35-15-24-01-2016-5842/12-29-17-05-12-13/2016-04-16-30-12-http://anfasse.org/index.php/2016  يناير 16تم االطالع عليھ بتار�خ 

 2017. 

ماء العر�ي،  للمز�د من املعلومات حول أنواع النخبة و�عددها، و�خاصة �� العالم العر�ي اإلسالمي، أنظر: برهان غليون، "مجتمع النخبة"، (معهد اإلن  11

 ). 1979، 1دراسات الفكر العر�ي، ط 

http://anfasse.org/index.php/2016-12-30-16-04-13/2016-12-05-17-29-12/5842-2016-01-24-15-35-56
http://anfasse.org/index.php/2016-12-30-16-04-13/2016-12-05-17-29-12/5842-2016-01-24-15-35-56
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 يا �� ال�ي تلقب باسم النخبة، وع�� رأسها النخبة السياسية. تتبوأ الدرجة العل

بوتومور  توم  نجد  النظر�ات،    Tome BOTTOMOREبينما،  هذه  �ل  يؤكد  وا�جتمع"،  "النخبة  كتاب   ��

تلعب دورا ال السياسية �ستطيع أن  النخبة  بأن  الذي يرى من خاللھ  "السياسة"  إل��ا عامل  ��  و�ضيف  لھ  مثيل 

و�س وتنظيم  النخبة، فهم  عن  وموس�ا  بارتو  من  �ل  مفهوم  بأن  السياق،  نفس   �� يؤكد،  وهو  برمتھ.  ا�جتمع  ي�� 

�� �ل   ي�ون  أن  بل يجب  �� �ل مجتمع،  أن "هناك  بي��ما؛ بحيث  املش��ك فيما  املفهوم  �ساعده ع�� تحديد هذا 

" أو  السياسية"  "الطبقة  األقلية،  وهذه  ا�جتمع،  أفراد  سائر  تحكم  أقلية  من  مجتمع،  مؤلفة  ا�حاكمة"،  النخبة 

هؤالء الذين يحتلون مراكز القيادة السياسية، و�صورة أك�� غموضا، من هؤالء الذين �ستطيعون أن يؤثروا تأث��ا  

 . 12مباشرا �� القرارات السياسية (...)" 

لو أي ومن هنا، ظهرت نظر�ات أخرى ذات طا�ع تجز�ئي. ذلك، أن هذه األخ��ة، �عت�� النخبة نوع�ن، ال يخ

 .13مجتمع م��ما: النخبة ا�حلية والنخبة املركز�ة

عدة أنواع وتصنيفات، تأ�ي ع�� رأسها   يتضمن النخبة السياسية، الذي    مفهوموتتفرع عن نظر�ة النخبة،  

النخبة املؤسساتية ال�ي تنت�ي إ�� مؤسسات الدولة �ا�ح�ومة وال��ملان. فنخبة الوزراء، تصنف ضمن خانة النخبة 

خالل  من  الوطن،  عن  الدفاع  بدور  تتمتع  وال�ي  ال��ملانية،  النخبة  خانة  داخل  تصنف  النواب  ونخبة  ا�ح�ومية، 

 عن �افة املواطن�ن.النيابة التمثيلية 

 ثانيا: �� تحديد خصائص النخبة النيابية باملغرب

�� هذا اإلطار سنحاول مقار�ة الصنف املتعلق باملؤسسة التشريعية باعتبارها نخبة نيابية برملانية. هذه األخ��ة، ��  

 
َ

و"املنتخ املر�ح�ن  �ع�ي �ل األ�خاص  �عارفها،  اب�أ�سط  داخل هرم  القيادة  مراكز  أهلية ن" لشغل  وفق  لدولة، 

عل��ا  يفرض  ما  وهذا،  بلد).  �ل  داخل  االنتخابات  مدونة   �� عل��ا  منصوص  هو  (كما  معينة  وشروط  محددة 

مجموعة من ا�خصائص األساسية، وال�ي تم��ها عن با�� النخب، سواء �� ا�جال السيا�ىي ع�� صعيد الدولة أو 

 نذكر: 14�. من ب�ن هذه ا�خصائص ال�ي نجدها �� املغرب،�� ا�جال الثقا�� واملعر�� أو االقتصادي واالجتما�

 
 . 11"النخبة وا�جتمع"، مرجع سابق، ص توم بوتومور،  12
الدراس  13 العديد من   �� الذي �ستعمل  الغالب هو   �� التقسيم،  إ�� أن األسماء تختلف من باحث آلخر، ومن مجتمع آلخر. غ�� أن هذا  ات و�ش�� هنا 

 واألبحاث املتعلقة بالبحث �� نظر�ات النخبة عموما.
ها وفق ما تم استنتاجھ �� إطار مخرجات بحث ميدا�ي أ�ادي�ي عبارة عن أطروحة دكتوراه حول موضوع  تجدر اإلشارة إ�� أن هذه الصفات تم تحديد  14

الر  عبد  إ��:  الرجوع  ير��  للمز�د،  نموذجية.  انتخابية  دائرة  خالل  من  االنتخابية  دوائرها  بممث��  وعالق��ا  ال��ملانية  النيابية  خالص، النخب  حيم 

 واو�زغت)"؛ مرجع سابق. -اسية حول التواصل النيا�ي باملغرب (دراسة حالة الدائرة االنتخابية بزو "الناخب واملنتخب، دراسة سوسيوسي
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ال�ي يتمتع ��ا ال�خص ا�حاصل ع�� ال��كية ا�حز�ية لصا�حھ أو لصا�ح الالئحة ال�ي   الصفة االنتخابية  -

ال���ح  شروط  حسب  ذلك  شروط  فيھ  توفرت  إذا  مستقال  م���حا  �ان  أو  حز�يا  منتميا  املر�ح  �ان  إن  يمثلها، 

صناديق االق��اع للمنافسة �� االنتخابات التشريعية؛ وذلك، قصد طلب ثقة املواطن�ن، من خالل التصو�ت ع��  

التحاقھ   أفق   �� املواطن�ن  طرف  ب من 
َ

ُينتخ النائب،  املر�ح/  أن  هنا،  واألهم  ال��ملانية.  باملؤسسة  نيابيا  لتمثيلهم 

لسنة   املغر�ي  الدستور  يحددها  ال�ي  األدوار  ملمارسة  التشريعية  واملراقبة 2011باملؤسسة  التشريع   �� واملتمثلة   ،

 جانب الوظيفة الدبلوماسية. وتقييم السياسات العمومية، ب

ال�ي تحمل النائب ال��ملا�ي مسؤولية التمثيل السيا�ىي ل�افة املواطن�ن بدون استثناء،    الصفة التمثيلية  -

ا�ح��  انتخابھ  عن  النظر  والدور 15�غض  النائب،  للمر�ح  االجتما��  األصل  ب�ن  ت�املية  توفيقية  صفة  و��   .

االن الشرعية  خالل  من  املكتسب  والثانية السيا�ىي  جهو�ة)  أو  (جماعية  ترابية  محلية  عامة  نتيجة  األو��  تخابية. 

 .16نتيجة عامة وطنية. واألهم �� هذه الصفة، أن النائب ممثل للمواطن�ن عامة بدون استثناء

ال�ي تفرض ع�� النائب ال��ملا�ي، واجب الدفاع عن املنفعة العامة دون املنفعة ا�خاصة    الصفة النفعية  -

ال�ي �عود ل�خصھ. أي تجاوز الصفة ا�حلية الضيقة إ�� الصفة الوطنية الشاملة ل�ل امل�ونات االجتماعية. وما 

للمو  العامة  إ�� املص�حة  ال��ملا�ي �س��  النائب  أن  النقطة، هو  �� هذه  وتقديم ��منا  �� نفس اآلن  اطن�ن والوطن 

 خدماتھ للمواطن�ن من خالل وظائف التشريع واملراقبة ثم عمليات التقييم.

التواصلية  - يتوجب    الصفة  وعليھ،  وطنيا.  تمثيليتھ  ت�ون  أن  قبل  محليا  منتخبا  ال��ملا�ي  املر�ح  باعتبار 

االف��اضية   التواصلية  الدورة  ع��  ا�حفاظ  ال��ملا�ي،  النائب  النائب ع��  ب�ن  ال��ملا�ي  السيا�ىي  التواصل  لفعل 

واملواطن. وذلك، �ع�ي أن النائب ال��ملا�ي هو حلقة الوصل ب�ن الناخب�ن و��ن السلطة املركز�ة ع�� فعل تواص�� 

ثم  واملراقبة  التشريع  وظائف  إطار   �� ي��جمها  ال�ي  ومطال��م  حاجيا��م  أو  وانتظارا��م  املواطن�ن  إرادة  يح��م 

 .التقييم

�ل هذه الصفات، ال تخلوا نظر�ا من تأث��ات الواقع االجتما�� والسيا�ىي الذي يختلف من دائرة انتخابية  

لدائرة أخرى، وأيضا من تأث��ات الكفاءة املعرفية والعلمية للنواب ال��ملاني�ن أثناء أداء مهامهم القانونية السياسية 

 
"التدخل   15 الغا��،  محمد  ضمن:  النواب،  مختلف  لدى  ال��ملانية  املمارسة  مشروعية  بأسس  السيا�ىي  التمثيل  نظر�ة  عالقة  ا�خصوص،  ��ذا  أنظر 

 . 102-92)، ص 2006، 1)"، (مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية، ط 2002-1984رب (ال��ملا�ي �� مجال السياسات العامة �� املغ
شتن��   7"، �� "اق��اع  2007شتن��    7أنظر أيضا حول التمثيل السيا�ىي وآفاقھ باملغرب: أحمد مفيد، "التمثيل السيا�ىي باملغرب ع�� ضوء انتخابات    16

العدد السياسية"،  واآلثار  االنتخابية  السياسات  مارس 1  ب�ن  ا�جديدة،  النجاح  مطبعة  البيضاء:  (الدار  العمومية،  للسياسات  املغر�ية  ا�جلة   ،

 . 25-9)، ص 2008
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ف �� قوة بروز هذه الصفات عند البعض من النواب دون واالجتماعية؛ ولذلك، قد يصادف الباحث وجود اختال 

نظر  وجهات  حسب  ومؤسسا�ي  قانو�ي  طا�ع  ذات  ت�ون  أن  قبل  ثقا��  ذا�ي  طا�ع  ذات  أل��ا  اآلخر�ن،  النواب 

 17املستجو��ن �� إطار البحث امليدا�ي املشار إليھ سابقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سوسيو  17 دراسة  واملنتخب،  "الناخب  الرحيم خالص،  بزو -عبد  االنتخابية  الدائرة  (دراسة حالة  باملغرب  النيا�ي  التواصل  واو�زغت)"، -سياسية حول 

 مرجع سابق.
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 النيابية ا�حلية والوطنية باملغرب الفصل الثا�ي: محددات النخبة 

النخبة  ضمن  ومندمج�ن  مت�امل�ن  جزأين  عن  ا�حديث  يمكن  أعاله،  املذ�ورة  ا�خصائص  من  انطالقا 

نيابية برملانية سياسية (وطنية)   ال��ملانية باملغرب: نخبة  نيابية برملانية اجتماعية   élite nationalالنيابية  ونخبة 

  18��ابية.أو ما يمكن وصفھ أيضا بالنخبة النيابية ال élite local(محلية) 

أننا قد   إ��  القادمة، تجدر اإلشارة  النقط   �� ال��ملانية  التقسيم للنخب  أو  إ�� هذا التصنيف  وقبل التطرق 

اعتمدنا م��رات قانونية ومؤسساتية ذات طا�ع سيا�ىي من جهة، وم��رات ميدانية ومجالية ذات طا�ع اجتما��  

 من جهة أخرى.

ية ال�ي تمنح امل���ح�ن �� االنتخابات التشريعية والفائز�ن بمقعد تكمن األو�� ع�� صعيد الطبيعة القانون

ف��ا، صفة النائب ال��ملا�ي قانونيا. و�� الصفة ال�ي تمكنھ من ولوج قبة ال��ملان كسلطة سياسية مؤسساتية، يمثل 

 من خاللها ا�جتمع الك�� نيابة عن مختلف املواطن�ن الناخب�ن ع�� الصعيد الوط�ي.

ن الثانية ع�� صعيد ا�جال ال��ا�ي الذي يتحدد بالدائرة االنتخابية كمجتمع مح�� مصغر، من  بينما، تكم

خالل نفس الصفة، أي كنائب برملا�ي، لكن مع ال��ك�� ع�� نقطة انطالق املر�ح للفوز باملقعد النيا�ي، وهو ا�جال  

ال�ي   االجتماعية  الطبيعة  ذات  امليدانية  باملمارسة  املرتبط  بالرغم من  ال��ا�ي  وذلك،  االنتخابية؛  الدائرة  إ��  �عود 

منذ  باملغرب  تطوره  �شهد  أصبحنا  الذي  الطا�ع  وهو  محليا.  ممثال  وليس  وط�ي  ممثل  ال��ملا�ي  النائب  بأن  وعينا 

، نظرا لطبيعة املطالب وا�حاجيات ذات الطا�ع االجتما�� من جهة، ونظرا لطبيعة تحول العالقات 2011دستور  

وط�ي   هو  التا�ع�ن مما  املواطن�ن  مع  التواصل  وأخالقيا  رمز�ا  ولو  يف��ض  ميدا�ي،  مح��  هو  ما  إ��  مؤسسا�ي 

 للدوائر االنتخابية ال�ي ينت�ي إل��ا النواب ال��ملاني�ن. 

عموما، يمكن القول بأ��ا م��رات مت�املة فيما بي��ا، من خالل ت�امل األدوار الوطنية وا�حلية لدى النائب  

أ النخبة ال��ملا�ي؛  صفة  تمنحھ  ال�ي  و��  ع��ا،  بمقعد  فاز  ال�ي  االنتخابية  الدائرة  باسم  مر�حا  نائبا  باعتباره  وال 

النيابية ال��ملانية كنخبة محلية (أوال)، �عت�� مهم��ا ميدانية ع�� مستوى ا�جال ال��ا�ي وذات طا�ع اجتما�� رمزي  

ة، مما يمنحھ أيضا صفة النخبة النيابية ال��ملانية كنخبة وطنية وأخال��؛ وثانيا باعتبار النائب ال��ملا�ي ممثال لألم

 (ثانيا)، و�� املهمة ال�ي �ع��ف لھ ��ا الدستور كمهمة ذات طا�ع سيا�ىي قانونيا ومؤسساتيا.  

 
وفق النعت   -إذا �ح التعب��    -�� هذا السياق، ع�� النخبة النيابية ال��ابية    -ولو تجاوزا    -هذا اإلطار إ�� أن النخبة ا�حلية تنطبق  تجدر اإلشارة ��    18

دستور    �� املغر�ي  املشرع  بھ  وصف  الذي  النيابية   2011ا�جديد  النخبة  عن  ا�حديث  يمكن  وعليھ،  ترابية.  جماعات  باعتبارها  ا�حلية  ا�جماعات 

 ل��ابية كنخبة ترابية عموما عوض النخبة ا�حلية!ا
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 أوال: محددات النخبة النيابية كنخبة محلية 

جهو�ة)، من خالل الدور املفروض واملف��ض وتتحدد النخبة ال��ملانية السياسية ا�حلية (جماعية �انت أو  

من أن يلعبھ املنتخب النيا�ي ال��ملا�ي خارج األدوار الرسمية داخل قبة ال��ملان. من ذلك مثال، لعب دور املساعد 

طرف  من  ذلك  طلب  انتظار  دون  املتوفرة،  اإلم�انيات  حدود   �� املمكنة،  املساعدات  تقديم  ع��  االجتما�� 

صوص ع�� مستوى الدائرة االنتخابية ال�ي يمثلها؛ مع العلم بأن هذا الدور هو من صميم مهام املواطن�ن، و�ا�خ 

 املستشار ا�جما�� كمنتخب ترا�ي ع�� مستوى ا�جماعة ال��ابية.

امليدا�ي   املستوى  ع��  يؤديھ  أن  اجتماعيا  عليھ  مف��ض  محليا  دورا  ال��ملا�ي،  النائب  يلعب  اإلطار،  هذا   ��

ل ال��ا�ي (و�ن غ�� مفروض عليھ ذلك قانونيا أو دستور�ا). وهو دور، يقدم من خالل النائب ال��ملا�ي املرتبط با�جا

مبادرات �خصية مبنية ع�� أسس ومعطيات دراسية، يقوم ��ا مستشاروه ونوابھ بالدائرة االنتخابية ال�ي يمثلها، 

أيضا دور ا�حتضن  يلعب  أن  أما من جهة أخرى، فيمكنھ  البديل عن    هذا من جهة؛  باعتباره الصوت  االجتما�� 

إ��   ومطال��م  ش�واهم  و�قدم  حقوقهم،  عن  و�دافع  بلسا��م  يتحدث  أن  يمكنھ  بحيث  الصامتة"،  "األغلبية 

 السلطات املعنية للبحث عن ا�حلول والبدائل املمكنة لتجاوزها أو االستجابة لها. 

�ملا�ي خاللها إ�� نخبة برملانية سياسية وطنية، حيث  ومن هنا، تبتدئ املهمة الثانية ال�ي يتحول املنتخب ال� 

وظائفھ  ممارسة  من  مؤسسا�ي  نيا�ي  كعضو  املوضوعية  اإلم�انيات  لھ  �سمح  الذي  ال��ملا�ي  النائب  دور  يلعب 

وأدواره السياسية كما �� محددة دستور�ا ��دف تحقيق ما لم تحققھ لھ الوظيفة االجتماعية كـ "رجل ميدان"،  

و الدائرة االنتخابية وا�جتمع، أي امليدان االجتما��. ولذلك، نرى أنھ من ا�جدير طرح �ساؤل �� هذا  ألن األصل ه

ب ال��ملا�ي باعتباره رجل ميدان من الدرجة األو�� (ع��  
َ

اإلطار، وهو: هل يحق وصف "السوسيولو��" ع�� املنتخ

 �جماعات ال��ابية)؟ األقل ع�� املستوى ا�ح�� = الدائرة االنتخابية = مجموعة من ا

با محليا، ذو أدوار اجتماعية يف��ض منھ أدا��ا لفائدة مواط�ي 
َ

إن الغاية من اعتبار النائب ال��ملا�ي، منتخ

الرمزي   الطا�ع  ذو  االجتما��  الرابط  ذلك  ع��  ا�حفاظ  محاولة   �� وهلة،  ألول  ف��ا  تر�ح  ال�ي  االنتخابية  دائرتھ 

ال��مل النائب  الذي يجمع  باعتبارها  واألخال��  إل��ا  ينت�ي  ال�ي  النتخابية  الدائر  ا�ي كمواطن مح�� بمختلف مواط�ي 

 مجتمعا محليا مصغرا عن ا�جتمع الك�� الذي يمثلھ الوطن عامة.

ا�حلية، ع�� األقل فيما   الساكنة  �� نظر  ال��ملا�ي  النائب  يرفع من قيمة  املهمة، سوف  ولذلك، فأداء هذه 

التنمو�ة ذا إ�� وساطات قطاعية ومؤسساتية تف��ض مسطرة  يخص املشاريع  ال�ي ال تحتاج  ت الطا�ع االجتما�� 

معقدة ع�� املستوى ال��ملا�ي، بقدر ما تتطلب شرا�ات واتفاقيات ب�ن الدائرة االنتخابية و�عض املؤسسات ا�حلية 
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م، بأننا واعون با�حدود كشر�ات التنمية ع�� الصعيد ا�جهوي مثال أو مع �عض جمعيات ا�جتمع املد�ي؛ مع العل

أو  املهام  تداخل  لتفاذي  دائما  حرصا  يف��ض  مما  ا�جما��،  واملستشار  ال��ملا�ي  النائب  أدوار  ب�ن  الوظيفية 

اختالطها، �� إطار الت�جيع ع�� ت�املها واندماجها �خدمة املص�حة العامة للمجتمع ا�ح�� ع�� مستوى ا�جماعة 

 جهة. ال��ابية والدائرة االنتخابية وا�

 ثانيا: محددات النخبة النيابية كنخبة وطنية 

أما مهمة النخبة ال��ملانية السياسية الوطنية، فتبتدئ من داخل املؤسسة التشريعية، حيث النائب ال��ملا�ي  

ينفصل عن الواقع والوقائع و�تجھ إ�� مباشرة مهامھ املنصوص عل��ا دستور�ا (�� التشريع و�� املراقبة و�� تقييم 

 ).2011السياسات العمومية فضال عن األدوار الدبلوماسية حسب الدستور املغر�ي لسنة  

ثار الوقائع ال�ي تث��  
ُ
غ�� أنھ �� هذه ا�حالة، تتحول املبادرة من املستوى ا�ح�� إ�� املستوى الوط�ي، حيث ت

خال ومن  ال��ملا�ي؛  النائب  وظائف  وفق  العامة  املص�حة  وتخدم  الوط�ي  العام  �� الرأي  ال��ملا�ي  النائب  يصبح  لها، 

آخر؛  حينا  مشرعا  أو  حينا،  املواطن�ن  مصا�ح  يخدم  ما  وفق  لتوجيھ مشاريعها  التنفيذية  للسلطة  املراقب  موقع 

شراكة  اتفاقيات  خالل  من  األطراف،  متعددة  أو  ثنائية  عالقات  عن  ذلك،  أمكنھ  �لما  البحث،  يحاول  بينما، 

 ��ية للوطن واملواطن �� إطار العمل الدبلوما�ىي والعالقات ا�خارجية. واستثمارات �� خدمة القضايا املص 

النخبة  معا�ي  من  �عنيھ  ما  ب�ل  ال��ملانية  النخبة  صفة  ال��ملا�ي  النائب  يمنح  املهمت�ن،  ب�ن  فا�جمع  إذن، 

 واطن.السياسية. تلك النخبة ال�ي تجمع ب�ن ا�ح�� والوط�ي �� دور النخبة النيابية ال�ي تمثل الوطن وامل 

هوثر   �و�ن  جاك  يق��حھ  الذي  التقسيم  ذلك،  كتابھ    Jacques COENE-HUTHERومن  خالل  من 

النخب"، النخبة    19"سوسيولوجيا  يقسم  بـ    -عموما -حيث،  يلق��ا  محلية،  نخبة  فوق   les localistesإ��  ونخبة 

 إن �ح التعب��. les cosmopolistesمحلية، يلق��ا بال�وسمو�وليتيكية 

ال�ي  املصا�ح  حدود   �� ا�ح��  العام  بالشأن  و��تم  ا�ح��،  املستوى  ع��  السياسية  السلطة  تمارس  األو��، 

الدولية.  أو  الوطنية  دون  ا�حلية  املشا�ل  اهتمامها،  تلفت  كما  مثال؛  �املدينة  إليھ  تنت�ي  الذي  ا�حيط  تخدم 

ياسة ا�ح��، مثل النائب ال��ملا�ي ع�� مستوى دائرتھ االنتخابية، أو رجل الس  HUTHERفالزعيم ا�ح�� كما يؤكد  

يتم�� بممارسة مهامھ السياسية باختصاصات محدودة فيما هو مح��، إذ تجده ال ��تم سوى بمصا�ح مدينتھ (أو 

امل أو  الوطنية  املشا�ل  تدب��  إ��  بتاتا  النظر  دون  ا�حلية  املشا�ل   �� بالنظر  أساسا  و�ت�لف  ذات  دائرتھ)،  شا�ل 

الدو��. "ال�وسمو�وليتستي�ن"  الطا�ع  بـ  يلق��م  من  القضايا  les cosmopolistesبينما،  بمختلف  أك��  ف��تمون   ،
 

19 Jacques COENE-HUTHER, Sociologie des élites, (Paris : Armand Colin/ SEJER, 2004). 
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. فهل يمكن ا�حديث �� ا�حالة 20خارج ا�حدود ا�حلية، ويعطون األولو�ة ملا يتداول ع�� املستوى الشمو�� للمجتمع

 املغر�ية عن هاذين الصنف�ن؟ 

، يجتمعان و�ت�امالن ع�� النخبة HUTHER�منا، هو النخبة ال��ملانية، فنش�� ع�� أن نموذجا  ما دام، ما �

ال��ملانية املغر�ية، حيث االهتمام �� مرحل��ا األو�� باملواضيع واملشا�ل ا�حلية، استعدادا �� مرحل��ا الثانية للنظر 

امل ا�جتمع  ��م  ال�ي  والدولية  الوطنية  والوقائع  األحداث  �سميھ��  ما  ب�ن  ا�جمع  أي  بأكملھ.   leبـ    Hutherغر�ي 

leader « local »    أوlocalistes    و ا�ح��،  املستوى  ع��  السلطة  تمارس  سياسية  محلية  نخبة   lesباعتبارها 

cosmopolistes  .ال�ي تمارس مهامها السياسية ع�� املستوى الشامل والك�� للمجتمع والدولة 

جون   قدمھ  الذي  التعر�ف  من  انطالقا  الوطنية،  أو  ا�حلية  سواء  النخبة،  �عر�ف  عموما،  يمكن، 

للنخبة السياسية باعتبارها    Raymond ARONاعتمادا ع�� �عر�ف ر�مون آرون  ،   John WATERBURYواتر�وري

"األ داخل  تلك  فقط  ليس  السلطة   �� وتتحكم  ا�جتمع  من  اس��اتيجية  مواقع   �� توجد  ال�ي  االس��اتيجية  قليات 

العامة"  القضايا  مجال   �� أيضا  ولكن  ا�خاص،  واتر�وري،21مجالها  عرفها  املنطلق،  هذا  من  الفئة   22.  تلك  بأ��ا 

كما   الوط�ي،  املستوى  ع��  القرار  سلطة   �� يؤثروا  أن  مختلفة  ألسباب  "�ستطيعون  الذين  من  السياسية 

�ستطيعون التدخل �� عملية توزيع املنافع وفرض مطال��م، و�رتبط نفوذهم �شب�ات األتباع واألصدقاء ِمن ذوي 

لسياسية والنقابات والعائالت الك��ى والقبائل والضباط  املناصب العليا، وتضم هذه الشب�ات �ل من األحزاب ا

 23العسكر��ن والعلماء والشرفاء".

تدخل ضمن تصنيف   أ��ا  أم  التعر�ف؟  هذا  بدورها، ضمن  املغر�ية،  ال��ملانية  النيابية  النخبة  تدخل  فهل 

 خاص ��ا؟ 

 

 

 

 
20 « Le leader « local » ou localistes, à l’esprit de clocher. Il limites ses intérêts à la ville qui est la sienne, il se préoccupe essentiellement 

des problèmes locaux et n’accorde guerre d’attention aux gestions nationales ou internationales ». 

« À l’opposé, le type « cosmopolite » bien qu’il ne se désintéresse pas de sa propre commandé dans laquelle, il exerce également une 

certaine influence, ne cesse pas situer les problèmes locaux dans le contexte plus large de la société globale ». Ibid,. PP 118-120. 
21 Raymond ARON, Catégories dirigeantes ou classes dirigeantes, (RFSP, 1965), P 717. 

 ضمن النسق السيا�ىي املغر�ي. 22
 . 82و  81)، ص 1982واتر�وري، "امللكية والنخبة السياسية �� املغرب"، ترجمة ماجد �عمة وعبود عطية، (دار الوحدة للطباعة والنشر، جون  23
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 خاتمة:

ا، ع�� املستوى ا�ح�� وع�� املستوى الوط�ي،  إن مفهوم النخبة ال��ملانية باملغرب و�شق��ا املت�امل�ن سياسي

للنخبة  الك��  النسق  ضمن  أهمي��ا  �ستمد  عموما،  السياسية  النخبة  ضمن  لها  املم��ة  صفا��ا  خالل  من 

، من خالل ما تحضا بھ من فرضيات، ضمن سياق تبلورها وتوظيفها؛ و�مكن، ��  24االجتماعية والسياسية املغر�ية

 �عض ما تتم�� بھ من وضعيات كما ي��: استنتاجهذا اإلطار، 

تلعب، النخبة النيابية ال��ملانية باملغرب، دورا أساسيا �� بلورة حلقة وصل مهمة ورئيسية ب�ن ا�جتمعات  -

 ا�حلية وا�جتمع الشامل؛ 

عد م�انة النخبة النيابية ال��ملانية، داخل النسق السيا�ىي ال��ا�ي والبناء االجتما�� �ش�ل عام باملغرب،  -
ُ
�

للدينامية االجتماعية والسياسية  ال�ي ال يمكن تجاهلها ِمن أي تحليل وفهم أو تفس��  إحدى املتغ��ات األساسية 

أوال الوط�ي.  ثم  وا�جهوي)  (ا�جما��  ا�ح��  الصعيد  باعتبارها ع��  وثانيا،  مح��؛  اجتما��"  ب 
َ

"ُمنتخ باعتبارها   ،

 ممثل نيا�ي سيا�ىي وط�ي؛ 

�عكس، النخبة النيابية ال��ملانية، ا�جتمع ا�ح��، مثلما �عكسھ النخبة ا�حلية/ ال��ابية حسب ر��ي لوفو    -

Rémy LEVEAU  وفهم �ىيء.  �ل  قبل  االنتخابية،  ا�حلية  الدوائر  وليدة  أل��ا  وذلك،  ال��ملا�ي ؛  النيا�ي  النسق 

ْهم �سق النخبة ال��ملانية، اعتمادا ع�� أصولها ا�حلية وانطالقا من محيطها العام؛
َ
 باملغرب، يقت�ىي ف

ال تنفصل، دراسة النخبة النيابية ال��ملانية باملغرب، عن دراسة السلطة السياسية املتمثلة �� الوظائف   -

ا لتلك  الدستور  يمنحها  ال�ي  العطري،الدستور�ة  الرحيم  عبد  يصفها  كما  ا�جتمع"  "قشدة  باعتبارها   25لنخبة، 

 
؛ و�ؤكد الباحث ا�حسن ال�حية بأن النخبة السياسية املغر�ية 1998�� إطار النسق السيا�ىي املغر�ي، والسيما ما قبل االنتخابات التشريعية لسنة    24

تنت�ي إل��ا، قد  املستحوذة أنداك ع�� أغلب املناصب اإلدار�ة واالقتصادية، وال�ي لها عالقة مباشرة أو غ�� مباشرة بالدوائر االنتخابية ا�حلية ال�ي  

 تم��ت �عدة محددات عامة. و��: 

 قلة عددها؛ -

 استعمالها لألساليب التقليدية لبلوغ هدف غ�� تقليدي بقصدية وو��؛ -

 اب األتباع؛�شكيلها ألحز  -

 ن�جها �جتمع املر�عات؛  -

 ضرورة الزعيم؛  -

 تقاطعها مع ا�خزن ورجاالتھ. -

)، ص  1998رق،  أنظر للمز�د: ا�حسن ال�حية، "مسارات النخب السياسية باملغرب، دراسة �� النخبة واالنتخابات والنقابة"، (الدار البيضاء: أفر�قيا الش

24. 
با  25 النخبة  "صناعة  العطري،  الرحيم  (الدار ع��  نظر،  وجهة  دفاتر  منشورات  القمة"،  إ��  الوصول  طرق  واملقدس،  والنسب  واملال  ا�خزن  ملغرب: 

 . 17و  11)، ص 2006، 1البيضاء: مطبعة النجاح ا�جديدة، ط 
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وال�ي �ش�ل الرهان األسا�ىي الذي تتمحور حولھ العالقات ب�ن األفراد وا�جتمع من جهة، وا�جتمع وا�حاكم من  

 جهة أخرى؛ والسيما ما يتعلق بوظائف التشريع واملراقبة ثم التقييم؛ 

النياب - النخبة  ش�ل 
ُ
� ا�حلية  أخ��ا،  السلطتان  إل��ا  ت�جأ  ال�ي  الرئيسية  الوسائط  إحدى  ال��ملانية،  ية 

ال��ملانية  ا�ختلفة. فالنخبة  القرار�ة  توجها��ا   �� ا�حلية  للتأث�� ع�� ا�جتمعات  الوطنية  النخبة  واملركز�ة وكذلك 

�ا كيفما  بلد  أي  و��  املغرب،   �� التشريعية  للمؤسسة  الفقري  العمود   �� الصلبة،  املغر�ية،  نوا��ا  أيضا  و��  ن، 

أبرز   تمثالن  اللتان  والقضائية،  التنفيذية  السلطت�ن  بجانب  واملواطن�ن  للوطن  العليا  املصا�ح  عن  واملدافعة 

نفذين ملا يقرره صوت الشعب ع�� نوابھ وممثليھ ال��ملاني�ن.
ُ
 امل

أو وطنية، فإن   باملغرب، سواء محلية  النخبة  ��  وكيفما �انت طبيعة  ��منا  ال�ي  النيابية  السياسية  النخبة 

(ا�جما��   ا�ح��  الصعيد  ع��  سواء  املواطن�ن،  طرف  من  ميدانيا  املطلوب  دورها  خالل  من  تتحدد  املقام،  هذا 

وا�جهوي) أو ع�� الصعيد الوط�ي. ولذلك، فإن النخبة النيابية املغر�ية، مطالبة بالتوازي ما ب�ن مهامها ال��ملانية ��  

واملراقبة والتقييم، والوظيفة االجتماعية األخالقية ال�امنة �� "ضرورة" التواصل مع املواطن�ن. ألن ذلك،   التشريع

أنواعها وأش�الها،  ال��ملانات بمختف  السيا�ىي عامة. أال �ستمد  الرئيسية ا�حددة لوجودها  املهام  ُ�عد بدوره من 

 26سلطات مهامها من املواطن�ن (جمهورا وشعبا وأمة)؟ 

هنا،  و  صمن 
ُ
خل

َ
توجيھ   ن  �� أيضا،  هاما،  دورا  بالفعل  تلعب  باملغرب،  ال��ملانية  النيابية  النخبة  أن  إ�� 

السياسات العامة ا�حلية والوطنية، انطالقا من أدوارها املهمة �� عالق��ا با�جتمع ا�ح�� من جهة، ثم �� عالق��ا 

 27با�جتع ك�ل من جهة أخرى، سواء تأث��ا أو تأثرا.

عدة يم من  املرور  �ستد��  القرار،  مراكز  ع��  للتأث��  النيابية  النخبة  وصول  بأن  األخ��،   �� القول،  كن 

��   28قنوات، قد ت�ون إدار�ة أو سياسية، �غية تحقيق الدور الذي من أجلھ تم اختيارها ل�ي تنوب عن ا�جتمع 

 ش�اليات.شموليتھ ع�� تمثيلية سياسية ال تزال موضع العديد من التساؤالت واإل 

 
��ملا�ي املتغ��ة، ترجمة حور�ة قي�ىي،  أنظر حول طبيعة العالقة ال�ي تر�ط ال��ملانات باملواطن�ن: غريغ باول، التقر�ر ال��ملا�ي العاملي، طبيعة التمثيل ال  26

 .25-13)، 2012(نيو�ورك: برنامج األمم املتحدة؛ وجنيف: االتحاد ال��ملا�ي الدو��، منشورات األمم املتحدة، أبر�ل 
لسنة    27 املغر�ي  الدستور  �جلھ  ما  إ��  اإلطار،  هذا   �� االنتباه،  لفت  ��2011يمكن  وال��ملاني�ن  ال��ملان  دور  يخص  فيما  العامة   ،  السياسات  صياغة 

ال "السياسات  طارق،  حسن  أنظر:  للمز�د  الناخب�ن".  �جموع  العامة  "اإلرادة  بـ  املمارسة  مستوى  ع��  ور�طها  والوطنية؛  ا�حلية  �� بنوع��ا:  عمومية 

 . 38)، ص 2012ا�جديدة، ، (الر�اط، مطبعة املعارف 92الدستور املغر�ي ا�جديد"، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد 
للنخبة    28 ال�ي يمكن  القنوات  م��ا ا�حلية-أنظر فيما يخص  السيا�ىي واإلداري سواء ع�� املستوى    -وخصوصا  القرار  إ�� مراكز  م��ا للوصول  أن تمر 

سية ا�حلية باملغرب"، مرجع سابق،  ا�ح�� أو الوط�ي، من خالل: عبد الرحيم خالص، "العالقات الز�ونية بحث �� طرق غزو املناصب اإلدار�ة والسيا

 .36-31ص 
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فما طبيعة هذه العالقة التمثيلية؟ وهل تر�� هذه العالقة التمثيلية إ�� درجة التواصل سياسيا مع مانح��ا 

"األصلي�ن" �اع��اف بوجودهم امليدا�ي من جهة، و�إنصاف �حقهم املشروع �� التواصل مع ممثل��م من جهة أخرى 

ومشارك �� تحديد معالم وعناصر املعادلة التواصلية النيابية  (مع العلم بأن املواطن�ن الناخب�ن، ُهم طرف أسا�ىي

 ال��ملانية)؟ 
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