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 م�خص

مسار     رصد  من  وتنطلق  باملغرب  ا�حز�ية  الوساطة  مسألة  �ع��  معا�جة  إ��  البحثية  الورقة  هذه  التمثيل �س�� 

ب�ن ا�حكم وأحزاب ا�حركة الوطنية   �� �ون الصراع الذي انطلق  إليھ، حيث تجادل  السيا��ي واملآل الذي وصل 

�عد من ب�ن أبرز مسببات إ��اك فكرة الوساطة ا�حز�يىة، ففي خضم ذلك الصراع استطاع ا�حكم أن يرجح كفتھ 

ولعل أبرز العوامل ال�ي ساهمت �� إقرار هذا األمر و�مارس السلطة كفاعل أسا��ي داخل النظام السيا��ي املغر�ي  

�عود �� جزء كب�� م��ا إ�� طبيعة الدولة املغر�ية واإلرث التقليدي الذي ورثتھ، وا�حال أن هذا الواقع و�ن رفضتھ 

آثار  السياسية، ال زالت  املمارسة  الزمن تكرس لدرجة أض�� جزء ال يتجزء من  البداية فإنھ مع   �� هذه األحزاب 

ما  حسب  ا�حز�ية  الوساطة  مآل  �عد  لذلك  هذا،  يومنا  إ��  والدستور�ة  السياسية  ا�حياة  ع��  جاثمة  التع��  هذا 

 انت�ى إليھ البحث ليس مرّده إ�� ما �عرف بأزمة التمثيل السيا��ي.  

 األحزاب السياسية، الوساطة، التمثيل السيا��ي، ا�حكم. ال�لمات املفتاحية:

Abstract 

This research paper seeks to address the faltering issue of party mediation in morocco and starts 

from monitoring the path of party representation. While it argues that the conflict that erupted 

between the Moroccan regime and the parties of the national movement is one of the reason for the 

affiliation of the idea of the party mediator within the political system of morocco. However  ,in the 

middle of this context ,  the moroccan  regims was control. Therefore  ,perhaps the most prominent 

factors that contributed to the approval of this matter is due Moroccan state and the traditional 

legacy that inherited.  

Time has been devoted to the extent that it has become an integral part of political practice. And 

thus  ,the effects of this stumbling still linger on moroccan politics  ,and in constitutionalisme to this 

day. 

Key words  :political parties , mediation , political representation ,authority. 
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  اس��الل

صور الديمقراطية؛ كفكرة سمحت بإعادة االعتبار ليس من قبيل الصدفة أن �عت�� النظام التمثي�� صورة من     

االستبداد  أش�ال  من  التخلص  سوى  ذلك  �ع�ي  حيث  بنفسھ"،  نفسھ  "يحكم  السياسية  ا�حياة  داخل  للشعب 

واالقتصادية   الديموغرافية  الب�ى  مستوى  ع��  التحوالت  جملة  ففي  القديم،  التار�خ  ع��  سادت  ال�ي  والتسلط 

ة "حكم الشعب نفسھ بنفسھ"، سيسود النظام التمثي�� حيث ينتخب فيھ الشعب  واالجتماعية خاصة مع استحال

النائب   ب�ن  العالقة  تكييف  �شأن  لنظر�ات  خضع  مسار  الش�ل  هذا  اتخذ  مصا�حھ،  عن  ويع��ون  يمثلونھ  نوابا 

عد عن ما �ان والناخب�ن استقرت ع�� أن االنتخاب يتم ع�� و�الة عامة داخل هيئة التمثيل (ال��ملان) �عيدا �ل الب

لها ممارسة السلطة �ش�ل  التمثيل �� املو�ولة  الفائزة �عدد مقاعد  إذ األغلبية  الو�الة اإلجبار�ة،  �عرف بنظر�ة 

البارزة  األوجھ  إحدى  وهذا  األغلبية،  حكم  ت�ا��  التمثي��  النظام  مع   الديمقراطية  لتصبح  الشعب،  عن  مستقل 

 القة التأث�� والتأثر بي��ما فيما يخص التار�خ والفكر السيا��ي. للعالقة ا�جدلية ب�ن النظر�ة والواقع، وع

ملمارسة      جديدا  شكال  حسبانھ  إ��  انصرفت  ال�ي  القراءات   �� يظهر  بالديمقراطية  التمثي��  النظام  اق��ان  إن 

ل�حكم التيوقراطية  أش�ال  �ل  رفض  ع��  يتأسس  السياسية  إنھ  1السلطة  السلطة ،  جماح  يكبح  هذه  وا�حالة 

املطلقة و�وفر ضمانات لتجنب فخ االستبداد لتوسلھ أليات تتيح ل�جميع املشاركة �� السلطة �ش�ل تداو�� يقوم 

  " وهو يحاول مراقبة التطور الذي طرأ ع�� النظام التمثي��، لم   Bernard Maninع�� التعددية. بل إن "برنار منان  

األسس  �ستنكف إظهار  ف��ات    عن  وع��  االنتخابات  ع��  �ع�ن  ا�حاكم  أن  ع��  التأكيد  قبيل  من  عل��ا  انب�ى  ال�ي 

أراءهم  عن  ا�ح�وم�ن  �ع��  كما  ناخب��م،  اتجاه  االستقاللية  من  بنوع  يحتفظون  ا�ح�ام  هؤالء  وأن  منتظمة، 

 . 2و�راد��م السياسية دون ا�خضوع لسيطرة ا�ح�ام مع وجوب خضوع القرارات العامة للنقاش

من الوا�ح أن استقرار النظام التمثي�� داخل النظم السياسية خاصة تلك ال�ي �انت سباقة إ�� إقامتھ، أنتج لنا    

النظام  ب�ن  العالقة  تبدو  إذ  السياسية،  باألحزاب  �عرف  بات  ما  لتؤسس  بي��ا  فيما  التأمت  نيابية  مجموعات 

بولدها، األم  �عالقة  أشبھ  السياسية  واألحزاب  ��    التمثي��  ولدت  أ��ا  البعض  يرى  السياسية  األحزاب  فنشأة 

بر�طانيا �� إطار النظام التمثي�� القائم ع�� تفاعل النواب مع ا�ح�ومة واختالفهم مع سياسا��ا، حيث اجتمعوا 

،فيما يرى البعض اآلخر أن �شأ��ا �انت �� الواليات املتحدة  tory(3) أو التوري(whigsتحت إطار �ل من الو�كز(

، إال أنھ من املعلوم أن هذه األحزاب لم تكن سابقة �� وجودها عن النظام التمثي��، بل إ��ا وجدت إثر  4مر�كيةاأل 

تنسيق  أجل  التكتل من  إ��  ا�حاجة   �� أنفسهم  وجدوا  فال��ملانيون  االنتخابية.  ال�جان  مع  ال��ملانية  الكتل  التحام 

 
1- Christophe Premat, L’idée d’un nouvelle représentation politique, Edilivre 2014, p 45. ce qui concerne les 
origines de la représentation politique en France voire les pages (p45  jusqu’à p68) . 
2- Bernard Manin, Principes Du gouvernement représentatif, Champs Flammarion, 2006, P 17, 18. 

 . 9، ص:  2014اجمللد األول، فرباير  16املهدي الشيباين دغمان، األحزاب السياسية "التفاتة سوسيولوجية" اجمللة اجلامعة، العدد  -3
 . 6، ص: 2011للقصور الثقافة موريس دوفرجيه، األحزاب السياسية، اهليئة العامة  - 4
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التطلعات نفسها.   الذين يحملون  ب�ن  تدب�� أعمالهم خاصة   �� ال�ي �انت �عتمد  النيابية  التكتالت  من هنا ظهرت 

 حمال��ا االنتخابية ع�� �جان �س�ى بال�جان االنتخابية.  

إن االندماج ا�حاصل ب�ن هذه ال�جن والكتل النيابية هو الذي أعطانا ا�حزب السيا��ي، وتمثل األحزاب املش�لة    

السياس األحزاب  من  األو��  املوجة  الطر�قة  النقابات ��ذه  من  مجموعة  قيام   �� الثانية  املوجة  تتمثل  ح�ن   �� ية، 

بتشكيل أحزاب سياسية تدافع عن مصا�حها أو تحول �عضها إ�� أحزاب سياسية �ش�ل مباشر، وتدخل �� هذه 

فقد  املستعمرة  الدول   �� السياسية  األحزاب  أما  األسلوب،  نفس  انت�جت  ال�ي  الدينية  ا�حر�ات  أيضا  املوجة 

�شأ��ا بالنضال من أجل نيل استقالل بلدا��ا، و�شأت األحزاب املغر�ية من هذه الضرورة الوطنية معلنة ارتبطت  

النضال ضد املستعمر الفر���ي واإلسبا�ي بالتعبئة من أجل التحرر واس��داد السيادة الوطنية، وقد تحالفت مع  

الشرعية التار�خية والوطنية �� استقالل العرش من أجل تحقيق هذا االستقالل، مما جعل الطرف�ن �ش���ان ��  

 .1956املغرب سنة 

ومع ذلك لم تمنع ا�حز�ية املغر�ية �عد نيل االستقالل نفسها من التطلع إ�� املشاركة الفعلية �� السلطة وتأط��    

آليات و   املواطن�ن، باعتبارها القاطرة األساسية لتحو�ل مطالب ا�جماه�� إ�� قرارات سياسية وفق ما تمتلكھ من 

وظائف، بيد أن املسار الذي سلكھ ا�حكم آنذاك وطبيعة الدولة املغر�ية �ان لهما آثارا كب��ة ع��  ا�حياة ا�حز�ية 

دا أزمة ع�� مستوى عملية التمثيل السيا��ي كث��ا ما شاب��ا اختالالت قانونية وسياسية حّدت من طموح أحزاب 
ّ
ول

 ة ا�حز�ية والوساطة ا�حز�ية ال�ي الزالت سار�ة املفعول إ�� يومنا هذا. ا�حركة الوطنية، ساهمت �� تراجع الوظيف

نروم من خالل هذا االس��الل التمهيد للبحث �� تجر�ة التمثيل السيا��ي باملغرب وعالقتھ باألحزاب السياسية ال    

الوساطة ا�حز�ية   ع��   -التمثيل السيا��ي-سيما أحزاب ا�حركة الوطنية واملؤسسة امللكية �غية رصد ا�ع�اساتھ  

�عرف  بات  ما  ضوء   �� ومآاللتھ  باملغرب  السيا��ي  التمثيل  �شأة   �� تحكمت  ال�ي  العوامل   �� البحث  من  انطالقا 

مع   عالقا��ا   �� املغر�ية  ا�حالة  ع��  التمثيلية  الديمقراطية  تراجع  فرضية  واختبار  التمثيلية،  الديمقراطية  بأزمة 

 الوساطة ا�حز�ية. 
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 أوال: انحراف التأسيس عن داللة ارتباط التمثيل باالنتخابات     

ما من شّكٍ �� أن التمثيل السيا��ي ارتبط باالنتخابات وأن االنتخابات تنتسب إ�� الديمقراطية، والديمقراطية    

بروزه مسببات  من  �عضا  أن  �عرف  ا�حز�ية  تار�خ  �عرف  ومن  ا�حز�ية،  قل  أو  السياسية  التعددية  ع��  ا  تنب�ي 

اشتغال  عّدة  من  السيا��ي  التمثيل  ي�ون  أن  الصدفة  قبيل  من  يكن  ولم  السيا��ي،  التمثيل  رحم  من  تمخض 

لإلمساك  األسا��ي  واملسلك  السياسية  للعملية  الرئي��ي  املدخل  قادر  بقدرة  أض��  بل  ومستلزما��ا،  السياسة 

 بتالبيب السلطة والتداول عل��ا. 

�عا من اإلرادة الشعبية �سمح للمواطن�ن باختيار من ينوب ع��م �غية التعب��  ول�ن �ان مب�ى التمثيل السيا��ي نا   

عن مصا�حهم وترجم��ا �� برنامج سيا��ي محدد، فإن البيئة السياسية املمارس �� كنفها التمثيل السيا��ي تفرز 

إ��  أنواعا متباينة ألش�الھ م��ا ما ي�ون �� ش�ل تمثيل سيا��ي مغلق وآخر مفتوح، إذ نجد �عض ا لتجارب تميل 

 تضييق دائرة التمثيل ألسباب عدة، لعل أبرزها اآلثار ال�ي خلف��ا �حظة النشوء األو��.

التمثيل     بأن  يو��  الكرونولو��  املستوى  ع��  �عق��ا  إذ  إل��ا،  املومأ  ل�حالة  مثال  أبلغ  املغر�ية  التجر�ة  ت�ون  قد 

إ  1908السيا��ي برز كفكرة مع مشروع دستور   حداث ما �س�ى ب"منتدى الشورى" كهيئة تمثيلية الذي تضمن 

و�ت�ون  سنوات  أر�ع  ملدة  األمة  مجلس  انتخاب  يجري  حيث  والشرفاء،  األمة  مجلس  هما  مجلس�ن  من  تتألف 

الشرفاء فهو خمسة وعشرون   أما عدد مجلس  الس�ان.  ألف من  يمثل نحو عشر�ن  نائب واحد  بنسبة  أعضاؤه 

أ  وستة  الرئيس  السلطان  م��م  بقية ينتخب  العلماء  وجماعة  الوزراء  هيئة  مع  األمة  مجلس  و�نتخب  عضاء 

ارتبط بفرض ا�حماية ع�� املغرب، فإن    1908، و�ن �ان من األبده أن نؤكد ع�� أن فشل مشروع دستور  5األعضاء

 آثار هذا الفشل �انت من أبرز مسببات إقبار أول تجر�ة للتمثيل السيا��ي باملغرب. 

ا�حماية،   ف��ة  �� ظهورها إحساس    وطيلة  م 
َّ

تحك ومتأخرة  �� �حظات ضئيلة  إال  السيا��ي  التمثيل  ت��ز فكرة  لم 

النظام  �ان  إذا  حيث  االستقالل،  حزب  السيما  الوطنية  ا�حركة  ومشروعية  نفوذ  تزايد  بخطر  ا�حماية  إدارة 

ال  التيوقراطية  لطبيعتھ  نظرا  للس�ان  واسعة  بتمثيلية  �سمح  ال  آنئذ  املغرب   �� اعتبار  السلطا�ي  ع��  قائمة 

إ�شاء مجموعة من   إ��  ا�حماية ستجنح  يديھ، فإن  ب�ن  السلط  ترك�� �ل  و�التا��  أرضھ،   �� السلطان خليفة هللا 

ا�جالس التمثيلية �الغرف الفالحية والتجار�ة والصناعية، وكذلك مجلس ا�ح�ومة، إذ ع�� إثرها سيشارك حزب 

ملمث�� الغرف التجار�ة والصناعية،    1948ظم��ا سلطات ا�حماية سنة  االستقالل  بتمثيلية عن االنتخابات ال�ي ن

كما سيساهم بتمثيليتھ �� مناقشات مجلس ا�ح�ومة ال�ي �انت تتمحور حول السياسة املتبعة من قبل ا�حماية، 

ابات غ�� أنھ و�ن �ان قد شارك �� جزء من هذه االنتخابات، فإنھ سرعان ما سيذهب إ�� مقاطع��ا مع بداية انتخ

ا�حركة  19516سنة   أحزاب  أسس  �عدما  خاصة  األفق   �� تلوح  بدت  ال�ي  االستقالل  لبوادر  ذلك  �عزى  وقد   ،

  �� املغر�ي  الوحدة  وحزب  اإلصالح  وحزب  ا�جنوب،   �� واالستقالل  الشورى  حزب  االستقالل،  حزب   ) الوطنية 

 
 . 18، ص: 1988رقية املصدق، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، النظام السياسي املغريب وأنظمة أخرى معاصرة، دار توبقال سنة  - 5
 .  23، ص: 2005حممد شقري، الفكر السياسي املغريب املعاصر، أفريقيا الشرق  -6
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، وتصاعد املقاومة وعودتھ 1953شت  غ   21الشمال) ج��ة أرضية مش��كة توجت �عد نفي امللك محمد ا�خامس ��  

 . 7من املنفى بنيل االستقالل 

لم تكن املرحلة ال�ي تلت االستقالل بالهينة، إذ �عاظم الصراع ب�ن م�ون�ن �ستمدان مشروعي��ما من الشعب، و   

الفك بتجذر  األول  يرتبط  لسبب�ن،  سيتفجر  ما  سرعان  فإنھ  السر�ة،  طا�ع  أخذ  البداية   �� الصراع  �ان  ر إن 

السلطا�ي �� ذهنية ا�حكم الذي �س�� إ�� تقو�ة مركزه داخل النظام السيا��ي بإزاحة أحزاب ا�حركة الوطنية عن  

مشارك��ا لھ �� ا�حكم، والثا�ي بأحزاب ا�حركة الوطنية نفسها ال�ي �انت تروم للممارسة الفعلية للسلطة بواسطة 

انتخابات جازمة بحصوله �� حالة ما إذا نظمت، حيث سرعان ما  إقرار دستور ديمقراطي وتنظيم  ا ع�� األغلبية 

ل�خصية  األو��  ا�ح�ومة  رئاسة  إسناد  �حظة  االستقالل  حزب  خاصة  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  طموح  سيتبدد 

سيصدر  االستقالل  حزب  تمثيلية  إضعاف  ولهدف  السياق  هذا  خضم  ففي  انتخابات،  إجراء  دون  للملك  مقر�ة 

 . 1956غشت  3تمثيلية �عد االستقالل �� ش�ل ا�جلس الوط�ي االستشاري بتار�خ   امللك ظه�� تأسيس أول هيئة

لقد نص الفصل األول من الظه�� ا�حدث للمجلس ع�� أنھ "يؤسس مجلس استشاري لدى جاللتنا، يمثل الرأي     

لس، إنھ ��ذا ا�حسبان العام الوط�ي �� الظروف الراهنة تمثيال واسعا للس�ان". ما يضفي الطا�ع التمثي�� ع�� ا�ج 

أن   فبدل  عدة،  التباسات  شاب��ا  أ��ا  رغم  باملغرب،  السيا��ي  التمثيل  لفكرة  ملموسة  تجر�ة  أول  ميالد  عن  �عّ�� 

قبل   من  معين�ن  أغل��م  أعضاؤه  سي�ون  الشعبية،  اإلرادة  عن  ومع��ة  حرة  انتخابات  عن  منبثقا  ا�جلس  ي�ون 

الزج ��ا �� دور استشاري، ناهيك عن تمثيلية الهيئات السياسية ال�ي لم امللك، وعوض أن يناط ��ا دور تقر�ري تم  

 . 8من املقاعد 30 %وهو ما يمثل حوا��  76مقعدا من ب�ن  22تحظ إال ب 

لذلك فالتصور الذي وضعھ الظه�� التأسي��ي للمجلس االستشاري لم يرق إ�� تطلعات أحزاب ا�حركة الوطنية،     

���يٍء ج يأت  لم  إقامة إذ ما حصل  إ��  الرامي  بما �انت �شت�ي سف��م، خاصة حزب االستقالل  الر�اح تجري  عل 

مؤسسات تمثيلية مجردة من طا�ع التعي�ن ح�ى يتس�ى لھ الفوز بأغلبية مقاعدها وممارسة السلطة بالش�ل الذي 

�� ��خ��ا األو��  يخول لھ تنفيذ برنامجھ السيا��ي، ولعل تأسيس ح�ومة ائتالفية بمشاركة حزب االستقالل سواء  

والثانية برئاسة امبارك الب�اي أو الثالثة برئاسة أحمد بالفر�ج والرا�عة برئاسة عبد هللا إبراهيم من أبرز مسببات   

�عز�ز مركز�ة املؤسسة امللكية داخل النظام السيا��ي املغر�ي و مبتدى إضعاف فكرة التمثيل السيا��ي خاصة و 

ا�ح�ومات رافقت  ال�ي  األحداث  االستشاري   أن  ا�جلس  حل  مع  بداية  ذلك،  تحقيق   �� ساهمت  األر�ع  االئتالفية 

برئاسة   1960ماي    27وحل ح�ومة عبد هللا إبراهيم وا�شقاق حزب االستقالل و ان��اًء بتأسيس ح�ومة ملكية ��  

 و�� العهد. 

كھ برغبتھ ا�جامحة ملمارسة  إن مشاركة حزب االستقالل ولو بتمثيلية ضئيلة �� ح�ومة و�� العهد دليل ع�� تمس   

منھ   يبت��  التمثيل  مؤسسات  داخل  تمثيليتھ  دائرة  توسيع  نحو  الطر�ق  أن  يقول  حالھ  لسان  و�أن  السلطة، 

االنخراط �� أي مبادرة مهما �انت األسس ال�ي تقوم عل��ا، و�ن �انت تفتقر آلليات انتخابية، إذ تمثيليتھ �� ح�ومة 
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بواسطة االنتخاب، و�نما �ان مأتاها اإلرادة امللكية لهدف حسم الصراع حول   و�� العهد لم تقم ع�� سند شع�ي

وضع   مسطرة  عن  النقاش  لتجاوز  الفرصة  واقتناص  االستقالل  حزب  واحتواء  لصا�حها  السياسية  السلطة 

السياسية  العملية  إحياء   �� دور  من  لها  ملا  السيا��ي  التمثيل  مؤسسات  دس��ة  فيھ  املف��ض  الدستور 

راطية، ول�ن �ان حزب االتحاد الوط�ي للقوات الشعبية اتخذ قرار معارضة الدستور شكال ومحتوى، فإن والديمق

حزب االستقالل لعب دورا أساسيا �� ا�حملة من أجل املصادقة ع�� الدستور املطروح ع�� االستفتاء مما ي��هن  

بت إليھ، بيد أنھ و�ن �ان الصراع ب�ن ع�� أن تكتيك وحذاقة ونباهة املؤسسة امللكية أصابت حظا وافرا مما ص

�� ا�ح�ومة امللكية وتصو�تھ  أحزاب ا�حركة الوطنية وا�حكم اتجھ لصا�ح هذا األخ�� بمشاركة حزب االستقالل 

 �� التمثيلية  للعملية  املنظمة  املقتضيات  وفق  عنھ  السيا��ي  التمثيل  فتيل  نزع  ومحاولة  الدستور،  ع��  بنعم 

االستق حزب  فإن  دستور  الدستور،  بأن  ذلك  برر  مرحلة    1962الل  �انت  و�نما  املطاف  ��اية  اعتباره  يمكن  ال   "

ال�ي نص عل��ا الدستور نفسھ"  القانونية و�املسطرة  بالطرق  إثر ذلك س��داد حدة 9سيعمل ع�� �عديلھ  . إذ ع�� 

وسياسي دستور�ة  أساليب  إ��  امللكية  املؤسسة  وستتجھ  الوطنية،  ا�حركة  أحزاب  من  من  التوجس  ل�حد  ة 

 تمثيلي��ا، حيث حكمت العملية االنتخابية طيلة مسار حيا��ا.  

ع��    الوطنية  ا�حركة  أحزاب  حصول  ا�حكم من مخافة  لدى  التوجس  بيان هاجس   �� والتنفيل  اإلفاضة  يمكن 

لتنظي�ي ، أو ع�� مستوى العملية االنتخابية ال�ي رافقتھ، ففي التعب�� ا1962األغلبية ع�� صعيد ما أقره دستور 

ع�� أن "ال��ملان يت�ون من مجلس�ن، مجلس  1962من دستور  36املؤس��ي لهيئات التمثيل السيا��ي نص الفصل 

النواب ومجلس املستشار�ن وأن أعضائھ �ستمدون نياب��م من األمة"، وحقهم �� التصو�ت حق �خ��ي ال يمكن 

 ).37تفو�ضھ (الفصل

املب    غ��  بالتمثيلية  اإلقرار  �ان  ما  ا�حضر�ة و  ا�جالس  عن  ممثل�ن  ثل�ي   �� املستشار�ن  �جلس  بالنسبة  اشرة 

)، سوى محاولة تقو�ض 45والقرو�ة وثلث من طرف غرفة الفالحة والتجارة والصناعة والهيئات النقابية (الفصل

تھ أنتجت مداخل التمثيل املباشر لدرء االنحراف نحو أغلبية برملانية لصا�ح أحزاب ا�حركة الوطنية، وا�حالة ها

لنا �� ثقافة التمثيل السيا��ي منازع مرضية من قبيل من�ع تمثيلية األعيان ال�ي طغت ع�� ا�جلس املنتخب بطر�قة 

 غ�� مباشرة طيلة ا�حياة السياسية باملغرب. 

ش�ل     التمثيل ومثلما  عملية  ع��  النطاق  لتضييق  الز�ا  شرطا  السيا��ي  التمثيل  لهيئات  الدستوري  التنصيص 

الواسع ألحزاب ا�حركة الوطنية، فإن م��تبات ذلك التضييق لم تقف عند هذا ا�حد و�نما امتدت إ�� أول عملية 

د ميالدها مرتكز�ن: التنديد  مع تأسيس ج��ة الدفاع عن املؤسسات الدستور�ة الذي شه  1962انتخابية �� دستور  

للديمقراطية معادية  باعتبارها  الوطنية  ا�حركة  أجل  10بأحزاب  من  امللك  إشراف  تحت  الوحدة  ع��  والعمل   ،

 
 26، 25، 24الــذي انعقــد ابلــدار البيضــاء، أ�م  رير قدمته جلنة الشؤون العامة والدستور، املنبثقة عن املؤمتر الثامن حلزب االســتقاللحزب االستقالل، الوضعية الدميقراطية، تق -9

 .46رقية املصدق، مرجع نفسه، ص: . نقال عن  8، مطبعة الرسالة، الرابط، ص 1967نونرب 
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االنتخابية املعركة   �� لغرض 11االنتصار  تم  إنما  االنتخابية  العملية  �حظة  "الفديك"  ج��ة  خلق  ع��  فالرهان   .

إ و  الوطنية  األحزاب  تمثيلية  نتائج إضعاف  أن  بيد  و�ليھ،  منھ  ا�حكم  توجهات  �ساير  سياسية  طبقة  نجاب 

حز�ي  بأن  نفسھ  قرارة   �� األخ��   هذا  اع��اف  لدرجة  ا�حكم،  بتطلعات  اللعوب  �الصبا  عصفت  االنتخابات 

ب   فازا  حيث  واسعة،  �شعبية  يتمتعان  زاال  ما  الشعبية  للقوات  الوط�ي  واالتحاد  داخل    69االستقالل  مقعدا 

ال و  مجلس  مقابل    12نواب  املستشار�ن  بمجلس  و    71مقعدا  النواب  مجلس   �� بمجلس    104مقعد  مقعد 

املستشار�ن بالنسبة "للفديك،" ولعل إقرار ا�حكم بأن أحزاب ا�حركة الوطنية ال زالت تتوفر ع�� خزان انتخا�ي 

فازو  ا�ج��ة  إ��  املنتم�ن  إذ  ا�حتسبة،  األصوات  عدد  سر   �� يكمن  شعبية  أساس  ومصداقية  ع��  ل�ل   16000ا 

 . 12صوت ل�ل مقعد  25000مقعد، �� ح�ن فاز مر�حوا أحزاب ا�حركة الوطنية ع�� أساس 

الوطنية    ا�حركة  أحزاب  م�انة  ستتعزز  �عتقد،  �ان  ملا  خالفا  ا�حكم  لصا�ح  مر�حة  تمثيلية  ضمان  عسر  أمام 

انتداب نفسها �أداة للدفاع عن املط  ت��ح عن  إذ لم  ال��ملان،  لها  داخل  إ�� اآلليات املتاحة  الب الشعبية والتوسل 

نواب  مبادرة  من  ذلك  ع��  أدل  وال  ا�حز�ية،  الوساطة  تحقيق   �� والنجاح  لل��ملان  االجتماعية  املطالب  نقل  �غية 

األولية  املواد  أثمان �عض   �� بالز�ادة  ا�ح�ومة  إثر قرار  الرقابة  ملتمس  لتقديم  الشعبية  للقوات  الوط�ي  االتحاد 

 . 31,813  %�عد أن رفعت ثمنھ سابقا ب 74 %صوص السكر بما يز�د عن و�ا�خ 

الرقابة رفضھ نظرا للمسطرة الذي يتطل��ا أغلبية     با�ح�ومة، �� ح�ن   73نتج عن تقديم ملتمس  نائب لإلطاحة 

فقط   قو�ة   60صوت  معارضة  فأمام  ل�ح�ومة،  الصعو�ات  من  املز�د  خلق  سوى  الرفض  هذا  �ش�ل  ولم  نائبا، 

�ة ألحزاب ا�حركة الوطنية، ستقدم هذه األخ��ة ع�� محاولة إفشال التجر�ة ال��ملانية خاصة و أن ا�ح�ومة وحيو 

املنبثقة عن ال��ملان لم تكن قائمة ع�� سند شع�ي، كما أن تمثيلي��ا لم تكن �ساير املطالب الشعبية، و�نما تأتمر 

ب��ا اإلحساس  ولعل  م��ا،  يطلبھ  ما  وتنفذ  ا�حكم  طر�قة بأوامر  ع��  تأث��ها  و  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  شعبية  يد 

  1965إخراج السياسات االجتماعية داخل مؤسسة ال��ملان �ان لھ كب�� األثر �� اإلعالن عن حالة االستثناء سنة  

تجر�ة   ألول  ا�حد  ووضع  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  تمثيلية  ع��  اإلجهاز  ليتم  البيضاء،  الدار  أحداث  �عد  خاصة 

 ة كصورة ملا �عرف بالتمثيل السيا��ي. برملاني

 ثانيا: �� مسببات نزع الوساطة ا�حز�ية         

تنطوي الوساطة ا�حز�ية ع�� حّس تار��� وواق�� يكرس فكرة مفادها أن العالقة ب�ن األحزاب واملواطن�ن يجب   

سياسية ع�� تنشئة سياسية �سهم  أن تنب�ي ع�� �عدين: األول يف��ض التشبع بثقافة إشراك املواطن�ن �� ا�حياة ال

سل�ي  سيا��ي  مناخ  خلق  ثم  والسياسية،  االجتماعية  القضايا  مع  والتفاعل  السياسية  املشاركة  �سب  رفع   ��

�سوده قيم الديمقراطية، والثا�ي ينب�ي ع�� نقل الطلب االجتما�� إ�� برامج ا�حزب وتحو�لها إ�� قرارات سياسية 
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ومما االنتخابات   �� الفوز  التجر�ة  �حظة  داخل  اإليجابية  الفعالية  من  تملك  ال  املتالزمة  وهذه  السلطة،  رسة 

 املغر�ية إال ال��يء القليل ألسباب عدة تحكمت ف��ا �حظة النشوء األو��. 

قواعد     بناء  من  تمكنت  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  سيما  ال  املغر�ية  السياسية  األحزاب  �انت  و�ن  أنھ  يتأكد  هكذا 

جزء وتنشئة  فإن   شعبية  االنتخابات،  أثناء  أصواتھ  واستمالة  السيا��ي،  العمل  ع��  املغر�ي  ا�جتمع  من  كب�� 

ال��ملانية األو��  التجر�ة  بلت مع 
ُ

إ�� قرارات سياسية ك ممارس��ا للسلطة ع�� نحو ت��جم فيھ املطالب االجتماعية 

سنة    1963سنة   االستثناء  حالة  عن  اإلعالن  �عد  أجهضت  هذه  1965و  منذ  إذ  سنة  ،  غاية  إ��    1970ال�حظة 

مطلقا    جمودا  السيا��ي  التمثيل  مؤسسات  أحزاب    -عرفت  لتمثيلية  حد  وضع  بأولو�ة  ا�حكم  و��  عن  كتعب�� 

�ان شديد الوطأة ع�� االستقرار السيا��ي وا�حياة ا�حز�ية،     -ا�حركة الوطنية كمدخل لن�ع صفة الوساطة ع��ا

لدم والنضال  املطالبة  عن  تتوا�ى  لم  ملؤسسات حيث  ا�حياة  نبض  إعادة  أساس  ع��  السياسية  ا�حياة  قرطة 

 التمثيل السيا��ي باعتبارها مبتدى تحقيق الوساطة ا�حز�ية.

ُعّد الواجهة   1970إن املسار الذي اتخذتھ املؤسسة امللكية إلعادة إحياء مؤسسات التمثيل كما ع�� عنھ دستور    

ا�حز�ية   الوساطة  السياسية األساسية لإلجهاز ع�� فكرة  تمثيلية األحزاب  التمثيل عن  نزع صفة  أولهما  لسبب�ن: 

(الفصل لألمة  األس�ى  واملمثل  املؤمن�ن  أم��  امللك  تحت 19العتبار  السيا��ي  التمثيل  مؤسسة  أحادية  وثان��ما   ،(

ھ �سمية مجلس النواب ينتخب ثلثيھ بطر�قة غ�� مباشرة وثلث بطر�قة مباشرة ؛ فأما السبب األول الذي يف�ح 

التسليم بفكرة الوساطة ا�حز�ية ما دام امللك هو املمثل األس�ى لألمة، وأن   19الفصل   بأنھ ال يمكن  فهو الزعم 

الوساطة ا�حز�ية ترتبط باألحزاب السياسية وفكرة التمثيل واملقام األس�ى لهذا األخ�� �� �افة األحوال يجد ضالتھ 

الفصل   أما  19��  لألمة)،  األس�ى  املمثل  إلقصاء    (امللك  �سّوِغ  ما  ا�خطورة  من  ففيھ  األسباب  ثا�ي  عن  ي��تب  ما 

  �� ا�حسوم  مباشرة  غ��  بطر�قة  ثلث�ن  تمثيلية  وجود  لعامل  ال��ملان  داخل  من  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  تمثيلية 

والسياسيات  القرارات  ع��  باألغلبية  التصو�ت  عل��ا  ُب  ُيَصّعِ مما  ل�حكم،  املوالون  األعيان  لصا�ح  ال�ي   أمرها 

ورافقت ا�حياة    1970تق��حها، لذلك فمحاولة نزع عملية الوساطة عن أحزاب ا�حركة الوطنية ابتدأت مع دستور  

�عد   ما  غاية  إ��  التمثيل  محطات  �ل   �� والقانو�ي، 1998ا�حز�ية  الدستوري  ا�جانب  ع��  فقط  تقتصر  لم  إذ   ،

العمل قبيل  من  سياسية  طبيعة  ذات  أخرى  أش�ال  سبق��ا  العامة   و�نما  ا�حياة  �سييس  عدم  جانب،  14ع��  من 

 من جانب آخر. 15و�ضعاف األحزاب السياسية 

فع�� املستوى األول  حسب عمر بندورو " تجنب �سييس الس�ان خاصة س�ان القرى جعل من أو�� اهتمامات   

أعضا��ا تنصيب  تجنب  و�األخص  ا�جهات  مختلف   �� السياسية  األحزاب  انتشار  منع  وهدفها  كرجال   السلطة 

سلطة و إال فإن السلطة ست�ون مهددة بالوقوع تحت تأث�� األحزاب وتصبح تا�عة لها"، إذ  سيصبح بإم�ان أحزاب 

، لهذا األمر 16من ساكنة املغرب   75  %ا�حركة الوطنية تأط�� الس�ان السيما ساكنة البوادي ال�ي �غلت تلك الف��ة  
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الب س�ان  يمكن  �سييس  �ل  تجنب  إ��  السلطة  نتيجة جنحت  �انت  إذ  السيا��ي،  العمل   �� االنخراط  من  وادي 

 . 17وقف عملية التسييس إ�� جانب ما ذكرناه التوجھ نحو إعادة تنظيم اإلطار القب�� 

وأ�شط��ا    تظاهر��ا  ملنع  القمع  استعمال   �� فيكمن  السياسية  األحزاب  بإضعاف  واملرتبط  الثا�ي  املستوى  أما 

  1960عبية وال�ي ست�ون امتدادا لال��امات السابقة ضده فيما �عرف بمؤامر�ي خاصة االتحاد الوط�ي للقوات الش

سيتم اعتقال مائة �خص منتم�ن ل�حزب وا�حكم عل��م �عقو�ات شديدة وصلت إ�� ا�حكم   1970، ففي  1963و  

 .18باإلعدام

إ   يروم   تناز��  السياسية واملوسوم بطا�ع  ا�حياة  الذي هيمن ع�� مسار  التوجھ  ا�حز�ية، إن هذا  الوساطة  لغاء 

سيتعذر �� ظلھ تنظيم انتخاب ممث�� األمة خاصة �عد مقاطعة األحزاب السياسية االنتخابات املنظمة �حظتئذ،  

انقال�ي   مسببات  من  �عد  ال�ي  الال�سييس  حالة  ستسود  مؤسسة 1972و    1971حيث  فإن   األساس  هذا  ع��   .

وضع نتيجة  التغ��ات  �عض  ستعرف  السيا��ي  إ��    التمثيل  تصبو  ال  التغ��ات  هذه  �انت  و�ن  جديد،  دستور 

أم��ا للمؤمن�ن وممثال   1972من دستور    19تطلعات أحزاب ا�حركة الوطنية، حيث سيستمر امللك حسب الفصل  

سنوات �� ش�ل أحادية ا�جلس مع �غي�� �سبة التمثيل بانتخاب    4أس�ى لألمة، كما ستستمر مدة تمثيلية النواب  

باالق��  التمثيلية  ثلث�ن  دائرة  توسيع  أن  املبدأ  حيث  من  �ان  ول�ن  مباشرة،  غ��  بطر�قة  وثلث  املباشر  العام  اع 

املباشرة داخل ال��ملان ستعزز من تمثيلية أحزاب ا�حركة الوطنية و�التا�� محاولة ��خ�� اآلليات املمكنة لتمر�ر 

خناق ع�� تمثيلية أحزاب ا�حركة الوطنية قام  سياسا��ا، فإن نوعا آخر من املمارسة الدستور�ة أف�ح �� �شديد ا�

الفصل   إ��  بال�جوء  سنوات  أر�ع  ملدة  االنتخابات  تأجيل  أساس�ن:  النواب   102ع��  مجلس  تنصيب  يتم  أن  إ��   "

الدستور�ة   املؤسسات  إلقامة  الالزمة  التشريعية  اإلجراءات  امللك  جاللة  يتخذ  الدستور  هذا   �� عليھ  املنصوص 

ية وتدب�� شؤون الدولة" من جانب، حيث نرى أن سمات هذا التنصيص لعبت دورا مهما ��  وس�� السلط العموم

ثم  ا�حز�ية.  الوساطة  فكرة  إ��اك  و  أولو�اتھ  من  االنتخاب  �عد  الذي  السيا��ي  التمثيل  ملبادئ  التنكر  استمرار 

سنة   دستوري  بتعديل  ارتبط  آخر  هذا  1980جانب  �سوقنا  إذ  سنت�ن،  ال��ملان  و�الة  اعتباره   مدد  إ��  التعديل 

عن  املنبثقة  األغلبية  ألن  و��ميشها،  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  تمثيلية  من  تبقى  ما  ع��  اإلجهاز  سياق   �� يصب 

) تناسب ا�حكم وتنتظم �� مشروعھ و�يان ذلك ع�� سبيل املثال 1977-1983االنتخابات خالل الوالية التشريعية (

 ر" أحمد عصمان الرئيس السابق للديوان املل�ي. تزعم األغلبية "التجمع الوط�ي لألحرا

  ) التشريعية  الوالية  ان��اء  �حظة  جرى  ما  السيا��ي 1977-1983إن  التمثيل  بمعضلة  التسليم  ع��  دليل  لهو   (

�� كنفها تصور أحزاب سياسية قو�ة مجردة من وظائفها أن تضع الطلب االجتما�� ع��   باملغرب، حيث يصعب 

لتكريس فكرة الوساطة ا�حز�ية، فليس لها من األمر سوى الوجود نظرا الستبطان ا�حكم رأس برنامجها كمركب  

 
17 -Pour plus de détails voir, Rèmy Leveau, Le Fellah marocain défenseur du trône, FNSP, Paris 1976. 

 . 83عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورو، النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب، مرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق، ص:  -18
 



 التمثیل السیاسي بالمغرب وانعكاساتھ على الوساطة الحزبیة 
 

 
2022 أبريل  03   11 الصفحة     

الفصل   إ��  امللك  ف�جوء  لألمة،  تمثيلھ  انفراد  ع��  القائم  املغر�ية  للدولة  التقليدا�ي  اإلرث  لتأجيل    1919مبادئ 

سابق من أساليب �شاء أن    يدخل ضمن نفس السياق، و�ضمر ما تقّرر ع�� نحو  1984االنتخابات إ�� غاية سنة  

تجعل تمثيلية أحزاب ا�حركة الوطنية �� مهب الر�ح، حيث �لما تقدمنا �� الزمن وتقلصت دائرة الصراع بينھ و��ن 

أحزاب ا�حركة الوطنية لصا�حھ إال  وأخذت هذه األساليب تف�ح عن نفسها و�عاود الكرة �لما سمحت الفرصة 

�حظ جديد  حزب  ظهور  ظاهرة  مثل  للوالية  بذلك،  التمثيل  مؤسسات  مقاعد  أغلبية  إذ  انتخابية،  محطة  �ل  ة 

)، ست�ون لصا�ح حزب سيا��ي لم يكن قد مر ع�� تأسيسھ سوى ف��ة زمنية قص��ة جدا  1984-1992التشريعية (

 . 20(االتحاد الدستوري)

التصدي ألح   �� جملتھ ع��  �� خلق "ا�حزب األغل�ي"، والقائم  املتمثل  املن�ِع  الوطنية مخافة إن هذا  زاب ا�حركة 

الوساطة ا�حز�ية، ألنھ و�ن  �� نظرنا �ش�ل مظهرا  آخر من مظاهر عسر والدة  لهو  ال��ملان،  نيلها أغلبية مقاعد 

و�أ��ا  ا�حكم،  تصورها  ال�ي  بالطر�قة  صيغت  السياسية  برامجھ  فإن  و�تمثيليتھ،  األغل�ي  ا�حزب  �شرعية  سلمنا 

سياسات ع��  الشرعية  إلضفاء  قرارات أتت  إ��  وتحو�لها  املغرب  لس�ان  االجتماعية  املطالب  تب�ي  ��دف  وليس  ھ 

سياسية، فالغاية من تأسيس "الفديك "إ�� جانب خلق التوازنات السياسية لصا�ح ا�حكم ارتبطت بإقبار برنامج 

املغر� قانون  لتن�يل  الشروط  وت�ئ  للشعبية  للقوات  الوط�ي  االتحاد  وضعھ  الذي  الزرا��  تجر�ة 21ة اإلصالح  أما   ،

التقليص من   اقت��ى  والذي  أجلھ  خلق من  الذي  ال��نامج  تنفيذ  �ان هو  م��ا  فاملبت��   " الوط�ي لألحرار  "التجمع 

من   العمومية  االستثمارات  وتجميد    %4,6إ��    %7,6معدل  القروض  من  وا�حد  النفقات  تقليص  ع��  والعمل 

سياسة 22األجور  تنفيذ   �� ا�حدد  ا�حكم  برنامج  وشرعنة  تن�يل  عملية  الدستوري  االتحاد  تجر�ة  َحكمت  بينما   ،

. فلم يكن لهذه ال��امج 198023التقو�م الهيك�� الذي سبق وأن فرضتھ املؤسسات املالية الدولية ع�� املغرب سنة  

سية سوى ا�عدام مصا�ح فئات عر�ضة من الشعب داخل كنفها خاصة الفئات الفق��ة والطبقة الوسطى،  السيا

البيضاء   الدار  �� أحداث  �� ارتفاع حدة الطلب االجتما�� واالحتجاج ُجسد ع�� سبيل املثال  آنئذ سببا  مما �ان 

 .  1984يناير  19ثم انتفاضة  1981يونيو 20، وانتفاضة 1965ماي سنة 

ا�حركة  و   ألحزاب  يخول  الذي  النحو  ع��  ا�حز�ية  للوساطة  وال  السيا��ي  للتمثيل  تطور  يحصل  لم  ذلك،  مع 

  �� ال�ي تحكمت  السياسية والدستور�ة  تفسره االعتبارات  ما  السلطة، وهذا   �� ل�حكم  الفعلية  املشاركة  الوطنية 

 
 يف احلياة السياسية والدستورية ابملغرب ابعتباره خزان السلط الضمنية للملك؛ أنظر :    19اليت تناولت الدور الذي لعبه الفصل  فيما خيص أهم الدراسات -19
 ، مؤسسة إيزيش للنشر.1992)، الطبعة األوىل، 1991-1962حممد معتصم، احلياة السياسية املغربية (    -

- Menouni Abdeltif : Le recours à l’article 19 une nouvelle lecture de la constitution ?, Revue juridique politique 
et economique du maroc, N 15, septembre 1984. Et aussi, 
- Rkia El mossadeq :Consensus ou jeu de consensus ? en particulier chapitre 2, Les Données constitutionnelles 
du maroc, imprimerie najah el jadida 1995.  

 .26، ص: 2016أمحد بوز، الربملان املغريب؛ البنية و الوظائف، اجمللة املغربية للعلوم السياسية واالجتماعية، عدد خاص، مطبعة املعرف اجلديدة  -20
 . 29ص، ، 2008صيف  37 -36حممد اهلامشي، صناعة احلزب األغليب يف املغرب؛ جملة وجهة نظر عدد مزدوج  -21
 .30نفسه، ص:  -22
 .30نفسه، ص:  -23
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التمثيل   السيا��ي كما أشرنا سابقا بخلق  مسار تفكيك الوساطة ا�حز�ية ع�� خنق هوامش استقالل مؤسسات 

، والفصل 1972سنة    102"ا�حزب األغل�ي" أحيانا و التلو�ح بفصول الدستور �� أحاي�ن أخرى بال�جوء إ�� الفصل  

، و�قيت هذه االعتبارات سار�ة املفعول للتضييق ع�� نطاق تمثيلية أحزاب ا�حركة الوطنية داخل 1983سنة    19

النواب  ال��ملان نتج ع��ا فوز حزب ا بأغلبية مقاعد مجلس  �� االنتخابات التشريعية   82التحاد الدستوري  مقعد 

��   1972، وتمديد الوالية ال��ملانية بمقت��ى استفتاء شع�ي لتصبح ثمان سنوات �عد أن �ان دستور  1984سنة  

ال��يء الذي جعل    ��ختھ األو�� قد حددها �� أر�ع سنوات، وتم �عديلها �� بداية الثمانينات لتصبح ست سنوات،

 .24م��ا الوالية األطول �� تار�خ املغرب 

مسبوقا     غ��  تحوال  بأن  للقول  االستطرادة   هذه  من  دوافع  �عود  تخللتھ  باملغرب  السياسية  ا�حياة  ع��  سيطرأ 

بفو��ى  م�حو�ة  �انت  أ��ا  املغرب  تار�خ  يثبت  ال�ي  العملية  و��  آخر،  ملك  إ��  ملك  من  ا�حكم  انتقال  تأم�ن 

الوطنية  ،25وقالقل ا�حركة  التضييق ع�� أحزاب  حدة  التخفيف من  إ��  ا�حكم  السياق سيجنح  ففي غمرة هذا 

ل استدراجھ  عن  ومحاولة  التعب��  صفة  لها  تخول  انتخابات  ع��  السلطة   �� مشارك��ا  عملية  تأم�ن  بواسطة  ها 

�� برامجها-مطالب الشعب   ال��ملان، ذلك أن التصو�ت بنعم   -كما �انت تتصور  التمثيل األغل�ي داخل  من خالل 

دستور   ع�  1996ع��  الحتوا��ا  مهد  منعطفا  ُعد  باإلجماع  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  قبل  ��  من  مشارك��ا  وهم   �

�عض  وقعت  و�ن  أنھ  رافقتھ،  ال�ي  االنتخابية  والعملية  ا�جديد  الدستور   �� التمعن  �عض  يفيدنا  وقد  ا�حكم، 

التغ��ات فيما يخص العودة إ�� ثنائية مجلس التمثيل؛ مجلس النواب يتم انتخاب نوابھ بطر�قة مباشرة ومجلس 

مقعد �� االنتخابات   57تحاد االش��ا�ي ع�� أك�� عدد املقاعد  املستشار�ن بطر�قة غ�� مباشرة، وحصل حزب اال

، فإن الغايات غ�� املعلنة استطاعت أن تصب �� اتجاه إضعاف وظيفة أحزاب 1996ال�ي نظمت �� إطار دستور  

مجلس  عمل  س��  ملراقبة  إال  يكن  لم  املستشار�ن  مجلس  إحداث  من  فالغرض  السابق،   �� كما  الوطنية  ا�حركة 

أل  الوطنية النواب  ا�حركة  أحزاب  فوز  أما  ا�حكم،  لتوجھ  املسايرة  لألحزاب  �عود  ملقاعده  الساحقة  األغلبية  ن 

السيما حزب االتحاد االش��ا�ي بأغلبية املقاعد فيعود إ�� رغبة ا�حكم �� ذلك ح�ى يتم انتقال حكم امللك حسن 

الداخلي وزارة  أن  تب�ن  حيث  �سالسة،  السادس  محمد  امللك  إ��  أي  الثا�ي  املعارضة  لصا�ح  ال��و�ر  ع��  عملت  ة 

نائب�ن اش��اكي�ن ع�� فوزهما وهما محمد حفيظ مر�ح   تب�ن من خالل اع��اض  أحزاب ا�حركة الوطنية وهو ما 

. األمر الذي  26دائرة م��وكة البلدية �عمالة ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء ومحمد أديب مر�ح مديونة 

عندم االستقالل  حزب  عن  أكده  قط  تختلف  لم  اعت��ها  حيث  مصداقي��ا،   �� وشكك  االنتخابات  نتائج  انتقد  ا 

 .27االنتخابات السابقة 

 
 . 27أمحد بوز، الربملان املغريب، مرجع سابق، ص:  -24
 . 30حممد اهلامشي، مرجع سابق، ص:  -25
 .  31، ص: نفسه -26
 . 155عمر بندورو، مرجع سابق ص:  -27
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وع�� الرغم من ذلك فقد مثلت أحزاب ا�حركة الوطنية بأغلبية املقاعد داخل ال��ملان، حيث تمكنت ع�� إثر هذه   

ع��   االش��ا�ي  االتحاد  الزعيم  برئاسة  ح�ومة  �شكيل  من  أن األغلبية  األخ��ة  هذه  اعت��ت  اليوسفي،  الرحمن 

مشارك��ا ستمهد الطر�ق أمامها إلغالق الباب أمام املمارسات ال�ي تمت �� العهد السابق واملتسمة بالفساد وارتفاع 

ما   أن  غ��  السلطو�ة"،  جدار   �� ثقب  "بإحداث  الياز��  االتحادي  القيادي  ذلك  عن  ع��  كما  البطالة  و  الرشوة 

ح�ومة اليوسفي لم يكن �� حسبان أحزاب ا�حركة الوطنية، إذ وجدت نفسها أمام تحديات   تمخض عن تجر�ة

الوساطة  فكرة  لتجسيد  كمحاولة  صالحيات  من  تمتلك  ما  ع��  وا�جتمع  الدولة  أمور  إلدارة  تبادر  إن  ما  ك��ى 

مؤس ينظم  قانون  مشروع  إعداد  بصدد  ا�ح�ومة  �انت  ال�ي  ال�حظة  ففي  وجو��ت،  إال  الوسيط، ا�حز�ية  سة 

الفصل   بواسطة  املظالم  ديوان  عل��ا  أطلق  األخ��ة  هذه  طبيعة  جنس  من  مؤسسة  إخراج  إ��  امللك    19سيجنح 

وجزء من هذه التخر�جة ُبّرر ع�� أساس أن األمر يتعلق �عالقة ب�ن املواطن�ن ومؤسسة مركز�ة، وهذه العالقة �� 

 �افة األحوال تنت�ي إ�� حقل إمارة املؤمن�ن. 

الوطنية من داخل ا�ح�ومة تظ    اق��ن بمحاولة تقو�ض وظيفة أحزاب ا�حركة  التجر�ة إذن أن مسارها  هر هذه 

لتجر�دها من دور الوساطة ا�حز�ية، أف��ى هذا التجر�د إ�� مآالت تروم �عض القراءات إ�� حسبا��ا تنت�ي إ�� ما 

 ��.بات �عرف بأزمة الديمقراطية التمثيلية أو قل أزمة النظام التمثي

 ثالثا: �� أن مآالت الوساطة ا�حز�ية ليست من أزمة التمثيل السيا��ي      

إن ما ينب�� أن �س��ل بھ هذا ا�حور اس��ساال ملا سبق هو التأكيد ع�� حقيقة مفادها أن النظام التمثي�� �أحد     

السقم يتفاوت من تجر�ة تجليات الديمقراطية التمثيلية، أض�� �عرف سقما �� جوف آلياتھ و�ن �ان حجم هذا  

إ�� أخرى، بل إن بروز ظاهرة مثل تد�ي �سب املشاركة �� العملية االنتخابية والعزوف عن االنتماء السيا��ي، �ان 

حر�ا بانطالق نقاش حول ما بات �عرف بأزمة التمثيل السيا��ي أو قل أزمة الديمقراطية التمثيلية، و�يان ذلك أن 

لھ ُوجد  النقاش  هذا  من   
ً
روسو    جزءا "دومينيك  كتابات  أبرزها  لعل  متنوعة،  كتابات   ��  

ً
 Dominiqueصدا

Rousseau   "28    بر�مات "كريستوف  تصور Christophe premat "29و  من  جزء  عرض  محاولة  من  املبت��  إذ   ،

داية أطروحة هؤالء هو بيان كيف يمكننا التمي�� ب�ن مسببات أزمة التمثيل كحصيلة ملسار تار��� طو�ل ُعّد �� الب

النموذج األمثل ألي نظام سيا��ي، ومحاولة فهم التجر�ة املغر�ية باعتبارها امتدادا لهذه األزمة؟  أم ال؟ ح�ى نتخذ 

 هذا املعطى كعامل لتفس�� ما سنخلص إليھ. 

 
عن حل ألزمة التمثيــل السياســي أو الدميقراطيــة التمثيليــة  " وهو أكادميي فرنسي وعضو ابحملكمة الدستورية الفرنسية Dominique Rousseauيبحث "دومينيك روسو -28

تصــور يؤســس ملبــادئ هــذه الدميقراطيــة الــيت قــا مــن ابعتباره نظاما مييل إىل إقصاء الشعب من احلياة العامة ويقدم الدميقراطيــة املســتمرة كمقــرتح لتجــاوز أزمــة الدميقراطيــة التمثيليــة انطال
 يسميها ابملستمرة ومؤسساهتا أنظر: 

Dominique Rousseau : Radicaliser La Démocratie ; Proposition pour une refondation , Seuil 2015.  -   
السياســي كحــل لألزمــة الــيت يعيشــها هــذا النظــام وفــق أطروحتــه  " سياســي وأكــادميي فرنســي يستشــرف أفقــا جديــدا للتمثيــلChristophe premat"كريســتوف برميــات  -29

 ضمن مؤلفه "الفكرة اجلديدة للتمثيل السياسي" أنظر:
nouvelle représentation politique, Edilivre 2014. Christophe Premat : L’idée d’un 
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التمثيلية يلقي "دومينيك روسو     النقاش عن أزمة الديمقراطية  " اللوم Dominique Rousseauففي خضم هذا 

الن فالتصو�ت ع��  السياسية،  املشاركة  و  السيا��ي  القرار  عن  املواطن�ن  إ�عاد  إ��  يف��ي  باعتباره  التمثي��  ظام 

حسبھ و�ن �ان �عت�� من أهم القنوات األساسية  للتعب�� عن ا�خيارات االجتماعية والسياسية للمواطن�ن، فإنھ  

ع��  السياسية  ال��امج  بصياغة  لالنفراد  أداة  إ��  ينقلب  ما  سبقھ   سرعان  قد  �ان  و�ن  الناخب�ن  ��مش  نحو 

ملن سيمثلھ  ي�ون قد انت�ى دوره،   -املواطن -اختيارهم ا�حدد �حظة العملية االنتخابية، فبمجرد  ما يمنح صوتھ  

التحالفات  ستفرزه  ما  أساس  ع��  يصاغ  االنتخابية  للعملية  املوا��  اليوم   �� سياسية  خيارات  من  سيأ�ي  فما 

بناءً 30السياسية  إذ  والتوجهات   ،  السياسية  ا�خيارات  ستصاغ  حاكمة،  أغلبية  ستفرز  ال�ي  التحالفات  هذه  ع�� 

العامة للبلد �ش�ل ال يجعل من املنتخب�ن سوى مدافع�ن ومنفذين ملا سيتخذ من قرارات ضار��ن عرض ا�حائط 

قساوة أك��  إليھ  بالنسبة  التمثي��  النظام  يصبح  إذ  ألجلها،  املواطن  صوت  ال�ي  ع��    ا�خيارات  ا�خناق  �شديد   ��

الديمقراطية بطر�قة مأساو�ة تقلص من دور املواطن �� ا�حياة السياسية إذ يصبح هذا األخ�� ع�� حد قولھ أداة 

، وال يقف عند هذا ا�حد بل يذهب إ�� التأكيد ع�� اعتبار أن النظام التمثي�� �� ش�لھ ا�حا��  31لالغ��اب السيا��ي

يمقراطية، فلم �عد فقط يتنكر إ�� رغبات املواطن�ن وطلبا��م، و�نما �سبب �� ضعف �عت�� �عيدا �ل البعد عن الد

العملية السياسية وا�عدام الثقة وتقلص �سب التصو�ت، فما يراه النائب من النظام التمثي�� سوى ذلك الصوت 

منظور "دومينيك روسو  الذي سيمنح لھ إلضفاء الشرعية ع�� تمثيلھ داخل ال��ملان، هذا األخ�� الذي لم �عد ��  

Dominique Rousseau   للشرعية فاقدين  أفراد  تجمع  م�ان   فقط  و�نما  السيا��ي  للنقاش  الرئي��ي  امل�ان   "

 .32ممثل�ن بطر�قة غ�� مباشرة  40 %التمثيلية، وال أدل ع�� ذلك كما يرى وجود ما يقارب 

التمثيل " مChristophe premat ومن زاو�ة أخرى ينطلق "كريستوف بر�مات      ن فكرة يقر ع�� إثرها أن عملية 

الشعبية،  السيادة  يجسد  الذي  الفضاء  باعتباره  ال��ملان  ع��  الشرعية  إضفاء  أش�ال  من  شكال  عد 
ُ
� السيا��ي 

قبل  من  الشرعية  لها  تمنح  بمؤسسات  تتمتع  ال�ي  للمجتمعات  رمزي  تمثيل  هو  السيا��ي  فالتمثيل  لذلك 

تبار الديمقراطية والنظام التمثي�� من الناحية التار�خية يختلفان و�تقاطعان،  ، و�ن �ان �س�� إ�� اع33املواطن�ن

�عد  إال  فر�سا   �� خاصة  عناصره  األخ��  هذا  �ستكمل  لم  إذ  التمثي��،  للنظام  سابقة  حسبھ  فالديمقراطية 

جهة، ومن  هذا من    34منتصف القرن الثامن عشر �ش�ل يجمع ب�ن الطبيعة االرستقراطية والشرعية الديمقراطية

روسو   "دومينيك  مع  يتقاطع  أخرى  التمثيلية   Dominique Rousseau جهة  الديمقراطية  بأن  تقر  فكرة   ��  "

التمثيل، ألن األغلبية داخل هذه املؤسسات   �� مؤسسات  الثقة  ا�عدام  تزايد  نتيجة  أ�حت �عرف حالة خفوت 

ا�حاالت   �عض   �� ذلك  ع��  زد  األقلية،  إقصاء  إ��  تجنح  ما  عن  سرعان  نا�عا  السيا��ي  التمثيل  ف��ا  ي�ون  ال�ي 

 
30- Dominique Rousseau : Radicaliser La Démocratie ; Op Cit, P :25, 26. 
31- ibid, P :38. 
32- ibid, P :27.  
33-  Christophe Premat : L’idée d’un nouvelle représentation politique, Op Cit, P :8. 
34-  ibid, P :103. 
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والتور�ث االختيار  أو  االستبداد؛ 35التعي�ن  لصا�ح  الديمقراطية  تراجع  نتيجة  ي�ونان  حسبھ  العامل�ن  فكال   ،

 استبداد األغلبية. 

 هل �� الوسع إذن حسبان التمثيل السيا��ي باملغرب �عب��ا عن أزمة الديمقراطية التمثيلية؟   

عد ذلك، ألن ما نجم عن تجر�ة التمثيل السيا��ي باملغرب ال يو�� بأنھ �� �حظة من ال�حظات نجحنا ��  إننا �ستب  

بممارسة  االنفراد  أو  برامجها  تنفيذ  باألغلبية  الفائزة  السياسية  لألحزاب  تخول  سليمة  سياسية  تمثيلية  �شكيل 

" ، بل إن التجر�ة املغر�ية ظلت   Christophe prematالسلطة ولو ع�� النحو الذي يحيل إليھ "كريستوف بر�مات  

العملية  انتظام  عدم  جانب  فإ��  السيا��ي،  التمثيل  بنظر�ة  ا�خاصة  الفكر�ة  املرجعية  بلورتھ  ما  عن  بمنأى 

االنتخابية �� املراحل األو�� ل��وز مؤسسات التمثيل، و تف��ي ظاهرة ال��و�ر ثم العوامل السالف ذكرها املرتبطة 

ل�ي" ،وخلق هيئة ممثلة بطر�قة غ�� مباشرة، لم يكن بإم�ان األحزاب السياسية املغر�ية السيما بخلق "ا�حزب األغ 

التار���   إلر��ا  رهينة  ظلت  املغر�ية  فالتجر�ة  الواقع،  أرض  ع��  وترجم��ا  سياسات  بناء  الوطنية  ا�حركة  أحزاب 

 ر�ية. القائم ع�� البعد السلطا�ي �� ش�ل إمارة املؤمن�ن وطبيعة الدولة املغ 

إنتاج أش�ال جديدة �ستبعد فكرة    ي��اجع ليف�ح ا�جال إلعادة  و أخذ  الزمن، إال   �� التفس�� �لما تقدمنا  هذا 

�� ا�حقل السيا��ي  التقليد وا�حداثة، و �عيد تكريس فكرة أن العالقة ب�ن املوطن�ن  الوساطة ا�حز�ية وت��ل من 

ا�حز�ية، إذ لم تكد حقبة "ح�ومة اليوسفي" أن تنصرم �� خواتم   املغر�ي �� عالقة مباشرة ال تحتاج إ�� الوساطة

املطالب 2002 فنقل  أر�انھ،  اكتملت  قد  ا�حز�ية  الوساطة  ع��  اإلجهاز  استكمال  مسلسل  معها  ي�ون  ح�ى   ،

االجتماعية �� تجر�ة ح�ومة اليوسفي اصطدم مرة أخرى باس��اتيجية ا�حكم �� ��ميشھ لها ابتداء ��حب امللفات 

ال��بية، الك منظومة  (إصالح  للملكية  املباشر  التدخل  بمجال  و��حاقها  ا�حقيقية  السياسية  الرهانات  ذات  ��ى 

جطو  ح�ومة  بتعي�ن  ان��اء  و  الك��ى...)  األوراش  األسرة،  مدونة  ا�حركة 36والت�و�ن،  أحزاب  أصبحت  حيث   ،

كشف استطالع الرأي الذي أنجزتھ  الوطنية محل نقذ الذع من قبل ا�جتمع ومن قبل الطبقة السياسية، حيث  

مغرب   ب�ن  2020جمعية  ما  أن  الرأي  استطالعات   �� متخصصة  مؤسسة  مع  العينة   76%و    73  %بالتعاون  من 

املستجو�ة تنظر �سلبية واستياء كب�� �حصيلة ح�ومة التناوب خاصة �� مجال م�افحة البطالة والفقر والفساد  

بالكتلة، إذ  انتقاد مسار العمل ا�ح�ومي وحصيلتھ من داخل األغلبية ومن داخل ما �ان �عرف  اإلداري، كما تم 

العمل الشع�ي و�� التقر�ر السيا��ي الذي قدم    لطاملا وصف حزب االستقالل عمل ا�ح�ومة باالرتباك، أما منظمة

، اعت��ت حصيلة ح�ومة التناوب سلبية ومخيبة لآلمال ، ليتسع اليأس و 2002�� دورة ال�جنة املركز�ة �� ف��اير  

اليوسفي" "�ح�ومة  الهز�لة  النتائج  ع��  ا�جتمع  من  واسعة  شرائح  طرف  من  االحتجاجات  هذا 37تتنامى  فأمام   .

إضافة   �حمل الوضع  عل��ا  التعو�ل  يف��ض  �ان  ال�ي  السياسية  األحزاب  ارتباك  و  فيھ  تحكمت  ال�ي  العوامل  إ�� 

، تولدت أزمة الثقة �� العمل ا�حز�ي والوساطة ا�حز�ية، إذ حسب 1998الطلب االجتما�� �حظة وصولها ل�حكم  

 
35 -  ibid, P :103. 
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�عت��ون ح�ومة التناوب أن ال��امج   ، فنسبة املغار�ة الذين 2002استطال ع الرأي الذي أنجز �� السنة االنتخابية  

 . 38من املستجو��ن 12  %وا�خطابات ا�حز�ية �ع�� عن ا�حاجيات واألولو�ات ا�جتمعية ال ت�اد تتجاوز 

إن هذا املسار واملتوج بفشل تجر�ة ح�ومة التناوب �� تحص�ن عملية الوساطة ا�حز�ية حّول األحزاب السياسية   

ا�حر  التقليد  املغر�ية، خصوصا أحزاب  الدور ال سيما مع  �� تجر�د نفسها من هذا  إ�� فاعل أسا��ي  الوطنية  كة 

الذي سي���خ �� ممارس��ا للسلطة وتقسيم صنع القرار السيا��ي �� النظام السيا��ي املغر�ي، إذ سيت�خص دورها 

السي يحدد  الذي  قرار  املاكرو  لتنفيذ  املمكنة  السبل  أفضل  إيجاد  ع��  فقط  �عد،  سيأ�ي  العامة  فيما  اسة 

 أو برامج حز�ية.   39واالختيارات الك��ى للدولة وال�ي ال تخضع ألي حسابات انتخابية 

إن هذه الصيغة تفيد بأن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة تدخل ضمن هذا السياق ألن ما سطرتھ من أهداف   

ا تصور  غيب  الهشة،  للفئات  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تحس�ن  صنع �غية  عملية   �� و�رامجها  ألحزاب 

القرار، بل جعلها تنتظم �� مبادرة رغم إيجابيا��ا وسياق إخراجها مجردة من برامجها االنتخابية والسياسية اللذان 

�عدان مدخالن أساسيان للوساطة ا�حز�ية، من هنا ندرك أن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة عدت آخر مسمار  

ا� الوساطة  �عش   �� باملغرب دق  وا�حز�ية  السياسية  ا�حياة  ع��  عميقة  أثرت بصفة  مآالت  إ��  أف��ى  ما  حز�ية، 

ال�ي ال زلنا �عا�ي وطأ��ا إ�� يوم الناس هذا، وأو�� هذه املآالت تكمن �� ارتفاع حدة ا�حر�ات االحتجاجية ا�حلية 

�وسيلة للضغط ع��    2007و    2002ة  �ش�ل غ�� مسبوق �� تار�خ املغرب، خاصة �� الف��ة الزمنية املمتدة ب�ن سن

، ع��  40السلطات العمومية امتدت إ�� �افة الشرائح االجتماعية، ح�ى تلك ال�ي �انت تدرج �� خانة ا�حصنة ضّده 

. أما ثان��ا ف��تبط ب��اجع الثقة �� العمل السيا��ي ا�حز�ي و بروز ظاهرة 2007سبيل املثال حراك سيدي اف�ي سنة  

. وثال��ا مرده إ�� 37   %2007إذ لم تتجاوز �سبة عدد املشارك�ن �� االنتخابات التشريعية لسنة     العزوف االنتخا�ي،

حراك   ،  20اندالع  اإلقلي�ي   2011ف��اير  بالسياق  ترتبط  ا�حراك  لهذا  هيأت  ال�ي  العوامل  من  جزءا  �ان  و�ن 

يتھ عن ا��يار نظام الوساطة ا�حز�ية نتج �� غالب   2011آنذاك، فإنھ مع الزمن أدركنا أن ما جرى من احتجاج سنة  

 .41وارتفاع الطلب االجتما��، إضافة إ�� تزايد مساحة الفراغ ا�حز�ي داخل ا�جتمع

بال�جوء إ��    42و�تعلق را�ع هذه املآالت بظهور ما بات �عرف با�جتمع الشب�ي أو قل ا�حر�ات االجتماعية الشبكية   

الدولة  أجهزة  قبل  من  العام  الفضاء  ع��  املتكرر  التضييق  نتيجة  واالحتجاج  والتداول  للنقاش  كفضاء  اإلن��نت 

�ل  لالحتجاج  ا�جديد  الش�ل  هذا  رافق  حيث  االحتجاج،  من  النوع  لهذا  السياسية  األحزاب  واستن�ار  األمنية 

 
 . 28حممد اهلامشي، مرجع سابق، ص:  -38
 . 29نفسه، ص:  -39
فربايــر"، ابخلصــوص احملــور الســادس مــن الفــرع  20خبصوص تطور االحتجاج احمللي وارتفــاع حدتــه أنظــر: أطروحــة دكتــوراه احلبيــب اســتايت؛ احلركــات االحتجاجيــة " حالــة حركــة   -40

 . 2017 2016ياض، السنة اجلامعية ). جامعة القاضي ع2011 -1998الثاين للمبحث الثاين للقسم األول واملعنون ابالحتجاج يف زمن االنفتاح السياسي (
فربايــر نــتج عــن تراجــع العمــل احلــزيب قــراءة عبــد اإللــه بلقزيــز، أنظــر كتــاب نقــد السياســة يف أمــراض العمــل السياســي؛ املركــز الثقــايف  20مــن بــني القــراءات الــيت تــرجح أن حــراك  -41

  . 2019للكتاب 
الشبكية وسياقات بروزها أنظر مانويل كاستلز، شبكات الغضب واألمل، احلركات االجتماعية يف عصــر االنرتنــت ، ترمجــة  فيما يتعلق ابجملتمع الشبكي أو احلركات االجتماعية  -42

 .2017هايدي عبد اللطيف، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات 
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لر�ف مرورا بحملة املقاطعة وحراك جرادة وغ��ها. أما آخر ما  ف��اير بدءا مع حراك ا  20ا�ِحرا�ات ال�ي تلت حركة  

ترتب عن تراجع ظاهرة الوساطة ا�حز�ية فهو أشبھ ما ي�ون باستواء أسلوب تطو�ق اإلرادة الشعبية داخل ا�حقل 

ر السيا��ي وفق مستو��ن: املستوى األول جسد �� هيمنة التكنوقراط ع�� ا�حياة السياسية  و مراكز اتخاذ القرا

العمومي، األمر الذي يجد تفس��ه ضمن ما أشرنا إليھ سابقا  "باملاكرو قرار" �عيدا �ل البعد عن منطق ا�حاسبة؛ 

املستوى الثا�ي يندرج ضمن ال�جن االستشار�ة، حالة ال�جنة االستشار�ة امل�لفة بوضع النموذج التنموي �امتداد 

ا و  السياسية  ال��امج   ع��  التق�ي  الطا�ع  وتنفيذها إلضفاء  إعدادها  أصل  �عود  ال�ي  واالقتصادية  الجتماعية 

 لألحزاب السياسية �حظة وصولها للسلطة.  

هكذا تكتمل أر�ان اإلجهاز ع�� الوساطة ا�حز�ية وال�ي ارتبطت �� جزء كب�� م��ا باملمارسة السياسية والدستور�ة  

داخل الرئيسية  األدوار  �غ��  مخافة  السيا��ي  التمثيل  عملية  أحزاب    لضبط  لصا�ح  املغر�ي  السيا��ي  النظام 

تحقيق  نحو  االتجاه   �� مشروعيتھ  حول  االلتفاف  دعمت  ا�حكم  إل��ا  �جأ  ال�ي  األساليب  إذ  الوطنية،  ا�حركة 

املبت�� املأمول، وهو إزاحة األحزاب السياسية عن املشاركة الفعلية �� السلطة والنيل من تمثيلي��ا وفق ما ملسناه  

الورقة هذه  عن    طيلة  تختلف  إل��ا  أف��ى  ال�ي  واملأالت  ا�حز�ية  الوساطة  ان��اع  مسلسل  ي�ون  ��ذا  البحثية، 

 مسببات أزمة التمثيل السيا��ي. 
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 ع�� سبيل ا�ختم 

يقودنا املسار الذي تتبعناه طيلة محاور هذه الورقة أن مفعوليتھ �ان لھ عظيم األثر ع�� أوضاع العمل ا�حز�ي   

ا�حز�ية �عود �� قسم كب�� م��ا إ�� االختالالت ال�ي عرف��ا عملية التمثيل السيا��ي، ففي   باملغرب، ف��اجع الوساطة

من  �حظة   �� الوطنية  ا�حركة  أحزاب  سيما  ال  السياسية  األحزاب  ع��  الرهان  فيھ  يف��ض  �ان  الذي  الوقت 

املواط و��ن  بي��ا  الفجوة  ازدادت  معھ،  والتعاطي  االجتما��  الطلب  الستقبال  هذه ال�حظات  استقرار  إن  بل  ن�ن، 

العملية  اعتبار  سماتھ  أبرز  ب�ن  من  املواطن  ذهن   �� تصورا  لنا  أنتج  والسيا��ي  ا�حز�ي  املشهد  داخل  ا�حالة 

االنتخابية غ�� مجدية ولم �عد مؤشرا ع�� الديمقراطية، بل األك�� من ذلك ارتفاع منسوب عدم الثقة �� العمل  

يدة للمشاركة السياسية خارج الفضاءات التقليدية، واألد�� واألمر هو  السيا��ي وهو ما تفسره بروز أش�ال جد

استقالل األحزاب السياسية عن القيام بمهام التأط�� واالق��اح و�نتاج األطر والقيام بدور الوساطة، فع�� سبيل 

  2017الر�ف سنة    املثال  لم يقدم نواب األحزاب السياسية املمثل�ن �� ال��ملان أسئلة تتعلق بما حدث �� منطقة

ع�� امتداد ثالثة أشهر، إذ �عد هذا األمر دليال ع�� أن األحزاب السياسية فقدت املبادرة  وأن مصداقي��ا آلت إ��  

 . 43  " عن املوت البطيء ألحزاب ا�حركة الوطنية   Claud Palazoli األفول، و�أننا بصدد ثبوت نبوءة "�لود بالزو�� 

األحزاب السياسية تم��ي �� حلقة مفرغة نتيجة تجردها من القيام بوظائفها، لذلك ما �عيشھ اليوم �ع�� عن أن    

لم �عد قادرة ع�� املساهمة �� تطو�ر ا�حقل السيا��ي نحو املز�د من الدمقرطة،  وهو الشعار الذي الزال مطلبا 

ير��   ال  الصدد  هذا   �� تحقق  الذي  أن  ي��ر  ما  لذلك،  الفرصة  سمحت  �لما  املغار�ة  عموم يرفعھ  تطلعات  إ�� 

 �� الطلب االجتما�� وترجمتھ  تلقي  إ��  ��دف  ا�حز�ية منطلقھ أحزاب قو�ة  للوساطة  االعتبار  املواطن�ن، فإعادة 

ارتبط  التمثي��  فالنظام  لذلك  ونز��ة،  حرة  تمثيلية  ع��  السلطة  إ��  وصولها  �حظة  ملموس  برنامج  ش�ل 

 يمكن أن نتحدث عن الوساطة ا�حز�ية دونما أن نتحدث عن  باالنتخابات واالنتخابات ارتبطت بالديمقراطية وال

 الديمقراطية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43- voir Claud Palazoli : La mort lente du mouvement nationale au maroc,  version électronique : 
http :ann.univ-aix.fr/pdf/ANN-1972-11 36.pdf. 
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