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 حينما تخت�ئ العلوم السياسية  -1

 ، وتحديدا �� مغرب ما �عد االستقالل؟ العلوم السياسية ما �� وضعية  

أو     الباحث�ن ع�� ضعف، بل وح�ى غياب علم السياسة، بقدر ما نالحظ ا�حضور الصر�ح  د أغلب 
ّ

بقدر ما يؤك

معرفية  مجاالت   �� السياسة  �شظي  إال  العلم  غياب  يقابل  ال  بحيث  الكتابات  من  العديد   �� للسياسة  الضم�ي 

 تحليل املشهد السيا��ي املغر�ي.مختلفة. و�� مفارقة �ستد�� توضيح مظاهر ضعف علم السياسة، وصعو�ات 

"إّن العلم الذي يبحث �� اجتماعيات الدولة، أي علم السياسات م�جور �� مجموع البالد العر�ية، و�ن ّما أنجز    

ال وجود لهذا العلم إذن بمعناه املؤسسا�ي، إن لم نقل إّن   1من دراسات �� هذا ا�جال تّم �� إطار معاهد أجنبية." 

أّن  غر�با  أمرا  ليس  هذه،  وا�حال  لھ.  مع�ى  وال  بل  صعب،  ��يء  بھ،  خاصة  وا�ستمية  بھ،  خاص  موضوع  تحديد 

ي�ون علم السياسة باملغرب علما "مهاجرا"، ليس فقط باملع�ى امل�ا�ي، بل، وع�� ا�خصوص نحو مجاالت معرفية 

ھ تارة يتحّول إ�� "مؤرخ" للوقائع واملؤسسات، وأخرى إ�� مؤرخ لألف�ار... أخرى. ف
ّ
ل�ي �عيش "عالم السياسة"، فإن

مختلفة  معرفية  مجاالت  ب�ن  "ال��حال"  وهذا  ذلك)،  تؤكد  السياسية  العلوم   �� املغر�ية  ا�جامعية  (األطروحات 

ناه ك، 
ّ

املفك وطا�عھ  املغر�ي  السيا��ي  املوضوع  "خصوصية"  العام تمليھ  السيا��ي  ا�حيط  عن  نفس 2يك  و��   .

آخر   باحث  يوّ�ح  "و�� املن��،  والتار�خ،  األن��و�ولوجيا  هما،  أساسيتان  نزعتان  تتقاسمھ  العلم  هذا  أّن  كيف 

املغرب.  مثل  بلد  لفهم  بالتار�خ  أو  باألن��و�ولوجيا  االستعانة  ضرورة   �� األساس  مة 
ّ
املسل تبقى  معا،   " 3ا�حالت�ن 

باحث آخروانطالقا من   املغر�ي، يالحظ  السيا��ي  لإلنتاج  و�نتاجھ  دراستھ  املغرب ضعيف،   �� السياسة  أّن علم 

وخالل   أخرى،  وأشياء  بالفقھ  السياسة  ارتبطت  املا��ي  ومستقل...��  وا�ح  �ش�ل  متبلور  غ��  ومضمونھ  هز�ل، 

ممك ا�حديث  أصبح  ال�ولونيالية،  السوسيولوجيا  تراكمات  ومع  االستعمار�ة،  هذا الف��ة  تأسيس  بداية  عن  نا 

"علم  أمام  أصبحنا  املغرب  استقالل  ومع  املغر�ي.  ا�جتمع  مل�ونات  السياسية  املعرفة  من  النوع  هذا  أو  "العلم" 

 
 1981، المركز الثقافي العربي، 145ص  عبدهللا العروي، مفھوم الدولة 1

2 Voir M/ Tozy :La science politique à l’écoute des discours de la rue –Les illusions du regard- in « Sciences politiques, 
sciences morales » Itinéraires et pratiques de recherches . Tunis 1995/  
3 Hassan Rachik : Sciences politiques et pratiques de terrain  in Revue marocaine des sciences politiques/ n 1 2010. 
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سياسة مواكب"، يجعل من "ا�حدث الراهن" موضوعا لھ، ومن متا�عة مستجّدات ا�حياة السياسية الشابة إطارا 

ھ يظل هز�ال، و�� لھ. وعن الف��ة األخ��ة، يالحظ نفس ا
ّ
أن أّن املغرب شهد إنتاجا سياسيا ال بأس بھ، غ��  لباحث 

بالعمل ا�جام��   أنھ اهتّم –ارتباط وثيق  أو  الغالب األعم لبس لباسا قانونيا ش�ليا،   �� ھ 
ّ
أن إ��  األ�ادي�ي، إضافة 

 4بمجال "العالقات الدولية"... 

علم "م�جور" و"مهاجر" و"هز�ل". ومع ذلك، وهنا تكمن    ،ثون علم السياسة باملغرب إذن، كما الحظ هؤالء الباح   

للظاهرة  املبطن،  أو  الصر�ح  القوي،  ا�حضور  نالحظ  للعلم  التأسي��ي  الضعف  هذا  مقابل  ففي  املفارقة، 

 السياسية كموضوع �� مجاالت معرفية مختلفة. 

وأطروحات      ورسائل  كتب  من  املغر�ية  املنشورات  مختلف  إ��  عدنا  منذ  لو  القليلة   1956جامعية  السنوات  إ�� 

األخ��ة، وقمنا بجرد أو�� �ختلف العناو�ن ال�ي �ش�� من قر�ب أو من �عيد إ�� ا�جال السيا��ي، لوجدنا فعال مادة  

علم  تخص  ال  أخرى  زاو�ة  من  معها  تتعامل  أّ��ا  غ��  لها،  موضوعا  السياسة  من  تجعل  ال�ي  الكتابات  من  وف��ة 

 تقل. السياسة كعلم مس

 هكذا نجد:   

األحداث   - لبعض  تؤرخ  أو  مؤسسا��ا،  ومسار  �عي��ا،  دولة  زمن  عن  تخصيصا  تتحّدث  تار�خية  كتابات 

 السياسية، وحّ�ى األف�ار السياسية. 

واإلصالح  - والدولة  ال��ضة  مشكالت  عن  شمولية  نظر  وجهة  من  تتحّدث  فلسفي  من��  ذات  كتابات 

 وا�جتمع... 

با - لوصف غالبا، و�التحليل أحيانا، موضوع الدولة وسلطا��ا ومؤسسا��ا وعالقا��ا كتابات قانونية تتناول 

 ا�خارجية. 

 كتابات دينية عامة، وأحيانا فقهية، تحمل �� طيا��ا �عدا سياسيا وتصورا للمجال السيا��ي.  -

 
4 Voir Abdallah Saaf « Images politiques du Maroc » p 11 /17 Rabat 1987 Voir aussi « Politique et savoir au Maroc » p 
117/141 Rabat.  
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 كتابات تراثية �عتمد ع�� تحقيق وتقديم �عض اإلنتاجات السياسية ملفكر�ن مغار�ة ومشارقة.  -

 أن��و�ولوجية ��تم بمختلف الوحدات االجتماعية، وعالقا��ا مع السلطة...  كتابات -

وقدماء   - (وطنيون  املغرب   �� السياسة  رجال  لبعض  مذكرات  األعم  الغالب   �� و��  ذاتية،  س��  كتابات 

 املقاوم�ن وأعضاء جيش التحر�ر و�عض زعماء األحزاب)

أوال قليلة، وثانيا حديثة العهد. وقد تكفي اإلشارة وأخ��ا هناك كتابات تندرج �� إطار علم السياسة، و��   -

هنا إ�� أّن ما صدر �� املغرب خالل العقدين األخ��ين حول الدولة واألحزاب واالنتخابات واملواطنة والنظام 

 .5الدستوري والسيا��ي يفوق ع�� هزالھ ما صدر منذ استقالل املغرب، ولذلك داللتھ ال�ي ال تخفى

جوابا      أملك  وا�حيط  ال  املغر�ية  ا�جامعة  ظروف  تمليھ  �انت  هل  عفو�ا؟  إراديا  اختيارا  األمر  �ان  هل  قطعيا. 

السيا��ي  الواقع  صلب   �� تدخل  مواضيع  مناقشة  من  و��يبا  حذرا  املطاف  ��اية   �� ي�ون  وأال  العام؟  السيا��ي 

 املغر�ي؟ 

 �� االرتباط بالتحديث السيا��ي  -2

إذا �ان �عض الباحث�ن قد أكدوا ع�� أن العلوم السياسية بمفاهيمها ا�حديثة تظل غائبة عن تراثنا السيا��ي،     

ال  أمر  وهو  التأسيس،  بداية  ما،  نوعا  كتابات، ش�لت،  واك��ا من  وما  ال�ولونيالية  املرحلة  وأن  أمر مفهوم،  وهو 

ملعقد واملؤلم واملتقطع أحيانا من دولة السلطان التقليدية مجال إلن�اره... فأال يمكن القول إن االنتقال الصعب وا

الشأن  قاعدة  ع��  تتأسس  (ال�ي  ا�حديثة  الدولة  إ�� سلطان  ويعري أسسها)  ينتقدها  قد  �علم  لها  حاجة  (ال�ي ال 

س �� كث�� من جوانبھ هذا الظهور املتع�� لعلم السياسة. و�ذا �ان بإم
َ

�اننا  العمومي وقيم املشاركة السياسية) عك

 
المغربي    5 "الكتاب  انظر  الكتابات،  تفاصیل عناوین ھذه  ن–لالطالع على  بیبلیوغرافیة  القرن  -قدیة مجلة  الثمانینیات من  بدایة  النشر".   في  و  الترجمة  و  للتألیف  المغربیة  "الجمعیة  دوریة سنویة تصدرھا  "، و ھي 

درستھا كطالب طیلة السنوات التي قضیتھا في    عن طبیعة المواد التي   الماضي، كنت واحدا من جماعة من الطلبة، خریجي شعبة "العلوم السیاسیة"، أبحث عن موضوع یكون عنوانا ألطروحتي الجامعیة. و بغّض النظر 

في ھذا الماضي السحیق بدل البحث في موضوع یھّم حقا مجال "العلوم    ھذه الشعبة و مدى عالقتھا حقّا ب"العلوم السیاسیة"، وقع اختیاري أخیرا على موضوع "اآلداب السلطانیة" كعنوان ألطروحتي. لماذا الغطس

عن تبّددت  تساؤل  لھ،  السیاسیة"؟  السیاسیة موضوعا  األفكار  تاریخ  من  من جعل  فمنھم  داللة.  من  أكثر  معھا  تحمل  التي  أطروحات زمالئي  عناوین  تصفّحت  حینما  القوانین  اصر جوابھ  بنصوص  اكتفى  من  منھم  و 

اختار بعض الظواھر و الوحدات االجتماعیة لیبحث قي انعكاساتھا السیاسیة، و منھم أیضا من سافر    الدستوریة عنوانا ألطروحاتھ، و منھم من عاد لوقائع و مؤسسات الماضي یبحث فیھا، كما كان ھناك من بینھم من

 بعیدا لیبحث في قضایا تھّم القانون الدولي و العالقات الدولیة. 
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أن ننتبھ إ�� أّن حضور علم السياسة �� الفكر املغر�ي ضعيف و�اهت، فألنھ �� م�ان ما قوي وموجود، وألّن مقارنة  

 الذات باآلخر يفرضها التأخر التار���.

"إن      قائال:  العروي  هللا  عبد  يالحظ  عضو�ة.  عالقة  السياسة  علم  وازدهار  ا�حديثة  الدولة  ب�ن  العالقة  تبدو 

العرب �شم��ون من �ل بحث موضو��  املسؤول اإل�سانية  -�ن  العلوم   �� ال�لمة  �عنيھ  ما  نطاق  حول أصول    -�� 

املنا�ج  بكيفية موضوعية حسب  تدرس  أن  العر�ية  تقبل األنظمة  "هل  يتساءل:  ثم  نفوذهم"،  و وسائل  سلط��م 

درس األو 
ُ
ت �� مؤسسات وطنية؟ أن  �� معاهد أجنبية بل  ��  التقدير�ة ا�حديثة، ال  السياسية العر�ية علميا  ضاع 

درس �� الداخل ��يء آخر..." ا�خارج ��يء،  
ُ
 6وأن ت

ة ما،      
ّ
الدولة املغر�ية، ع�� ما �� عليھ، �� صورة ا�جتمع املغر�ي، عنوانھ ونقطة وصولھ. إن �انت ضعيفة، فلعل

أو لعلل �سكنھ. و�� �� ��اية املآل تكثيف ملا �سري �� داخلھ. غ�� أن الدولة �إرادة عامة، وك��يء عمومي، ال يمكن 

تطلبت صياغ��ا �� أورو�ا القر�بة منا، عقودا وعقودا من السن�ن. وهنا  تصورها إال �� نطاق املفاهيم ا�حديثة ال�ي  

التحديث  ألن  (�عم)،  وال!  �عم  لل�لمة؟  ا�حديث  باملع�ى  مغر�ية  دولة  عن  ا�حديث  يمكن  هل  ا�جوهري:  السؤال 

أل� (ال)،  و  حديثة.  كدولة  تتأسس  أن  فرضا  عل��ا  يفرضان  ومستقبل  بحاضر  حب��  وأل��ا  ا�حتوم،  ما  مص��ها  �ا 

ف روح الدولة املغر�ية يز�د  
ّ
انفكت �عا�ي من ثقل املا��ي "السلطا�ي". والنتيجة أن هذا ا�جسد املزدوج الذي �غل

ا�جتمع   ع��  التقليد  �� مواجهة هيمنة  اجتما��  �أداة تحديث  ��ا  املنوط  الدور  و�ضاعف من  بل  �عقيدا،  أمرها 

 وضعف حركيتھ. 

ا�ج         تحديث  شرط  فإن  ذلك،  أيضا  ومع  �سائل  بل  ُ�عتقد،  قد  كما  الدولة  كيان  حصرا  ��م  ال  السيا��ي  ال 

مختلف الفاعل�ن السياسي�ن، و�� مقدم��م األحزاب السياسية ال�ي يبدو أ��ا بدورها مشدودة إ�� العيش �� كنف  

ها، غارق اليوم �� تجر�بية فّجة. 
ّ
 التقليد وكفنھ، وأغل��ا، إن لم نقل �ل

 
  عبد هللا العروي، م - س6 
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الدولة روح     �انت  بالضرورة إذا  الضيق)، ��  الدستوري  التق�ي  ��ا مفهومها  أقصد  (وال  ا�ح�ومة،  فإّن  ا�جتمع، 

نصاب سيا��ي حز�ي، و�� يد ا�جتمع والدولة ع�� السواء. نجاحها أو فشلها �عب�� عن مدى قدرات املغرب العملية 

يملك املغرب فعال ح�ومة؟ أال    والذهنية �� تجاوز عوائق مساره. وهنا السؤال البدي�ي والعميق �� آن واحد: هل

�عكس العالقة املضطر�ة واملشوشة ب�ن ا�ح�ومة والدولة شيئا من خصوصية النظام املغر�ي؟ وأال �عكس لعبة 

شد ا�حبل، املشو�ة ���يء غ�� قليل من التواطؤ مع مراكز سلطة خفية، بقايا بنية تقليدية تحتضر، ولك��ا ترفض  

أال �سري ع  و�التا��،  تتأسس حّقا وتحكم فعال، ما سبق قولھ عن  أن تموت،  "ا�ح�ومة"، و�� �س�� ألن  �� هذه 

 الدولة نفسها. 

اإلقرار بأن ا�ح�ومة، �� بالضرورة نصاب سيا��ي حز�ي، ُيضمر أن لها ظال معارضا �عّ�� عن دينامية سياسية    

� أن السؤال ا�جوهري، مرة أخرى  مفتوحة نحو املستقبل، كما �عّ�� ع�� أن السلطة م�ان فارغ يحكمھ التداول. غ�

يضمن   من  وا�حة:  و�عبارة  واألقلية؟  األغلبية  ب�ن  واملعارضة،  ا�ح�ومة  ب�ن  السلطة  تداول  يضمن  من  هو: 

مجتمعية  ص��ورة  تطلب  قد  ذلك،  ع��  شاهد  والتار�خ  الديمقراطية،  تأسيس  �ان  إذا  املغرب؟   �� الديمقراطية 

م استغرقت  وفكر�ة  ومؤسساتية  مجتمع واقتصادية  ظل   �� أمرها  نتصور  أن  لنا  فكيف  قرون،  الثالثة  يفوق  ا 

 جني�ي �� حداثتھ، وال زالت ديمقراطيتھ �� جزء كب�� م��ا، رهينة النوايا.

إرادو�ة      �ّل  عن  �عيدا  وتف��ض،  السياسية  ا�حداثة  عل��ا  تنب�ي  محور�ة  مفاهيم  واملعارضة،  وا�ح�ومة  الدولة 

 لتتأسس.منتفخة، زمانا سياسيا �افيا 

زمان املغرب السيا��ي ا�حديث قص�� جدا، بل ال �ساوي شيئا مقارنة مع زمانھ االجتما�� املمتد بثقلھ وترسباتھ،   

سياسيا (ح�ى ال نقول استبداديا)، وتجار�ھ   -فهو ال يتعدى ا�خمس�ن سنة، وأك�� من ثل�ي هذه املدة �ان زمانا ال

وعوائق االنطالق �انت، وال تزال، أقوى بكث�� من أحالم ا�حق وا�حر�ة االنتخابية ع�� عال��ا، معدودة ومحدودة،  

واملواطنة. فال سند �� ماضيھ من شأنھ أن يحمل مشعل التغي��، وال قوة اجتماعية متبلورة حاضرا ترهن مص��ها  

 �شرط ا�حداثة، وال نخبة ثقافية �سابق الزمن ناشرة أضواءها التنو�ر�ة... 
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السيا��ي واالجتما��، متناغم�ن إ�� هذا ا�حد أو ذاك �� أور�ا منذ تأسيسها لدولها الوطنية،   إذا �ان الزمانان،    

الهذيان،  من  قليل  غ��  ���يء  املس�ون  السيا��ي،  ا�خطاب   �� ت�خم  من  اآلن  �شهده  ما  نفّسر  أن  بإم�اننا  فهل 

واح  دفعة  نر�د،  نحن  فها  واالجتما��؟  السيا��ي  زمانينا  ب�ن  ا�حاصلة  تصّورها باملفارقة  (كما  وطنية  دولة  دة، 

و  ماركس  ��ا  حلم  (كما  اش��اكية  وحّ�ى  بل  وغ��ه)  لوك  ��ا  حلم  (كما  مدنية  وديمقراطية  بودان...)  و  ماكياف�� 

فوضو�و القرن التاسع عشر...). و�ال��امن مع �ل هذا نر�د مواطنا حديثا يتحّمل واجباتھ و�نعم بحقوق اإل�سان.  

بحنا، عن و�� أو بدونھ، �حايا نزعة "إرادو�ة" ترفع الفعل السيا��ي إ�� مركز الصدارة،  و�التا��، أال ن�ون قد أص

 متوهّمة إياه مفتاحا �حر�ا ل�ل املشا�ل! 

ق األمر بتبخيس قوة اإلرادة، وال بالتنقيص من قيمة الفعل السيا��ي، بقدر ما يتعلق بإبراز حدود القرار   
ّ
ال يتعل

صل دستوري لتسري الديموقراطية، ب�ن ليلة و�حاها، �� دواليب الدولة وأوصال السيا��ي. فهل يكفي أن يتغّ�� ف

رجال   األخ��ة  ل�ي تصبح هذه  اإلدارة  تخليق  ع��  ينّص  ا�ح�ومة قرارا  أن تصدر  يكفي  وهل  السواء؟  ع��  ا�جتمع 

ألمر أعقد بكث�� من  ورعا! وهل يكفي أن �علن حزب ما، ع�� ح�ن غّرة، أنھ أصبح ديمقراطيا لنتوهم أنھ كذلك! إن ا

استصدار قرار إرادي و�داري، فللوقائع ص��ور��ا، و�� ال ترتفع بمجرد القول أو اإلرادة املعزولة عن محيط يفّعلها 

 و�جعل م��ا حقيقة واقعة. 

وا�حال هذه، أال يحق لنا أن نطرح التساؤل التا��: إ�� أي حد، تبعا لزماننا السيا��ي القص�� جدا، يمكن تحليل   

االنتخا�ي،  ا والصوت  وا�حزب،  الدولة  مثل:  عل��ا  اعتدنا  حديثة  مفاهيم  من  انطالقا  املغر�ي  السيا��ي  ملشهد 

وا�جتمع املد�ي، واملواطن...هل ي�ون للمفاهيم املذ�ورة محتوى اجتماعيا فعليا، أم �� نفسها مجرد طموح؟ وأال 

 من أجل غايات تقليدية؟  �عدو أن ي�ون األمر �� �عض ا�حاالت استعماال ألدوات حديثة
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 التحليل السيا��ي  معيقات  �� -3

شهدت السنوات األخ��ة، بال��امن مع انفتاح الدولة املغر�ية وتحّرك ا�جتمع املد�ي، ظهور عدد من الدراسات      

اال�سان   وحقوق  والدمقراطية  واملواطنة  وا�جمعيات  والنقابات  واألحزاب  الدولة  حول  والكتابات  واملقاالت 

�� �لها دراسات تندرج نظر�ا �� إطار علم السياسة أو  والدستور وغ��ها من املواضيع ال�ي ��م ا�جال السيا��ي. و 

تب حول املشهد السيا��ي املغر�ي �� السنوات األخ��ة، ولكن، رّ�ما ي�ون 
ُ

العلوم السياسية. ال نّد�� هنا تقييما ملا ك

� ��يء من ا�حذر أمام هذه الوفرة من الدراسات حّ�ى ال ننتظر من أغل��ا ما ��جز عن تحقيقھ.  
ّ

 علينا تو�

بآلياتھ     املغر�ي  السيا��ي  الواقع  حقيقة  ع��  بالوقوف  للباحث  �سمح  حقيقيا  تراكما  الكتابات  هذه  تحقق  لم 

وأفعالھ وفاعليھ ومحيطھ. وال يملك هذا العلم �عد، تار�خا �سمح لھ بفرض نفسھ كعلم قائم الذات...أما السبب  

�عاقبت ع�� الرقعة العر�ية اإلسالمية)، بحاجة إ�� علم  فوا�ح؛ قديما لم تكن الدولة املغر�ية (بل و�ل الدول ال�ي  

الدولة،  حافظت  التسعينيات،  بداية  غاية  و���  املغرب،  استقالل  بداية  ومع  أسسها.  ويعري  استبدادها،  يف�ح 

ت��غ  ولم  استبدادها،  من  قليل  غ��  قدر  ع��  تفاصيلها،  الستحضار  مجال  ال  سياسية،  وعوامل  تار�خية  ألسباب 

ظهور  واالنتقال   بوادر  الديمقراطية  عن  العمومي  ا�حديث  إم�انية  مع  وتحديدا  مؤخرا،  إال  باملغرب  سياسة  علم 

الديمقراطي والتناوب السيا��ي...ا�خ. ليس غر�با إذن أن ظّل هذا العلم مختبئا ما يقارب أر�عة عقود من استقالل 

التار�خ والقانون والفلسفة وا اليوم شيئا فشيئا املغرب داخل مجاالت معرفية أخرى ��م  لدين واألدب، ليتخلص 

من عباء��ا عساه يحقق ذاتھ واستقالليتھ. وما ع�� القارئ إال أن �عود كما سبق بيانھ �ختلف إصدارات الكتب 

 . 7واألطروحات ا�جامعية ال�ي عرفها املغرب منذ استقاللھ ليتأكد مما سبق قولھ

ض التفاصيل ال�ي ��ج ��ا ا�حياة السياسية املغر�ية، أحاول هنا  �عيدا عن �ل نزعة وصفية، و�عيدا أيضا عن في  

أن أصوغ �عض صعو�ات تحليل املشهد السيا��ي املغر�ي.  فإذا �انت العوائق السابقة �� أغل��ا عوائق موضوعية 
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للباحث  �عود  املبحث،  هذا  موضوع  العوائق،  فإّن  ا�جتم��،  النسيج  وضعف  السلطوي  الدولة  تأث��  عن  ناتجة 

 نفسھ، وتحديدا ملدى نجاعة استعمالھ لبعض املفاهيم السياسية ا�حديثة ملعرفة الواقع السيا��ي املغر�ي. 

ل:  -ا
ّ
 وضع سيا��ي �� إطار التش�

انطالقا من التحوالت السياسية ملغرب ما �عد االستقالل، يبدو جليا أن الوضع السيا��ي �� �غ�� مستمر، وأن    

أن  كما  دائم،  �ش�ل   �� ومجموعات ضغط،  وجمعيات  ونقابات  ملكية وأحزاب  سلطة  السياسي�ن، من  الفاعل�ن 

ح رهينة  �عد  لم  �عقيدا،  األمور  يز�د  ما  وهذا  السيا��ي،  الفعل  لوحدها،  آفاق  الداخلية  السياسية  باإلرادة  صرا 

 و�نما تخضع �� جوانب كث��ة إ�� متطلبات ا�حيط اإلقلي�ي والدو��.

إن أك�� صعو�ة �ع��ض هذا العلم �� بالضبط ا�حالة االنتقالية ال�ي �عيشها املغرب، هذا التش�ل املتغ�� دوما     

السلطا�ي ماض��ا  معها  تحمل  فالدولة  فاعليھ.  كث��ة   �ختلف  جوانب   �� وا�ح�ومة،  ترسباتھ،  من  التخلص  بأمل 

�عا�ي   م��ا، �� مراتب سلطانية يأمل ا�جميع أن تصبح حقا وفعال ح�ومة، واألحزاب �� مجملها أشباه زوايا ال تزال

واملر�د، الشيخ  ثنائية  م  من  تجمعھ  ال�ي  اإلرعاء  و�عالقة  واإلث�ي،  القب��  ا�جما��،  بانتمائھ  يحّس  ع واملواطن 

ا�حاكم�ن أك�� ما يحّس بذاتھ وفردانيتھ واستقالليتھ، وانتخاباتنا ا�حسو�ة ع�� رؤوس األصا�ع، تتماوج ب�ن الوالء 

 السلطوي والقب��، واالقتناع الفردي ا�حر... 

يبدو أننا �� حاجة إ�� علم سياسة من نوع خاص، يمكنھ القبض ع�� حقيقة واقع سيا��ي ملتبس، �ل ��يء فيھ    

بأحد ينتقل   حدا  ما  هذا  ور�ما  واملؤسسات...  وا�جمعيات  والنقابات  باألحزاب  مرورا  املواطن،  إ��  الدولة  من  بدءا 

التحوالت والقبض ع�� عناصرها  ل�حديث عن "علم سياسة مواكب" قادر ع�� مصاحبة هذه  املهتم�ن  الباحث�ن 

   8الثابتة واملتحولة. 
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 الظاهر و الباطن �� املشهد السيا��ي  -ب   

يف��ض هذا العلم آليات وضعية �سّ�� ا�حياة السياسية وتتحكم ف��ا، و��ون باإلم�ان تحليلها ورصد تفاصيلها      

وجزئيا��ا، بل وأيضا استشراف مآلها. وا�حال هذه، ال نبالغ إن قلنا إّن ا�حياة السياسية املغر�ية تبدو و�أ��ا موزعة 

ن السطح،  ع��  تطفو  ظاهرة،  حياة  حيات�ن:  وسائل ب�ن   �� و�شاهدها  ع��ا  و�سمع  والكتب،  ال�حف   �� ع��ا  قرأ 

اإلعالم، وحياة باطنة، �� منبع القرار السيا��ي، و�صعب خرق أسرارها. و�التا��، هل ي�ون التحليل السيا��ي ملثل  

وضع   أسرار  شفرة  تفكيك  ع��  بحدسھ  قادر  سيا��ي  "عرفان"  إ��  حاجة   �� ن�ون  أال  ممكنا؟  أمرا  الوضع  هذا 

 ي، قد ��جز العلوم السياسية ب"وضعاني��ا" ع�� س�� أغواره؟ سيا��

 مفارقة املفاهيم للوقائع  -ج  

مثل    ��ا  �شتغل  ال�ي  مفاهيمھ  بدوره  السياسة  ولعلم  ��ا.  �شتغل  ال�ي  مفاهيمھ  علم  واملؤسسة    :ل�ل  الدولة 

والقانون  وا�حق  واملواطنة  العامة  وا�حر�ات  والدستور  واالق��اع  وال��ملان  وا�ح�ومة  االنتخا�ي  والصوت  وا�حزب 

 واملشاركة السياسية واملعارضة...  

أ�ساءل أال   :وهنا  املغر�ية؟  السياسية  للوقائع  تحليلھ   �� ا�حديثة  املفاهيم  ��ذه  أن �ستع�ن  باحث  يمكن ألي  هل 

يرتكب هذا الباحث خطأ معرفيا قاتال باستعمالھ ملفاهيم يبدو أّن عالق��ا العضو�ة بالواقع السيا��ي املغر�ي غ��  

دة؟ وأال يصبح استعمالنا لهذه املفاهيم املرتبطة تار�خيا بمسار الدولة ا�حديثة �عب��ا منا عن طموح ورغبة ��  
ّ

مؤك

 ��ي؟ أن تتأسس، أك�� مما �� أدوات لتفس�� واقع سيا

كث��ة �� العالمات ال�ي تدفع الباحث �� العلوم السياسية ملز�د من ا�حذر �� استخالص نتائجھ. فهل يمكن مثال   

القاعدة  �انت  وم�ى  القانونية؟  واملدونات  الدستور�ة  القوان�ن  بمفاهيم  املغر�ي  السيا��ي  والنظام  الدولة  تحليل 

ة. وهل بجرة قلم يمكن أن نمحو الهوة، ونذيب املفارقة القائمة القانونية مطابقة ل�حقيقة االجتماعية والسياسي

ا�حز�ي  املشهد  يحلل  أن  يمكنھ  الذي  اليوم  الباحث  ي�ون هذا  الواقع؟ ومن  بھ  ينطق  وما  القانون  ره 
ّ
ما �سط ب�ن 

السيا��ي  السلوك  منطق  ع��  القبض  يّد��  أن  لھ  وكيف  ا�حديثة؟  السياسية  املفاهيم  ع��  باعتماده  باملغرب 
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يمكنھ ل باحث  وأي  يحكمها؟  سيا��ي  عقل  ال  فّجة،  تجر�بية   �� غارقة  نفسها   �� �انت  إن  املغر�ية،  ألحزاب 

إال  املغر�ي،  ا�حزب  �ع��  املساء؟ وهل   �� تفعلھ  ما ال  الصباح   �� تقول  نفسها،  �انت ��  إن  تحالفا��ا،  استشراف 

ا�حز�ية املت�اثرة �� هذه السنوات األخ��ة فيما نذر، عن واقع مجتم�� وحاجة تار�خية؟ وهل �عكس االنقسامات  

اختالفات سياسية حقيقية �ستحّق عناء البحث، أم أ��ا ال �عدو أن ت�ون حزازات �خصية وطموحات فردية قد 

 ال ��ّم الباحث �� ��يء؟

ن لنا  هل يحق لنا أن �ستع�ن بمنا�ج استقرائية وكمية و�حصائية �� تحليل املشهد السيا��ي املغر�ي، وهل يمك   

املشهد؟  هذا  ��ا  يحفل  ال�ي  الظاهرة  املعطيات  من  عدد  من  انطالقا  مصداقية  ذات  نتائج  �ستخلص  فهل   9أن 

ال�ي  النسائية  املشاركة  أو  االستقالل،  منذ  املغرب  عرفها  ال�ي  االنتخابية  املشار�ات  �سب  ع��  استنادا  �ستطيع 

ا أو �سبة هذه  ا�حطات،  كث�� من   �� الرجال  �سبة  فاقت مشاركة  ال�ي فاقت  املغر�ية  البوادي  �� �عض  ملشاركة 

من  �سّيسا  أك��  املغرب  �ساء  أن  الكمية  املعطيات  هذه  من  �ستنتج  أن  لنا  يحق  هل  املدن...  من  عدد  مشاركة 

رجالھ، وأن هذه البادية أو تلك أك�� اهتماما بالشأن العام من مدينة عمالية كب��ة مثل الدارالبيضاء؟ و��لمة، هل 

واحد، ي�ون   آن   �� ف��ا  يجتمع  انتخابية  ظاهرة  أمام  مع�ى  من  واإلحصائية  والكمية  االستقرائية  املنا�ج  لتطبيق 

ل السلطات، والعمق االن��و�ولو�� للناخب املغر�ي؟
ّ

 تدخ

أخ��ا، ورغم �ل ما قيل عن ارتباط العلوم السياسية بتحديث ا�حقل السيا��ي ودمقرطتھ، ورغم �ل املآخذ ال�ي     

أن  يمكن   أهمها  أسباب  لعدة  ومحدودا  قاصرا  يظل  التصور  هذا  بمثل  االكتفاء  الدولة...فإن  طبيعة  إ��  توج��ها 

مفاهيم التحديث والديموقراطية ليس فقط مسألة سياسية و�رادو�ة، و لك��ا أيضا، و�األساس مسألة مجتمعية 

ع  نكف  ال  ما  فبقدر  واملؤسسة...  واملدرسة  وا�جماعة  األسرة  ��م  ا�جال ومدنية  انتقال  �عسر  القول  ترديد  ن 

"رعايا"   ا�جتم�� من  االنتقال  عسر  عن  ا�حديث  ذلك،  مع  و�التساوق  نن��ى،  ا�حداثة،  إ��  التقليد  السيا��ي من 

 
و ما طرحتھ على نفسي في إحدى المناسبات، وأنا بصدد البحث في التاریخ االنتخابي للمغرب المستقل.  كأي باحث، استقصیت كل  ھذا التساؤل المنھجي ھ  9

ونسب   علیھا،  المحّصل  النھائیة  والنتائج  المشاركة،  لألحزاب  االنتخابیة  والحمالت  االنتخابیة،  بالقوانین  المتعلقة  الضروریة  النسائیة المعطیات    المشاركة 
نطالقا من  والشبابیة، ونسب مشاركة البوادي والمدن الصغرى والكبرى... وأمام كل ھذه المعطیات، تبیّن لي كم ھو صعب استخالص نتائج ذات مصداقیة ا

 .الكمیة  ھذه المعطیات
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عل��م "اجتناب ا�خوض �� أسباب السلطان"، كما يقول تراثنا السيا��ي، إ�� "مواطن�ن" ��مهم أمر الشأن العام، و 

 هذا موضوع آخر... 

سياسيةي    ك��ى،  شروط  ثالثة  تحقق  السياسة  علم  ظهور  ومجتمعية-ف��ض  وثقافية. -مؤسساتية،  مدنية، 

الدولة  سلطان  إ��  الوسيطية)  التقليدية،  (ا�خزنية،  السلطان  دولة  من  االنتقال  حتمية  األول  الشرط  �ستد�� 

ج من  االنتقال  ضرورة   �� الثا�ي  الشرط  و�كمن  املقننة).  املمأسسة،  أما  (ا�حديثة،  املواطنة.  مفرد  إ��  الرعايا  ْمع 

الدين  يضع  مغر�ي  أنوار  عصر  راهنية   �� فبكمن  الشروط،  با��  �غلف  أن  ألهميتھ،  نظرا  و��اد  الثالث،  الشرط 

 واألخالق �� م�ا��ما، والعلم والسياسة �� م�ا��ما.

ي��غ فجأة     ل�ي  القب��  تحّققها  آلية، وال بضرورة  األمر هنا �شروط  ق 
ّ
يتعل �� حقيقتھ    ال  األمر  العلم، ولكن  هذا 

يتعلق بص��ورة مجتمعية وتار�خية ف��ا كث�� من املّد وا�جزر والتداخل ب�ن عوامل سياسية مؤسساتية واجتماعية 

 وثقافية.

 


