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 مقدمة:  

 ) الديمقراطية  مفهوم  أخذنا  االشتقا��demokratiaإذا  بمعناه  متصل�ن  1)  يوناني�ن  جذر�ن  من  يتألف  فإنھ   ،

الشعب"  ،kratosوdemosببعضهما "حكم  حرفًيا  الذي  .  2ويع�ي  السيا��ي  بالنظام  الديمقراطية"  الدستوري  الفقھ  �عض  وعرف 

  .3جماعة السلطة عن طر�ق التعي�ن من قبل الشعب ع�� انتخابات دور�ة وتحث مراقبتھ"يحوز فيھ فرد أو 

، وأن ي�ونوا "مثاال ع��  4وعليھ، يقوم النظام الديمقراطي ع�� املشاركة السياسية للموطن�ن �� صناعة "مص��هم الزم�ي"

املدنية" امل5الفضيلة  ��دف  املبذولة  ا�جهود  ��: "مجمل  السياسة  السلطة"، ألن  توزيع   �� التأث��  أو  بالسلطة  أجل  6شاركة  ، ومن 

و�� السياسية،  املشاركة  لضمان  الشروط  من  مجموعة  توف��  الوظيفي،  بمعناها  الدولة،  ع��  يجب  الغاية  النظام  7هذه  وجود   :

املؤس  وجود  وأخ��ا  و�حم��ا  املشاركة  يضمن  الذي  الدستور  ووجود  السياسية  باملشاركة  املؤمن  لتنظيم  السيا��ي  املؤهلة  سات 

 املشاركة.  

الديمقراطية" ا�حديث عن "موت  إ��  البعض  بل ذهب  الديمقراطية،  أزمة  اليوم �سيادة خطاب  العاملي  السياق  ، 8و�تم�� 

واملطالبة ��ا  . و�املقابل يتم ��جيل االنتشار الواسع لتأييد الديمقراطية  9مما يفرض ضرورة العمل من أجل "توطيد الديمقراطية"

 
مختلفة من الديمقراطية، فإن املفهوم موضع خالف حيث توجد منظورات عديدة لفهم مضمونھ.  ع�� الرغم من أن جميع ا�حضارات تتسم بأش�ال  "  -1

 �� حد ذاتھ، حيث يمكن التعرف ع�� معاملـھ . فأصـل ال�لمة مشتق من ا
ً
ل�لمة اليونانية ولكن ا�عدام اإلجماع �ـشأن مفهوم الديمقراطية ال �عت�� إش�اال

الشعب(، والديمقر  demokratia) ديمقراطيا(ً البسيط مؤشر ع�� نظام يقوم فيھ  �� مفهومها  ا�حكم(   demos) اطية  و�نطوي هذا    kratos) بممارسة 

ا أو  الفرد)  الديمقراطية مثل األوتوقراطية (حكم  النظم غ��  للديمقراطية، أي حكم األغلبية، مقابل  ألوليغاركية البعـد األص�� ع�� السمات األساسية 

 (حكم القلـة) أو األرسـتقراطية (حكـم األعيان)". 

لدول �� إطار جهودهـا الرامية إ�� ضمان الديمقراطية وسيادة القانون من منظور  مجلس حقوق اإل�سان، دارسة عن التحديات املش��كة ال�ي تواجهها ا

 .5، ص. 2012دجن��  17حقوق اإل�سان،  تقر�ر مفوضة األمم املتحدة السامية �حقوق اإل�سان، 
 ق.م. 490) �� إحدى مسرحياتھ �� حوا�� Eschyleتنسب هذه العبارة إ�� اليونا�ي ا�خيلوس ( -2

Francis Dupuis-Déri,  «  Qu’est-ce que la démocratie? », Horizons philosophiques , Volume 5, N° 1, automne 1994, p.86. 
3 - Philippe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J.Paris, 18ème éd., 2006, p.145. 

 �عر�فھ للدولة باعتبارها " أداة لتحقيق مص��نا الزم�ي". نقتبس هذه العبارة عن جورج بوردو ��  -4

 .52ص. ، 3، ط 2002ترجمة سليم حداد، املؤسسة ا�جامعية للدراسات والنشر، ب��وت، جورج بوردو، الدولة، 
الواليات  -5  �� السياسية  العام واألحزاب  الرأي  الغر�ية،  الديمقراطيات   �� السيا��ي  املواطن  وأملانيا    رسل جيھ. دالتون، دور  العظ�ى  املتحدة و�ر�طانيا 

 . 30، ص. 1،1996وفر�سا، ترجمة أحمد �عقوب ا�جدو�ة و�مشاركة محفوظ ا�جبوري، دار البش��، عمان،  ط  
سات العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة، مراجعة وتقديم رضوان السيد، املنظمة العر�ية لل��جمة، توزيع مركز درا ماكس في��،    -6

 . 46ص. ،  1،  الطبعة 2011، 1)، ب��وت،ط1الوحدة العر�ية، أعمال ماكس في�� ( 
وآخرون)، حقوق اإل�سان الرؤى العاملية لوطن العر�ي"، �� برهان غليون (رعد عبودي بطرس،"أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإل�سان �� ا  -7

 .  211و  210،  ص. 11،2005)، مركز دراسات الوحدة العر�ية ، ب��وت، ط41واإلسالمية والعر�ية، سلسلة كتب املستقبل العر�ي (
 .174 -170، ص. 2009، د�سم�� 370أنطوان �سري مسرة،" حياة وموت الديمقراطية"، املستقبل العر�ي، عدد -8

9- Andreas SCHEDLER, « Comment observer la consolidation démocratique ? », Revue internationale de politique comparée ,Vol. 

8,N°2, 2001 p. 228. 
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العام الرأي  أكدتھ  10عند  كما   ، ) العاملية  القيم  عن  املعروف  الدوري  العاملي  امل�ح  سياق  .  World Values Survey(11نتائج  و�� 

ازداد  واالنفتاح  ال�وكبية  نحو  العالم  اتجھ  �لما  أهمية  العوملة  ال��ا�يت  ممارسة   12التحديد  شرط  ألن  للديمقراطية  وا�ح�� 

 .13السياسة هو ا�حيط

الفر���ي إ��  "أن  )  Alexis de Tocqueville)1805-  1859و�نسب  ع��  تأكيده   �� ا�ح��  ببعدها  الديمقراطية  ر�ط 

عليم، ف�ي تجعلها �� املؤسسات البلدية �� أساس قوة األمم ا�حرة. فاجتماعات القر�ة ت�ون ل�حر�ة بمثابة املدارس االبتدائية للت

ال   ولك��ا  حرة  ح�ومة  تؤسس  قد  األمة  إن  بھ.  االستمتاع  كيفية  �علمهم  كما  هدوء،   �� استعمالھ  الناس  و�علم  الشعب،  متناول 

 . 14�ستطيع ا�حصول ع�� روح ا�حر�ة من غ�� "املؤسسات البلدية""

، لتخلص إ�� أن نجاح 15باعتبارها حجة مقنعة إلبطال املركز�ةواليوم، تؤكد �عض التقار�ر الدولية ع�� فوائد الالمركز�ة  

الالمركز�ة يتطلب توطيد طاقة حركية ثالثية االتجاهات ب�ن ا�ح�ومات ا�حلية وا�جتمع املد�ي وح�ومات مركز�ة �شيطة، خاصة 

  .16�� سياق بزوغ ا�ح�� كرفض للنظام األحادي واملركزي وكبحث عن ا�حجم اإل�سا�ي وعن القرب 

، أقر الدستور املغر�ي  17ف��اير  20وأخذا باالعتبار لضغط السياق العاملي، وملطالب الشعب املغر�ي كما ع��ت ع��ا حركة   

، والقوان�ن التنظيمية املكملة لھ، مبدأ الديمقراطية التمثيلية ع�� املستوى ا�ح��، مكرسا تقليدا دستور�ا مغر�يا، 182011للعام

 . 19حلية بإعالن �عض مبادئ الديمقراطية التشاركية ألول مرةوقوى الديمقراطية ا�

 
املستقبل    -10 امليدانية)،   الدراسة  نتائج  تحليل   ) الديمقراطية  نحو  العر�ي  العام  الرأي  الصوا�ي،"اتجاهات  جمعة  محمد  عدد  يوسف   ، ،  442العر�ي 

من    2014أبر�ل   ص   ط  21إ��    7،  ب��وت،  العر�ية،  الوحدة  دراسات  مركز  إصدارات  من  العنوان   نفس  تحث  كتاب  ش�ل   �� الدراسة  وصدرت   )1  ،

2014.( 
 حول امل�ح العاملي للقيم أحيل إ�� الرابط التا��: -11

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
 حول النقاش حول ال��اب وال��ابية وازدياد اال�شغال العل�ي ��ذا البعد أحيل إ��:  -12

Philippe SIGNORET, Territoire, observation et gouvernance : outils, méthodes et réalités, T H E S E pour obtenir le grade de Docteur de 

l’Université de Franche-Comté Présentée et soutenue publiquement, le 7 décembre 2011, Université de Franche-Comté, Année 

universitaire 2010-2011, pp. 30- 40. 
13 - Vanier MARTIN,« Démocratie locale : changement d'horizon ? », Esprit, N°2, Février2015, p. 109-110. 

 .65-64، عالم الكتب، القاهرة، بدون تار�خ، ص.2و  1ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية �� أمر��ا، ترجمة أم�ن مر��ي قنديل، ا�جزآن   -14
ا�حلية؛   -15 لالحتياجات  أسرع  استجابات  اآلتية:  املستو�ات  ع��  أقل؛ و   خاصة  وفساد  أك��  وشفافية  األساسية؛ و   محاسبة  ل�خدمات  محسن    �سليم 

 سبل أقوى �حل املنازعات؛ وا�ساع الفرص للتمثيل السيا��ي. و مز�د من املشروعات املستدامة؛ و تدفقات أفضل للمعلومات؛ و 

للعام   البشر�ة  التنمية  تقر�ر  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  ب��وت،  2003برنامج  البشر�ة،  الفاقة  إل��اء  األمم  ب�ن  �عاهد  للتنمية  األلفية  أهداف   ،2003  ،

 . 137ص
16- Jean-Yves GOUTTEBEL, Stratégie de développement territorial, eds .Economica, Paris, 2001,p.91.  

مد�  -17 مؤلف�ن،    20"حركة  ي،محمد  مجموعة   �� متوقعة"،  غ��  هزة  آثار  املغر�ي  الدستوري  والنظام  ��   20ف��اير  الديمقراطي  التحول  ومآالت  ف��اير 

 . 239-211، ص.2018، 1املغرب، املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط
شعبان   28  –مكرر    5964) بتنفيذ نص الدستور، جر�دة رسمية عدد  0112يوليو    29(    1432من شعبان    27صادر ��    1.11.91ظه�� شر�ف رقم    -18

 . 3600)، ص. 2011يولو   30(  1432
19- Tarik ZAIR, « Le nouveau statut constitutionnel des collectivités territoriales », REMALD, série  «  Thèmes actuels », N°82,2013, 

pp.186-191. 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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لكن، قراءة النصوص وتفعيلها العم�� يقودان الدارس إ�� طرح مجموعة من األسئلة، من قبيل: ملاذا �عا�ي املمارسة ا�حلية 

 ضها قيود تحد من فعالي��ا؟للديمقراطية التمثيلية من أزمة؟ وهل يمكن للديمقراطية التشاركية أن تخفف من وقعها أم �ع�� 

 ستحاول الدراسة اإلجابة عن هذه اإلش�الية وفقا ل�خطة اآلتية:

 أوال: �عض تجليات أزمة الديمقراطية التمثيلية ع�� املستوى ا�ح��.

 مبدأ التدب�� ا�حر وا�حضور القوي ملمثل الدولة. -1

 حدود مبدأ التسي�� الديمقراطي للشؤون ا�حلية. -2

 ثانيا: تقييد مبادئ الديمقراطية التشاركية. 

 ضعف مؤسسات ا�جتمع املد�ي. -1

 تقييد آلية العرائض.  -2

 أوال: �عض تجليات الديمقراطية التمثيلية ع�� املستوى ا�ح�� 

) السيا��ي  التمثيل  بموضوع  التمثيلية  الديمقراطية  طرق  La représentation politiqueترتبط  إ��  يحيل  الذي  ممارسة ) 

السيادة، فإذا �انت السيادة الشعبية تتطلب النظام املباشر، فإن السيادة الوطنية تقوم ع�� الطر�ق غ�� املباشر، حيث يختار  

التمثيل   نظر��ي  ع��  و�ستند  �آلية.  واالنتخابات  كفاعل  السياسية  األحزاب  ع��  عنھ  نيابة  القانون  و�صنع  يمثلھ  من  املواطن 

 من القانون ا�خاص.والو�الة املأخوذت�ن 

السلطة  طرف  من  محلي�ن"معين�ن  "أعوان  قبل  من  ا�ح��  الشأن  تدب��  تتو��  ا�حلية  اإلدارة  �انت  أن  �عد  املغرب،  و�� 

للمرافق  املباشر  التدب��  و�مسؤولية  بالسلطة،  و�تمتعون  واملقدم�ن)،  والشيوخ  وا�خلفاء  والقواد  والباشوات  (العمال  املركز�ة 

. انتقل �عد هذه التجر�ة إ��  196020و  1956  مع مصا�ح املواطن�ن، و�� اإلدارة املباشرة ال�ي مورست �� املغرب ب�ن  العامة �� عالقة

، عن التدب�� الديمقراطي للشؤون ا�حلية من خالل مجلس جما�� منتخب �� االق��اع العام املباشر، 1960اإلعالن، منذ دستور  

 الالحقة.وسار ع�� نفس الن�ج �� جميع الدسات�� 

دستور   قراءة  �عض    2011لكن،  عند  نقف  تجعلنا  ال��ابية،  با�جماعات  العالقة  ذات  لھ،  املكملة  التنظيمية  والقوان�ن 

 القيود القانونية تحد من فعالية مؤسسات التمثيل، نجمل هذه ا�حدود �� اآلتية:

 مبدأ التدب�� ا�حر وا�حضور القوي ملمثل الدولة: -1

، وع�� قواعد ا�ح�امة املتعلقة  )136التنظيم ا�جهوي وال��ا�ي ع�� مبادئ التدب�� ا�حر (الفصل    ارت�ازع��  يؤكد الدستور  

 فقرة أخ��ة).   146بحسن تطبيق هذا املبدأ (الفصل 

 لكن، اإلعالن الدستوري يبقى معلقا لوجود عدة حدود قانونية �ع��ض مبدأ التدب�� ا�حر، �عرض لبعضها فيما ي��: 

وحدة السلطة املعيار�ة املمنوحة لهذه الوحدات ليست سلطة أصلية، وهذا �ع�ي أ��ا عكس حالة حسب مبدأ ال -

االختصاص"، "اختصاص  بـ  تتمتع  ال  الفيدرالية  مصدر  و   الدول  وحدة  ملبدأ  تخضع  و�نما  الذا�ي،  التنظيم  �سلطة  ال 

ال��ملان وا�ح�ومة. الدولة، أي   �� إليھ    القانون  لتوج��و�ضاف  الدولة، مبدأ ا�خضوع  لرقابة  الدولة، ومبدأ ا�خضوع  ات 

 
20 - Driss Basri, L’administration territoriale : L’expérience marocaine, eds Bordas, Paris, 1990, p.21-22. 
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ومبدأ الواجبات، و�شمل: التسي�� �شفافية وسلوك أخال��، وا�حرص ع�� �عبئة و�شراك املواطنات واملواطن�ن، و�لزامية  

 . 21تقديم ا�حساب للدولة والناخب�ن والرأي العام

) يفوضها لها املشرع (ال��ملان أو  140ملمارسة صالحيا��ا (الفصل  و�ما أن السلطة التنظيمية املع��ف ��ا ل�جماعات ال��ابية  

تأم�ن تطبيق القانون، وتنفيذ  ، وأ��ا مع��ف ��ا عكس تلك املمنوحة للوالة والعمال لـ "22ا�ح�ومة)ـ وتمارسها بناء ع�� مبدأ التفريع

ع ا�جماعات �سلطة معيار�ة مستقلة، ولهذا فإ��ا )، مما ي��تب ع��ا عدم تمت145النصوص التنظيمية ل�ح�ومة ومقررا��ا" (الفصل  

 . 23ال تتمتع بـ "حر�ة التنظيم"

املوضوعية القيود  هذه  الوحدة،  24وتجد  ملبدأ  ا�خاضعة  املوحدة  الدولة  طبيعة   �� نجد  أساسها  الدستور  تصدير  ففي 

الوطنية   بوحد��ا  متشبثة  �املة،  سيادة  ذات  "دولة  أ��ا:  ع��  املغر�ية  اململكة  السيادة  �عر�ف  ذات  موحدة،  دولة  وأ��ا  وال��ابية، 

متعددة   الوطنية  الوحدة   (...)  �� تتمثل  ثوابت جامعة،  العامة ع��  �� حيا��ا  �ستند  "األمة  أن  ع��  األول  الفصل  ال�املة". و�ؤكد 

 أسيس أحزاب سياسية الروافد، و�� ترتبط بخصوصية الهو�ة الثقافية املغر�ية املوحدة (الفصل ا�خامس)، وتبعا لذلك ال يجوز ت

 ). 7ي�ون هدفها املساس (...) بالوحدة الوطنية أو ال��ابية للمملكة (الفصل 

تمنح   - القوان�ن  فإن  اإلدار�ة،  الالمركز�ة  ع��  القائمة  املوحدة  الدولة  طبيعة  تقيده  ا�حر  التدب��  مبدأ  �ان  إذا 

تمتعھ   عن  ا�حديث  إ��  البعض  دفعت  قو�ة،  سلطات  الدولة  وأعمال  ممثل  أ�خاص  ع��  للتطاول  واسعة  بصالحيات 

واملصادقة) وا�حلول  القضاء  ع��  األمر  لعرض  (املبادرة  ال��ابية  ��  25ا�جماعات  الفع��  املتحكم  الوا��  من  يجعل  .مما 

جدول أعمال ا�جلس ا�جهوي، و�تعرض ع�� �ل موضوع ي�ون خارج اختصاصات ا�جهة أو خارج صالحيات ا�جلس أو  

 .26ديال لھ، و�تعرض ع�� النظام الداخ�� للمجلس مما يكرس تقو�ة دورهأن يق��ح �ع 

 
21- J.BOURDON,J-M.PONTIER, J-C. RICCI, Droit des collectivités territoriales, eds PUF,Paris, 1re édition 1987,pp 118-144.  

املادة    -22 هو  التفريع  مبدأ  يخص  فيما  التالية:أ  3املرجع  املبادئ  ع��  تنص  وال�ي  س��يخت،  ما  معاهدة  من  الضيق -(ب)  التأو�ل  مبدأ 

�� موضوعنا  [لالختصاصات:”ا�جموعة   الدولة  ”(املادة    ]تقابلها  املعاهدة  �� هذه  لها واألهداف ا�حددة  �� حدود االختصاصات ا�خولة  ب   3تتصرف 

حيث الدور التفري�� للمجموعة: “ �� ا�جاالت ال�ي ال �عود إ�� اختصاصها ا�حصري ا�جموعة ال تتدخل، طبقا ملبدأ التفريع ،إال �� ا�حالة  -). ب1  فقرة

بفعالية �� إطار    وال�ي يمكن إنجازها  ]تقابلها ا�جماعات ال��ابية �� موضوعنا  [أهداف العمل ال يمكن إنجازها بطر�قة مالئمة من طرف الدول األعضاء 

). حسب هذه الفقرة فإن مبدأ التفريع بصر�ح العبارة  يطبق فقط �� ا�جاالت ال�ي ال �عد اختصاصا حصر�ا للمجموعة .  2ب فقرة    3ا�جموعة“(املادة  

نع التعسف من خالل ال�جوء إ�� مبدأ النسبية : “عمل ا�جموعة ال يز�د عن ما هو ضروري للوصول إ�� أهداف هذه االتفاقية بما �عنيھ ذلك من م  -ج

 ).3ب فقرة  3ا�حلول املرنة واألك�� اح��اما للهو�ة الوطنية للدول األعضاء“(املادة ”

Christian de la Malène ,  «L’application du principe de subsidiarité », in Délégation du Sénat pour l’Union européenne – Rapport 46 – 

1996 / 1997 , 23 octobre 1996, Consulté le 06/06/2020 

https://www.senat.fr/notice-rapport/1996/r96-46-notice.html 
23- Mohammed EL YAAOUB, « Le pouvoir réglementaire local au Maroc », Remald, Série  « Thèmes actuels », N°82, 2013, pp.315-320. 

 م��ت �عض الدراسات ب�ن حدود موضوعية تفرضها طبيعة التنظيم اإلداري (الالمركز�ة اإلدار�ة) وتقييدات تتنا�� مع مضمون التدب�� ا�حر.  -24

الت  ب�ن  باملغرب  ال��ابية  ل�جماعات  ا�حر  التدب��  زعنون،"مبدأ  الرفيع  والعلوم عبد  الدستوري  القانون  مجلة  القضائية"،  وا�حماية  الدستوري  أصيل 

 .41، ص.2019، ف��اير 2اإلدار�ة، عدد 
، يناير 145و   144أحمد حاسون، "اإلقليم ورهان التنمية ال��ابية باملغرب: األدوات واملعيقات"، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد مزدوج    -25

 .107ص.، 2019أبر�ل 
،  2015والقوان�ن التنظيمية ل�جماعات ال��ابية    2011خالد صديق، مؤسسة الوا�� والعامل: ب�ن سياس�ي الالتمركز والالمركز�ة ع�� ضوء دستور    -26

 .200-199، ص 2018)، مطبعة األمنية، الر�اط،28منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث األ�ادي�ي (

https://www.senat.fr/notice-rapport/1996/r96-46-notice.html
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املعلومات،   ع��  الداخلية  وزارة  ��يمن  الدولة  ملمثل  القوي  ا�حضور  هذا  جانب  ا�جلس  و���  عنھ  ع��  الذي  الرأي  وهو 

هيمنة أقسام  حول موضوع" املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة: تحليل وتوصيات"، خاصة ع�� مستو��ن: أولهما  االقتصادي �� رأيھ "

الفاعل�ن   �ختلف  بالنسبة  املعلومة  ع��  ا�حصول  صعو�ة  وثان��ما  الداخلية)،  (وزارة  االجتما��  التعاونيات (ا�جمعياتالعمل   ،

 .27واملنتخب�ن واملواطن)

الواقع �عض حججھ �� واقع أمية املستشار�ن وضعف مستواهم الدرا��ي، وهذا ما أكدتھ وزارة الداخلية ��  وقد يجد هذا  

  30، ومما جاء فيھ: أن من أصل  2015-2014تقر�ر صادر عن املدير�ة العامة ل�جماعات ا�حلية، تحث عنوان الالمركز�ة �� أرقام  

و يص  663ألف  ا�جماعات  مجالس   �� ومستشارة  إ��  مستشارا  �علي�ي  مستوى  دون  من  املستشار�ن  عدد  عدد    4739ل  (يصل 

  7348(يصل عدد الذ�ور إ��    8792مستشارة)، و�صل عدد املستشار�ن �� املستوى االبتدائي إ��    1370واإلناث    3369الذ�ور إ��  

 ة.باملائ 15,4، مما �ع�ي أن �سبة األمية �� صفوف املستشار�ن تصل إ�� 28مستشارة) 1444واإلناث 

الدستور�ة �حمايتھ، مقارنة  - الضمانات  �غياب  ا�حر  التدب��  مبدأ حر�ة  السابقة يصطدم  املعيقات  و��� جانب 

: أوال، عدم منح القضاء اإلداري اختصاص النظر �� البت  29ببعض التجارب املقارنة �التجر�ة التو�سية، و�تعلق األمر بـ

والسلط ال��ابية  ا�جماعات  ب�ن  االختصاص  تنازع  الفصل  ��   �� التو���ي  الدستور  عكس  املركز�ة  عدم  30142ة  وثانيا،   .

توف�� ضمانات مؤسساتية �حماية مبدأ التدب�� ا�حر، �ا�جلس األع�� ل�جماعات ا�حلية �� التجر�ة التو�سية ( الفصل  

141(31 . 

من   وخالية  فضفاضة  عبارة  ا�حر  للتدب��  الدستوري  املفهوم  أن  إ��  الباحث�ن  �عض  مع  هو نخلص  فاملشرع  محتوى،  أي 

 .32)154و   31و 19الذي يحدد شروط التدب�� بم��ر ا�حفاظ ع�� الطا�ع املوحد للدولة، وع�� مبدأ املساواة ب�ن املواطن�ن ( الفصول 

 

 
االقت  -27 ا�جلس  وتوصيات"،رأي  تحليل  البشر�ة:  للتنمية  الوطنية  "املبادرة  موضوع  والبيئي حول  واالجتما��  عدد 2013يناير    صادي  رسمية  ، جر�دة 

 . 4191إ��  4187)،ص ، من 2013ماي   16(  1434رجب   5، 6152
أرق  -28  �� الالمركز�ة  ا�حلية،  ل�جماعات  العامة  املدير�ة  الداخلية،  وزارة  املغر�ية،  يوم  2015-2014ام  اململكة  ز�ارة  اخر  (تار�خ  ع�� 07/06/2020،   ،(

 الرابط التا��:

http://www.pncl.gov.ma/Publication/Statistique/Pages.2015--2014-الالمركز�ة-�� -أرقام/aspx 
، عدد مصطفى عبدي، "ا�حماية التشريعية ملبدأ التدب�� ا�حر ل�جماعات ال��ابية من تدخالت السلطة املركز�ة"، مجلة العلوم السياسية والقانون   -29

 .169-167، ص. 2020، مارس 04، ا�جلد 21
فيم  -30 تنشأ  ال�ي  االختصاص  بتنازع  املتعلقة  الن�اعات  جميع   �� اإلداري  القضاء  يبت  وا�جماعات "  املركز�ة  السلطة  و��ن   ، ا�حلية  ا�جماعات  ب�ن  ا 

 ).142ا�حلية" (الفصل 

فيفري   10-ر�يع الثا�ي    10دستور ا�جمهور�ة التو�سية، الرائد الرس�ي ل�جمهور�ة التو�سية، االثن�ن    الوط�ي التأسي��ي،  ا�جلس  التو�سية،  ا�جمهور�ة

 ، عدد خاص. 157، السنة 2014
 "ا�جلس األع�� ل�جماعات ا�حلية هي�ل تمثي�� �جالس ا�جماعات ا�حلية مقره خارج العاصمة.  -31

و�بدي الرأي �� مشاريع القوان�ن املتعلقة بالتخطيط وامل��انية  ينظر ا�جلس األع�� ل�جماعات ا�حلية �� املسائل املتعلقة بالتنمية والتوازن ب�ن ا�جهات،

 مكن دعوة رئيسھ �حضور مداوالت مجلس الشعب. واملالية ا�حلية، و� 

 ).141تضبط تركيبة ا�جلس األع�� ل�جماعات ا�حلية ومهامھ بقانون". (الفصل 

فيفري   10-ر�يع التا�ي    10ا�جمهور�ة التو�سية، ا�جلس الوط�ي التأسي��ي، دستور ا�جمهور�ة التو�سية، الرائد الرس�ي ل�جمهور�ة التو�سية، اإلثن�ن  

 ، عدد خاص. 157السنة ، 2014
 . 26و  20، ص.2018دجن��  -، نون��143محمد اليع�و�ي،"املفهوم الدستوري للتدب�� ا�حر باملغرب"، ا�جلة املغر�ية لإلدارة ا�حلية والتنمية، عدد -32

http://www.pncl.gov.ma/Publication/Statistique/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-2014--2015.aspx
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 مبدأ التسي�� الديمقراطي للشؤون ا�حلية  -2

دستور   أخذ  الديمقراطي"  "التدب��  عن  تتحدث  السابقة  الدسات��  �انت  أن  الديمقراطي"،    2011�عد  "التسي��  �عبار�ي 

�جماعات ال��ابية للمملكة �س�� شؤو��ا بكيفية ديمقراطية"، و�� الفصل  ينص ع�� أن "ا  135و"التدب�� الديمقراطي". ففي الفصل  

 . 33نجد عبارة" تدب�� ا�جهات وا�جماعات ال��ابية األخرى لشؤو��ا بكيفية ديمقراطية" 146

وعليھ، يتج�� التسي�� (التدب��) الديمقراطي �� وجود مجالس تداولية منتخبة، مما ير�خ دور األحزاب السياسية كفاعل،  

العام    �� جماعية  انتخابات  أول  منذ  الن�ج  هذا  ع��  املغرب  سار  وقد  ديمقراطية.  �آلية  عشرة  2015إ��    1960واالنتخابات  أي   ،

 تمتد لست سنوات، و�ن لم يتم اح��امها �� جميع التجارب كما يب�ن ا�جدول اآل�ي:  تجارب النتخاب مجالس جماعية لوالية

 الوالية الفعلية  الوالية القانونية (السنة)  تار�خ االق��اع  

 سنوات وشهر�ن 3 6 ماي  29 1960

 سنوات وشهر�ن 6 6 يوليوز  28 1963

 سنوات  6 6 أكتو�ر  3 1969

 أشهر   8سنوات و 6 6 نون�� 12 1976

 أشهر   4سنوات و 9 6 يونيو  10 1983

 اشهر   8سنوات و 4 6 أكتو�ر  16 1992

 أشهر   4سنوات و 6 6 يونيو  13 1997

 أشهر   9سنوات و 5 6 شتن�� 12 2003

 أشهر   9سنوات و 6 6 يونيو  12 2009

 ... 6 شتن�� 4 2015

 املصدر: 

Adil EZZAGZOUTi, « Le nouveau cadre constitutionnel des élections communales et régionales », Journal of Constitutionallaw and Administratives Scienes, N°4, 

septmbre2019, p.14. 

مادتھ األو�� بتأكيد ضرورة اح��ام مقتضيات الدستور (�� مادتھ    113.14رقم    34و�بدأ القانون التنظي�ي املتعلق با�جماعات 

املادة  146  ) ا�حر  التدب��  مبدأ  إطار   �� ديمقراطية،  بكيفية  ا�جماعة  شؤون  تدب��  بخصوص   (3  �� ا�حق  ضمان  تجلياتھ  ومن   .(

 ). 7( املادة 35االنتخاب، �أحد أش�ال ا�حق �� املشاركة، الختيار من يدبر شؤون ا�جماعة باالق��اع العام املباشر

ع�� أن جلسات ا�جلس مفتوحة    48اصة عمومية ا�جلسات بتأكيد املادة  كما أكد ع�� �عض تجليات ا�حق �� املشاركةخ

بالنظام العام و�ال جاز لعامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثلھ طلب ا�عقاد   للعموم. لكن، القانون قيد ذلك �شرط عدم اإلخالل 

 . 36)49(املادة  االجتماع �ش�ل غ�� مفتوح للعموم (ونفس األمر يخص جلسات مجلس العمالة أو اإلقليم

 
-144ارة ا�حلية والتنمية، عدد مزدوج  واملصط�حات القانونية: مالحظات حول �عض املفاهيم"، ا�جلة املغر�ية لإلد  2011محمد اليع�و�ي،" دستور    -33

 .23-20، ص.2019أبر�ل   -، يناير 145
املتعلق با�جماعات ، جر�دة رسمية   113.14) بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم  2015يوليو    7(  1436من رمضان    20صادر ��    1.15.85ظه�� شر�ف رقم    -34

 . 6708 – 6660)، ص. 2015يوليو  23( 1426شوال  6 -6380عدد 
��    1.11.173ظه�� شر�ف رقم     -35 التنظي�ي رقم  2011نوفم��    21(  1432من دي ا�حجة    24صادر  القانون  بتنفيذ  بانتخاب أعضاء   59.11)  املتعلق 

 ).2011نوفم��   22( 1432ذو ا�حجة  25مكرر الصادرة بتار�خ  5997مجالس ا�جماعات ال��ابية، ج.ع. 
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و�ارتباط مع املبدأ السابق فإن مبدأ التسي�� الديمقراطي للشؤون ا�حلية يف��ض وجود جماعات ترابية تتمتع بال�خصية 

ا�جماعة،   شؤون   �� يتدخلون  ا�جلس  خارج  من  فاعل�ن  وجود  مع  القبيل  هذا  من  تدب��  تصور  يمكن  فال  واالستقالل،  املعنو�ة 

محدودة بالضرورة، ومن ا�ج�� أن الدستور نفسھ ال يحدد درجة هذه االستقاللية. كما أن �لمة تدب��   و�ذلك يف��ض استقاللية

)Gérer) أو إدارة (Administrer ) ال �ع�ي ا�حكم (gouverner37)، بمع�ى أخذ قرارات ذاتطبيعة سياسية. 

السيا��ي،   ا�حزب  هو  التمثيلية  الديمقراطية   �� الفاعل  أن  يف��ض  و�ما  الديمقراطي  التسي��  فإن  االنتخابات   �� واآللية 

 انتخابات حرة ونز��ة: و  وجود أحزاب ديمقراطية

 : األحزاب السياسية الديمقراطية -أ

السيا��ي،   وت�و���م  واملواطن�ن  املواطنات  تأط��  ع��  العمل  السياسية  األحزاب  عاتق  ع��  وضع  املغر�ي  الدستور  �ان  إذا 

فإنھ منع تأسيسها ع�� أساس جهوي، وأن ي�ون هدفها املساس   (…)ياة الوطنية، و�� تدب�� الشأن العام  و�عز�ز انخراطهم �� ا�ح

 .38بالوحدة الوطنية أو ال��ابية للمملكة 

الديمقراطية داخلها ع�� اعتماد أحزاب سياسية قو�ة تر�خ قيم  هذه املقتضيات هناك حاجة إ�� وجود  ومن أجل تفعيل  

تتمتع  39الالمركز�ة (حيث  الفدرالية  الدول   �� ممكنة  العملية  هذه  �انت  إذا  لكن،  ل�حزب.  الفرعية  املراكز  إ��  السلطة  بتحو�ل   :

الوحدات اإلقليمية �� ا�حزب ��امش أك�� من االستقاللية) فإ��ا تصعب �� الدول املركز�ة (حالة املغرب) باعتماد الطا�ع الهرمي ��  

 .40تنظيم ا�حزب

 �حرة والن���ة: االنتخابات ا -ب

(الفصل   االنتخا�ي  بالنظام  عالقة  لهما  ميدان�ن   �� بالتشريع  ال��ملان  ومبادئ  71يختص  ال��ابية  ا�جماعات  نظام  وهما   ،(

 تحديد دوائرها ال��ابية، والنظام االنتخا�ي ل�جماعات ال��ابية ومبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية.

أو   التشريعية  االنتخابات سواء  �انت  انتخابات  وقد  أن  ورغم  انتقادات،  عدة  ا�جماعية حققت    2015ا�جماعية موضوع 

) تجاوزت �سب املشاركة �� االنتخابات السابقة إال أ��ا لم تضع حدا لهذه االنتقادات، خاصة فيما يتعلق  %  53,67�سبة مشاركة ( 

الس�ان، مما �ع�ي إقصاء فئة عر�ضة، ورغم   باحتساب �سبة املشاركة من عدد امل�جل�ن �� اللوائح االنتخابية، وليس من مجموع

ألف   500اق��ا��ا بالقرب فإ��ا لم �ساهم �� دفع الناس إ�� االهتمام بالسياسة ( مثال ا�حمالت االنتخابية لم �ستقطب إال مليون و 

 .  41حملة تتواصلية)  300ألف و 11�خص رغم تنظيم حوا�� 

 
املتعلق بالعماالت واألقاليم، ج.ع.   112.14) بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم  2015يوليو  7(  1436ن رمضان  م  20صادر ��    1.15.84ظه�� شر�ف رقم    -36

 . 6625 )، ص.2015يوليو 23( 1436شوال 6- 6380
37- Mohammed EL YAAGOUBI, « Les fondements constitutionnels de la décentralisation et de la régionalisation avancée », in Amal 

MECHERFI (sous la dir), Le droit constitutionnel des collectivités territoriales, Etudes comparées,eds El Maarif Al Jadida, Rabat, 2015,  

pp.133-134. 
 . 2011الفصل السا�ع من دستور فاتح يوليوز  -38
الناحيت�ن النظر�ة والعملية: اختيار املر�ح�ن للمناصب التشريعية،  ترجمة نور األسعد سيفا�ور أشياغبور، األحزاب السياسية والديمقراطية من    -39

 . 2009وسوزان قازان ، املعهد الديمقراطي الوط�ي للشؤون الدولية،  
 . 8، ص.  8200املعهد الديمقراطي الوط�ي، املعاي�� الدنيا لعمل األحزاب السياسية الديمقراطية، ترجمة ناتا�� سليمان، واشنطن،  -40
أولتيت،   -41 ل"  إبراهيم  ا�حلية  االنتخابات  فرضيات  �عض   �� الظاهرة 2015شتن��    04قراءة  املساوي،  محمد  �وفر�ي،  محمد  أولتيت،  إبراهيم   ��  ،"

 .38-26،ص.2017، 1االنتخابية باملغرب أبحاث ميدانية بجهة سوس ماسة، مكتبة دار العرفان، ا�ادير، ط
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أن   حيث  اإلنتخا�ي،  التقطيع  مش�لة  رقم  وت��ز  التنظي�ي  ا�جماعات   59.11القانون  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق 

الدوائر    42ال��ابية  �� منتخب)  ل�ل  الس�ان  (عدد  التمثيل  فارق  ع��  األمثلة  تب�ن  كما  متوازن  غ��  انتخابيا  تقطيعا  يتضمن 

 االنتخابية.

ة مع عدد الس�ان وتلك ال�ي تتطلب أك�� عدد من  فإذا أخذنا الفجوة ب�ن الدوائر ال�ي تتطلب أد�ى عدد من األعضاء �� عالق

 األعضاء نجد الفروق اآلتية:

 :43)74فارق التمثيل ع�� مستوى مجلس ا�جهة (املادة  -

 عدد الس�ان ل�ل منتخب. عدد الس�ان  عدد األعضاء 

33 250000 7575.7 

 600000 4.500.000يفوق  75

 ) 103واألقاليم ( املادة  فارق التمثيل ع�� مستوى مجالس العماالت  -

 عدد الس�ان ل�ل منتخب. عدد الس�ان  عدد األعضاء 

11 150.000 13636.3 

 32258.06 1.000.000يفوق  31

 ) 127فارق التمثيل ع�� مستوى مجالس ا�جماعات ( املادة   -

 عدد الس�ان ل�ل منتخب عدد الس�ان  عدد األعضاء 

11 7.500 681.81 

 6557.37يفوق  400.000يفوق  61

�عد عرضھ لهذه األمثلة طالب ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان بمراجعة هذه املواد من أجل تحقيق تمثيل مت�ا�� للس�ان 

املادة    �� مقت��ى  إدراج  واق��ح  ال��ابية،  ا�جماعات  مجالس  مستوى  الدوائر    129ع��   �� التمثيل  فارق  يتجاوز  ال  أن  ع��  ينص 

ا�جماعات  �� الفردي    االنتخابية  االق��اع  طر�ق  عن  مجالسها  أعضاء  ينتخب  ��  %15ال�ي  الواقعة  ا�جماعات  باستثناء  وذلك   ،

 .44املناطق ا�جبلية صعبة الولوج أو ضعيفة الكثافة الس�انية ال�ي يمك��ا االستفادة من تمي�� إيجا�ي

رقم   التنظي�ي  القانون  القانون    34.15لكن،  وتتميم  بتغي��  رقميق��ي  مجالس   59.11التنظي�ي  أعضاء  بانتخاب  املتعلق 

لم يأخذ ��ذه التوصيات، واقتصرت �عديالتھ ع�� �عض    2015يوليوز    23ا�جماعات ال��ابية، املنشور �� ا�جر�دة الرسمية بتار�خ 

و�ن �انت تصنف باعتماد نفس التقطيع الذي انتقدتھ مؤسسة من مؤسسات الدولة (  2015شتن��    4، فنظمت انتخابات  45املواد 

 ضمن املؤسسات املستقلة طبقا ملبادئ باريس).  

 
��    731.11.1ظه�� شر�ف رقم    -42 التنظي�ي رقم  2011نوفم��    21(    1432من ذي ا�حجة    24صادر  القانون  بانتخاب أعضاء   59.11) بتنفيذ  املتعلق 

 .5537)، ص. 2011نوفم��   22( 1432ذو ا�حجة  25 –مكرر  5997مجالس ا�جماعات ال��ابية، ج. ع. 
 6  –  6380املتعلق با�جهات.ج.ع.    111.14بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم    )2015يوليو    7(  1436من رمضان    20صادر ��    1.15.83ظه�� شر�ف رقم    -43

 .6585)، ص.2015يوليو 23( 1436شوال 
توصية من أجل انتخابات أك�� إدماجا وقر�ا من املواطنات املواطن�ن، سلسلة املساهمة �� النقاش العمومي   45ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان،     -44

 .6-5، ص. 2015، مارس 9رقم 
 1436من رمضان    29صادر ��    1.15.90. ظه�� شر�ف رقم  141و 138و   134و   92و   84و   77و 76و43و   36و 35,  21و  11و   10و 8و   7يتعلق األمر باملواد    -45

س ا�جماعات املتعلق  بانتخاب أعضاء مجال  59.11القا��ي بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم    34.15) بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم  2015يوليو    16(

 . 6713)، ص. 2015يوليو  23( 1436شوال  6 – 6380ال��ابية، ج. ع. 
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وهناك دراسات ر�طت ب�ن "عدم جدوى العملية االنتخابية كفعل عمومي" ونوعية الفاعل�ن �� هذه العملية (و�تعلق األمر بـ  

التقنوقراط، و -الب��وقراطية  –اتب"الوصو�� أو االن��ازي"، ورجل السلطة وعو��ا كع�ن ع�� العملية، واملالك الكبار، وموظفو امل�

 . 46والنقا�ي ا�حز�ي، ومجموعات املصا�ح)، و�لتقون جميعهم �� أن هدفهم هو توزيع الغنيمة السياسية وفق نظام ا�حاصصة

املغرب،  ونظرا ملا يث��ه هذا النظام من جدل قد يمس بن�اهة العملية االنتخابية تظهر ا�حاجة إ�� إصالح النظام االنتخا�ي �� 

   منفصلة  كمؤسسة   �عمل،  47خاصة ع�� مستوى إدارة االنتخابات من قبل إدارة مستقلة
ً
 م��اني��ا  ولها  التنفيذية  السلطة  عن  �ليا

��ا وال�ي  أية   أمام  مسؤولة  والت�ون   جهة  ألية  االنتخابية  اإلدارة  تتبع  ال  الش�ل  هذا  ظل  و�� .مستقل  �ش�ل  بإدار��ا  تقوم  ا�خاصة 

. ولضمان أي  48البالد"  رئيس  أو  القضاء  أو  (ال��ملان)  التشريعية  السلطة  أمام  مسؤولة  ت�ون   أن  أ��ا يمكن  إال  ح�ومية،  إدارة  أو  وزارة

�الدستور   الدول  �عض  دسات��   �� ا�حال  هو  كما  الدستور   �� را�عة  كسلطة  عل��ا  النص  يتع�ن  ا�ح�ومة  طرف  من  مفا��  �غي�� 

 . 49ال�وستار��ي 

 ال  و�نھ  لإلدارة؛  القانو�ي  املفهوم  توافقھ "معهذا النوع من اإلدارة املستقلة قد �ع��ض عليھ البعض بدعوىعدم  لكن، إ�شاء  

 .50للتجزئة" قابلة غ�� للدولة السيادية السلطة ألن مستقلة ت�ون  أن  ح�ومية  هيئة ألية يمكن

تفعيل   أن  إال  تحققت  ال�ي  اإلصالحات  تحديات،  ورغم  عدة  ال��ابية  ا�جماعات  عاتق  ع��  يضع  التمثيلية  الديمقراطية 

 :51حددها تقر�ر ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية �� اآلتية

التقنية - �� املناطق    والبشر�ة  توسع مجال اختصاص ا�جماعات يتعارض مع قدرا��ا ووسائلها  واملالية، وخاصة 

 .ل ووفًقا لتوقعات املواطن�نفعا�ش�ل الر�فية، مما �عيق التنفيذ 

أفضاللتقنيات  - استخدام  تتطلب  أ��ا  العامة.  ا�خدمات  �جودة  رئيسية  تحديات  أيضا   �� والتبسيط  التواصل 

 ا�جديدة.  

 حق ا�حصول ع�� املعلومات للمسؤول�ن املنتخب�ن.  -

فيإدا - والتعاون  الشفافية  نقص  �عضاالجتماعاتبسبب   �� �سود  أن  يمكن  الذي  املتضارب  الشؤون  ا�جو  رة 

 .ا�حلية

 
،  2019�اير  عبد اللطيف الهال��،" التدب�� االنتخا�ي وصناع الفعل السيا��ي باملغرب"، مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدار�ة، العدد الثا�ي، ف�   -46

 . 264 -248ص.
   املسؤولة  الهيئة  أو   املؤسسة  �اأ�  ع���عرف اإلدارة االنتخابية    -47

ً
 لتنفيذ   األساسية  ا�جوانب  �افة  أو   �عض  بإدارة  قيامها  من  الهدف   يتحدد  وال�ي  قانونيا

 استقبال -ب  االق��اع؛   حق   أ�حاب  تحديد -أ:  ماي��  هنا   إل��ا   املشار  األساسية  ا�جوانب   و�شمل   .أش�الها  مختلف  ع��  واالستفتاءات  االنتخابية  العمليات

  تجميع  -ه  األصوات؛   وفرز   عّد   -د  االق��اع؛   عمليات  وتنفيذ   تنظيم  -ج  املر�ح�ن؛   أو/و   السياسية  األحزاب  قبل  من  لالنتخابات  ال��شيح  طلبات  واعتماد

أيمن أيوب بمساهمة  ألن وول ( وآخرون)، أش�ال إدارة االنتخابات ، دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، �عر�ب    .االنتخابات  نتائج  و�عداد

 .23، ص.  2007من ع�� الصاوي،  استكهولم، السو�د، 
 25املصدر نفسھ،ص. -48
 .  31، ص. 2000اإلنمائي،   املتحدة األمم برنامج السياسات تطو�ر ا�حكم، مكتب إلدارة االنتخابات، مؤسسات إدارة بنتور، أجهزة-لو���  رفائيل. -49
 بالفر�سية.  الناطقة األفر�قية الدول  �� "الفر���ي النموذج" عن كبديل مستقلة �جان  إ�شاء مناقشة إم�انيةأث�� هذا االع��اض بمناسبة  -50

 . 79املصدر السابق نفسھ، ص. 
51 - OCDE, Le rôle des élus au sein des communes du Maroc: vers une gouvernance locale plus proche des citoyens, 2017, pp.51-67. 
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البلديات - عمل   �� ضارة  تأخ��ات  من  ذلك  ع��  ي��تب  معما  امل��انية،  مشاريع  رفض  ف��ا  يتم  ال�ي   .ا�حاالت 

 و�اإلضافة إ�� إش�الية التمثيلية النسائية.

 ثانيا: تقييد الديمقراطية التشاركية

،  12الفصل  حسب  ، ويعت�� الفاعل ف��ا،  2011�عت�� الديمقراطية املواطنة والتشاركية من املستجدات املهمة �� دستور  

الفصل    ) التشاور  ومؤسسات  ا�ح�ومية،  غ��  واملنظمات  املد�ي  ا�جتمع  جمعيات  ينص  13هو  ملمارس��ا  اآلليات  ب�ن  ومن   .(

 الدستور ع��: 

 ) ( قانون تنظي�ي). 14التشريع ( الفصل  امللتمسات �� مجال  -

 ) (قانون تنظي�ي). 15العرائض ( الفصل   -

العمومي: - ال�ي   التشاور  املؤقتة  أو  الدائمة  العمومية  والهيآت  وال�جان  املؤسسات  "مجموع  اآللية:  ��ذه  يقصد 

ا أو محليا، قصد التواصل  �عهد إل��ا بتدب�� وتنفيذ مختلف عمليات التشاور ال�ي تضطلع ��ا السلطات العمومية، وطني

عمومية   سياسات  وتقييم  وتتبع  وتنفيذ  بإعداد  املتعلقة  القرارات  بخصوص  املواطن�ن  مع  وجهو�ا    -والتفاعل  وطنيا 

 .52ومحليا"

الفصل   أكد  بأهمي��ا  أن    13واع��افا  ع��  الدستور  قصد  من  للتشاور،  هيئات  إحداث  "ع��  �عمل  العمومية  السلطات 

"تضع    139وحسب الفصل  �ن االجتماعي�ن، �� إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"،  إشراك مختلف الفاعل

مجالس ا�جهات، وا�جماعات ال��ابية األخرى، آليات �شاركية ل�حوار والتشاور، لتيس�� مساهمة املواطنات واملواطن�ن وا�جمعيات  

ئض الهدف م��ا مطالبة ا�جلس بإدراج نقطة تدخل �� اختصاصھ ضمن جدول  �� إعداد برامج التنمية وتتبعها، و�مكن تقديم عرا

 أعمالھ". 

رئيس   إشراف  تحث  تضع،  الذاتية  اختصاصا��ا  إطار   �� ا�جماعات  أن  ع��  با�جماعات  املتعلق  التنظي�ي  القانون  وأكد 

(املادة  -مجلسها، برنامج عمل ا�جماعة   للعماالت  التنمية  تتبعھ وتحيينھ وتقييمھ خالل مدة ست  و�عمل    -)80يقابلھ برنامج  ع�� 

(املادة   باملشروع  78سنوات  بالتخطيط  ما �س�ى  إطار   ��) ا�جهو�ة  التنمية  برنامج  توجهات  با��جام مع   (La planification par 

projet) ووفق مقار�ت�ن تأخذان باالعتبار ا�حق �� املشاركة وهما: املن�ج التشار�ي ،(Approche de participation  ومقار�ة النوع ،(

)Approche genre 81(املادة  -يحددها نص تنظي�ي –)، وع�� أساس آليات ا�حوار والتشاور إلعداده :( 

 ). 120-119اآلليات التشاركية ل�حوار والتشاور (املادتان   -

 ). 125 -121تقديم العرائض (الباب السادس: املواد   -

 ).149املع��ف لها بصفة املنفعة العامة(املادة اتفاقيات الشراكة مع ا�جمعيات  -

و�ذا �ان الدستور والقوان�ن التنظيمية أعلنت واع��فت بأهمية الديمقراطية التشاركية إ�� جانب الديمقراطية التمثيلية،  

 فإن تفعيل هذه اإلعالنات �ع��ضھ عدة قيود، سواء قانونية أو فعلية، و��:  

  

 
الدستور�ة    -52 واألداور  املد�ي  ا�جتمع  حول  الوط�ي  ا�حوار  املد�ي،  وا�جتمع  ال��ملان  مع  بالعالقات  امل�لفة  الوزارة  املغر�ية،  التقر�ر  ااململكة  �جديدة، 

 .57،ص.2014ال��كي�ي، أبر�ل 
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 ضعف مؤسسات ا�جتمع املد�ي: -1

سبق لعبد هللا ساعف أن عرض الصعو�ات ال�ي �ع��ض بزوغ مجتمع مد�ي �� املغرب، ليس فقط ع�� مستوى املؤسسات  

 . 53بل كذلك األف�ار املهيمنة ا�جار�ة، والت�و�نات اإليديولوجية والثقافة السياسية ، و�� �عكس طبيعة بنيو�ةتكبح هذا ا�جتمع

تراكمت   األخ��ة  السنوات  ا�جتمع  و��  مؤسسات  ضعف  فرضية  أكدت  الرسمية  وغ��  الرسمية  التقار�ر  من  مجموعة 

 املد�ي، سواء ع�� مستوى النص القانو�ي أو �� املمارسة، ومن ب�ن هذه املصادر نورد األمثلة اآلتية:

ا�جهو�ــة �حقــوق اإل�سان-  العام    -ال�جنــة   �� �� دراسة أجر��ا  بينت  جم 300حول عينة من    2012خر�بكـة  عية 

)، فرضـت ف��ـا السـلطات ّ اإلدار�ة علـى ا�جمعيـات تقديـم وثائـق %  97.43ف��ا أن "أكثـر مـن أر�ـع حاالت مـن بيـن عشـرة ( 

الفصـل   عل��ـا  ظهيـر    5الينـص  التصر�ـح   1958مـن  إجـراءات  يحـدد  العدلـي ِّ  54الـذي  السـجل  مـن  �سـخة  تقديـم  أن  كمـا   .

. وأخيـرا، فإنھ يطلـب مـن  2009�ن ّ مـا فتئـت السـلطات اإلدار�ة تفرضـھ علـى الرغـم مـن إلغائـھ فـي ف��ايـر  لألعضاء املؤسسـ

 .55ا�جمعيـات باسـتمرار وثائـق إضافيـة �النظـام الداخلـي أو شـهادة حسـن الس��ة السـلوك وا�خلـو ّ مـن السـوابق العدليـة

حــول    - الوطنــي  ع��  ا�حــوار  التضييق  علىاستمرار  فيھ  املشارك�ن  تأكيد   �� ا�جديــدة  الدســتور�ة  واألدوار  املدنــي  ا�جتمــع 

باستقاللي��ا، واملس  ا�جمعيات  التصر�ح  و   حر�ة  بتلقي  امل�لفة  اإلدار�ة  السلطات  وتجاوزات  ا�جمعيات،  تأسيس  مسطرة  �عقد 

القانونية، للمقتضيات  والتمو�ل  و   بالتأسيس  الدعم  واملالية؛ضعف  البشر�ة  املوارد  ونقص  املشاركة  و   العمومي  ضعف 

 .56ل�جمعيات �� تدب�� الشأن العام و�� مخططات و�رامج التنمية ومحدودية اآلليات العمومية للمشاركة (...) الديموقراطية

 .57توصية �� أفق املراجعة ا�جذر�ة لقانون ا�جمعيات 31دينامية إعالن الر�اط �� تقديمها  -

جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان �� مذكرة حر�ة ا�جمعيات باملغرب، و�عد إقراره بدينامية النسيج ا�جمعوي الوط�ي وروح  ا�  -

 .58ديناميتھ أقر بمواجهتھ للعديد من العقبات والصعو�ات ذات الطبيعة القانونية واإلدار�ة ومن حيث املوارد البشر�ة واملالية

 
53-Abdallah SAAF, « L’hypothèse de la société civile au Maroc », in Noureddine EL AOUFI( sous la dir…), La société civile au Maroc –

Approches- SMER, Rabat, 1re édition 1992, p.13. 
من الظه�� الشر�ف  5الرامي إ�� �عديل الفصل   07.09) بتنفيذ القانون رقم 2009ف��اير  18( 1430من صفر  22صادر ��   1.09.39ظه�� شر�ف رقم   -54

صفر   30  –  5712) بتنظيم حق تأسيس ا�جمعيات كما تم �غي��ه وتتميمھ، ج.ع.  1958نوفم��    15(  1378جمادى األو��    3الصادر ��    376ز1.58رقم  

 . 614)، ص. 2009ف��اير   26( 1430
 . 38ص.  ،28/2016ا�جمعو�ة، إحالة ذاتية رقم  ا�حياة ودينامية وضع والبيئي، واالجتما�� االقتصادي أورده ا�جلس -55
 13يوم  انطلق ا�حوار الوط�ي حول ا�جتمع املد�ي واألدوار الدستور�ة ا�جديدة، �عد تنصيب �جنة وطنية مستقلة قامت بإدارتھ من تار�خ تنصي��ا    -56

لقاء    18نة  . وخالل هذه الف��ة ال�ي تجاوزت سنة من االشتغال، عقدت ال�ج 2014مارس    22و   21إ�� تار�خ املناظرة الوطنية ا�ختامية يومي    2013مارس  

ة واألجنبية جهو�ا �� مختلف جهات املغرب، كما نظمت العديد من الندوات العلمية واملوضوعاتية واللقاءات التشاور�ة مع العديد من الفعاليات الوطني

غت �سبة املشاركة ما يز�د عن ومع فاعل�ن مدن�ن من مغار�ة العالم ، كما ساهمت �� عدد مهم من اللقاءات ا�حوار�ة اإلقليمية ال�ي نظم��ا ، حيث بل

 جمعية.  10000عشرة آالف  

تور�ة ا�جديدة، التقر�ر  أنظر، اململكة املغر�ية، الوزارة امل�لفة بالعالقات مع ال��ملان وا�جتمع املد�ي، ا�حوار الوط�ي حول ا�جتمع املد�ي واألدوار الدس

 .40-32، ص.2014ال��كي�ي، أبر�ل 
 ) 06/2020/ 07. (تار�خ الز�ارة 2013حصيلة ا�حوار املد�ي غ�� ا�ح�ومي ل�جمعيات الديمقراطية ،  دينامية إعالن الر�اط، -57

https://www.marocdroit.com/ل�جمعيات_-ا�ح�ومي-غ��-املد�ي-ا�حوار -لةحصي-الر�اط-إعالن-ديناميةa5140.html 
 .17-16، �� الر�اض الر�اط، ص. 2015ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان، حر�ة ا�جمعيات باملغرب مذكرة وجهت لرئيس ا�ح�ومة �� نون��  -58

https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_a5140.html
https://www.marocdroit.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_a5140.html


 بعض قیود الدیمقراطیة المحلیة:  
 أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة وتقیید الدیمقراطیة التشاركیة

 ( دراسة في التجربة المغربیة) 

 

 

 

13 

أو  ا�جلس االقتصادي    - �� إحالة ذاتية حول وضع ودينامية ا�حياة ا�جمعو�ة أكد ع�� أن "تأسـيس ّ  واالجتما�� والبيئي، 

الفـوري والتسـليم  اإلداري  امللـف ّ  محتـوى  با�خصـوص  ��ـم  وهـي  القيـود.  مـن  عـددا  يـوٍم ً  �ل ْ  يواجهـان  ا�جمعيـات  هيـا�ل     ْ�عديـل 

، و�ضاف إ�� ذلك ما اعت��ه ا�جلس أحد العوائق الكب��ة ال�ي تحول دون املمارسة 59ل ال��ائـيللوصل املؤقـت أو رفـض �سـليم ّ الوصـ

 .  "60الفعلية �حق تأسيس ا�جمعيات �� استغالل الفضاءات ومقرات املؤسسات العمومية

سسات األك�� حركية ��  : أوال أن املؤ 61ومن أوجھ القصور ما أكده "التقر�ر الوط�ي حول تقييم نظام ا�ح�امة �� املغرب"  -

ول األك�� اعتمادا ع�� املساعدة املالية الدولية؛ وثانيا افتقارها إ�� موارد �شر�ةمح��فة بما فيھ الكفاية؛ وثالثا النمو والتطور ا�خج 

الفعل  ملبادرات التجميع والتنسيق مما يقوي الرغبة �� التجزئة و�خصنة السلطة ا�جمعو�ة، ورا�عا صعو�ة الفصل الوا�ح ب�ن  

 .62ا�جمعوي والنشاط السيا��ي. وتضيف �عض الدراسات، إ�� جانب هذه املعيقات، غياب االستقاللية عن السلطة

والقانو�ي،   الدستوري  البعدين  عن  و�عيدا  املد�ي،  ا�جتمع  نجاح  أن  ع��  األ�اديمية  الدراسات  �عض    مهامھ   "��وأكدت 

وا�جتمع"، لعدم حسم الدولة �� خيارا��ا الديمقراطية، ومن بي��ا خيار توسيع    الدولة  ب�ن  العالقة  طبيعة  بإش�الية  واقعيا  ير��ن

 .63الديمقراطية التمثيلية"قاعدة املشاركة خارج قناة 

"ضرورة  يفرض  مما  أخرى  دراسة  أكد��ا  ال�ي  ا�خالصة  نفس    تن�يل   ��  أوال  الدولة  طرف  من  حقيقية   إرادة   توفر  و�� 

 فاعال   ا�جمعوي   الفاعل  يجعل   الذي   الش�ل  للدستورب  الديمقراطي  التأو�ل و"  التشاركية"  للديمقراطية  الدستور�ة  املقتضيات 

 . 64والتشريع" التنمية �� أساسيا

ومن تجليات ذلك أن القوان�ن التنظيمية عملت ع�� التضييق ع�� حق املشاركة ولم يتم تأو�ل النصوص الدستور�ة تأو�ال 

املوارد  65إيجابيا  نقص  أو  باستقاللي��ا،  وتمس  ا�جمعيات  حر�ة  �عيق  العمومية  للسلطات  ممارسات  وجود  هذا  إ��  و�ضاف   ،

املؤسساتية الديمقراطية والقدرات  العملية  انتظام  وغياب  والبشر�ة،  التنظيمية  البنية  ترهل  تجليا��ا:  (ومن  ا�ح�امة  وضعف   ،

 
 .38، ص. 28/2016رقم  ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي، وضع ودينامية ا�حياة ا�جمعو�ة، إحالة ذاتية  -59
 .40املصدر نفسھ، ص.  -60

61 -Observatoire Marocain de l'Administration Publique ( OMAP) ; Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives 

pour le Développement ( CAFRAD) , Commission Economique pour l’Afrique ( CEA), Rapport national sur l’Evaluation du système de 

gouvernance au Maroc : Suivi des progrès accomplis en matière de bonne gouvernance, Bulletin scientifique annuel de l’observatoire 

marocain de l’administration publique, Rabat, janvier 2006, p.209. 

املر   -62 الدستوري والعلوم اإلدار�ة،  موالي هشام  القانون  ( حالة املغرب)، مجلة  ا�جمعوي  للعمل  املالية والبشر�ة املوجهة  املوارد  ا�ي، "إش�الية تدب�� 

 .36، ص. 2019، شتن�� 4عدد 
التشاركية    -63 الديمقراطية  ممارسة  ظل   �� األدوار  العمومية:  السياسات  ورسم  املد�ي  ا�جتمع  التجا�ي،  لنيل   -مقارنةدراسة    –مصعب  أطروحة 

( غ��   2019-2018الدكتوراه �� القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي، مركز الدراسات �� الدكتوراه القانون، االقتصاد والتدب��، السنة ا�جامعية  

 .554-553منشورة)، ص. 
لية، أطروحة لنيل الدكتوراه �� القانون العام، جامعة عبد املالك  صفية لعز�ز، الديمقراطية التشاركية ب�ن التحديات ا�حقيقية والرهانات املستقب  -64

 .376( غ�� منشورة )، ص. 2017-2016السعدي، مركز الدراسات �� الدكتوراه القانون، االقتصاد والتدب��، السنة ا�جامعية 
الدكتوراه �� القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي،  موالي هشام األمرا�ي، ا�جتمع املد�ي وصناعة السياسات العامة باملغرب، أطروحة لنيل    -65

 440( غ�� منشورة )، ص. 2017-2016مركز الدراسات �� الدكتوراه القانون، االقتصاد والتدب��، السنة ا�جامعية 
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الكفاءات...) بتغييب  أو  باال�شقاق  إما  ينت�ي  مما  و"�عض  66الداخلية  السياسية  األحزاب  عن  استقالليتھ  عدم  من  �عا�ي  كما   ،

 .67ة لتحر�اتھ"املؤسسات ا�ح�ومية ا�حاضنة لھ أو ع�� األقل املوجه

ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي �� "رأي حول املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة، املشار إليھ سابقا، ع�� أن من  وأكد  

ا�جمعيات   (دور  �شاركية"  "ديمقراطية  إ��  تمثيلية"  ديمقراطية   " من  االنتقال  إش�الية  هناك  واالختالل،  الضعف  مواطن 

 خاذ القرار.  والتعاونيات) �� ات

 تقييد آلية العرائض:   -2

لتن�يل هذه   العرائض دستور�ا،  تقديم   �� با�حق  التصر�ح  �عد  انتظر سبع سنوات،  املشرع  إ�� أن  الدراسات  ذهبت �عض 

 . وم�� ب�ن نوع�ن من العرائض:-2017�� العام  -اآللية 

 املواطنات.و  العرائض ال�ي يقدمها املواطنون  -

 ا�جمعيات.العرائض ال�ي تقدمها  -

 ووضعت القوان�ن التنظيمية ل�جماعات ال��ابية شروطا يجب اح��امها.

و��:   - شروط،  ستة  التنظيمية  القوان�ن  حددت  واملواطن�ن:  املواطنات  قبل  من  العرائض  مس  -تقديم  عدم 

املص�حة    -طقةممارسة �شاط اقتصادي أو تجاري أو م�ي باملن   -أن ي�ونوا من س�ان املنطقة  -موضوع العر�ضة بالثوابت

العر�ضة تقديم   �� التوقيعات  -املش��كة  بمقدمي    -عدد  ا�خاصة  للتعر�ف  الوطنية  البطائق  من  بن�خ  العر�ضة  إرفاق 

 الت�جيل �� اللوائح االنتخابية (هذا الشرط ال ��م مقدمي العر�ضة للمجالس ا�جهو�ة). -العر�ضة 

ا  - الشروط  إ��  باإلضافة  ا�جمعيات:  تقدمها  ال�ي  املواطنون العرائض  يقدمها  ال�ي  العرائض  مع  ملش��كة 

وضعية    -االع��اف القانو�ي والتأسيس باملغرب ملدة تز�د ع�� ثالث سنوات  -واملواطنات، وضع املشرع ستة شروط، و��:

القوان�ن إزاء  العر�ضة  -املقر  -سليمة  بموضوع  ا�جمعية  �شاط  الوثائق  -ارتباط  من  مجموعة  عدد    -تقديم  ي�ون  أن 

 بالنسبة للعرائض املقدمة �جالس العماالت واألقاليم.  100ن يفوق املنخرط� 

ب�ن   العرائض، ومن  آلية  لفعالية  الدارس�ن مما �ش�ل عرقلة  العديد من  نقد من قبل  القيود ست�ون موضوع  لكن، هذه 

 هذه القيود أكدت الدراسات ع�� اآلتية: 

 ؛68ن الفر�سية واألملانيةلرفض الصر�ح للمشرع للتوقيع االلك��و�ي مقارنة بالتجر�ت� -

التمثيلية، و�� ضرورة    - الديمقراطية  تقييد ممارسة هذا ا�حق بمتطلبات ممارسة ا�حقوق من داخل منظومة 

، مما �ش�ل تضييقا  69التمتع با�حقوق املدنية والسياسية والقيد �� اللوائح االنتخابية (واجب) عكس التجر�ة الفر�سية

 .70حقيقيا ع�� مشاركة املواطن ( عكس فر�سا)

 
ال��ا�ي، منشورات حوارات مجلة الدراسات   عبد الرحمن املا��ي، ا�ح�امة ال��ابية التشاركية منظور �شار�ي لدور الساكنة وا�جتمع املد�ي �� التدب��  -66

 .300-299، ص.2014، مطبعة املعارف ا�جديدة، الر�اط، طبعة 2/2014السياسية واالجتماعية، سلسلة "أطروحات وأبحاث" : 
 . 441املرجع نفسھ، ص. -67
املغر�ية ب�ن اإلقرار الدستوري واالعتماد القانو�ي"، مجلة القانون مصعب التجا�ي،"العرائض �آلية لتن�يل ممارسة الديمقراطية التشاركية: التجر�ة    -68

 .130-129، ص.2019الدستوري والعلوم اإلدار�ة، العدد الثا�ي، ف��اير 
 .131املصدر نفسھ، ص.  -69
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ضمانة دستور�ة ملشاركة املواطن�ن، فالدستور يحيل إ�� ا�جماعات ال��ابية لتفعيل هذه اآلليات،   عدم وجود أي -

كما أن املشرع (ع�� القانون التنظي�ي) هو الذي حدد شروط ممارس��ا، فمثال طلب إدماج نقطة �� جدول األعمال غ��  

واقع لعبة التحالفات داخل ا�جالس التداولية  مضمون الن الطلب ال �ع�ي بالضرورة ا�حصول ع�� ال��ئ، خاصة �� ظل  

 .71وا�خضوع ملنطق األغلبية مما قد يدفع �� اتجاه الرفض، مما يحول الديمقراطية التشاركية إ�� ديمقراطية ش�لية

(بخصوص  - املراسيم  إ��  وثانيا  التنظيمية،  القوان�ن  إ��  أوال  العرائض،  تقديم  لها  �عرض  ال�ي  اإلحاالت  عدد 

 .72الوثائق املرفقة وش�ل العر�ضة)، مما من شأنھ أن يضعف هذا ا�حق

بالنسبة للشروط الواجب التقيد ��ا من قبل ا�جمعيات، ف�ي قد تحرمها من ال�جوء إ�� هذه اآللية الدستور�ة،  -

وطنية ال    خاصة فيما يتعلق �شرط األقدمية (حرمان ا�جمعيات ا�جديدة)، وشرط التواجد �� املنطقة (حرمان جمعيات

عدم   بدعوى  ا�جمعيات  حرمان   ) ا�جمعية  بنشاط  العر�ضة  موضوع  عالقة  وشرط  محلية)،  فروع  ع��  تتوفر 

 . 73االختصاص)

بالنسبة لشرط املص�حة املش��كة يصعب إثبات عكسھ ألي موقع أو موقعة ع�� العر�ضة، مما من شأنھ منع   -

 .74التضامن مع املطالب رغم عدم وجود مص�حة مش��كة

يد الغرض من العر�ضة �� مطالبة ا�جلس بإدراج نقطة �� جدول أعمال الدورة العادية املوالية (ال يتحدث تحد -

لتحقيق   والكفاءة  القدرة  غياب  أو  االختصاص  �عدم  يحاجج  أن  املع�ي  للمجلس  يمكن  االستثنائية)،  الدورة  عن  النص 

 .75املطالب املعلن ع��ا �� العر�ضة

تدب�� ا�حر والتسي�� الديمقراطي للشؤون ا�حلية يصطدم ا�حق �� تقديم العرائض  وع�� غرار حالة مبدأي ال -

�سلم  رفض  حالة   �� أو  الواجبة،  القانونية  واملقتضيات  باالل��امات  ا�جلس  إخالل  حالة   �� قانونية  ضمانات  �غياب 

 .76العر�ضة، أو �سلم الوصل، أو عند تبليغ القرار �شأن العر�ضة داخل اآلجال القانونية

والقيم   السيا��ي  النظام   �� املتأصل  ا�خاص  التعقيد  �سبب  القانون  �جز  عن  ا�حديث  إ��  الدراسات  ببعض  حدا  مما 

والتوازنات االجتماعية واالقتصادية �� امل�ان، وأن املمارسة التشاركية تخضع لشروط غ�� متوفرة �ش�ل متساو �جميع ا�جماعات 

 .77وخاصة توفر املعلومات ل�جمهور واألخذ بانتقاداتھ (شروط ديمغرافية، لوجيستيكة وتواصلية)
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 بعض قیود الدیمقراطیة المحلیة:  
 أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة وتقیید الدیمقراطیة التشاركیة

 ( دراسة في التجربة المغربیة) 
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 خالصة: 

للعام   املغر�ي  الدستور  أن  إ��  املواطنة    2011نخلص  والديمقراطية  التمثيلية  بالديمقراطية  تصرح  مقتضيات  �عدة  جاء 

مبادئ   ر�خ  مما  التنظيمية).  (القوان�ن  قانونيا  ��ا  باالع��اف  ممارس��ا  ور�ط  الدستور�ة)،  الوثيقة   �� املبدأ  (إعالن  التشاركية 

ا� (التدب��  ا�حلية  آليات الديمقراطية  ع��  املواطن�ن  ومشاركة  العام،  باالق��اع  منتخبة  مجالس  ع��  الديمقراطي  والتسي��  حر 

تقديم العرائض والتشاور والشراكة ع�� مؤسسات ا�جتمع املد�ي)، لكن القوان�ن التنظيمية، و�� نطاق بيان طرق ممارسة هذه  

ش�لية،   ديمقراطية  م��ا  جعلت  قانونية  قيود  عدة  وضعت  قدرةالفاعل�ن  اآلليات،  من  يحد  مما  والش�ليات  لإلجراءات  تنتصر 

 ا�حلي�ن، �� سياق يتم�� �عدم الثقة �� العمل السيا��ي، و�س�� الناس إ�� املشاركة والبحث عن بدائل.  


