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 : امللخص

لوثيقة  يناقش املقال مسألة التطور الديمقراطي ومسار بنائه من خالل دراسة دستورية،هذه األخيرة التي تروم تسليط الضوء الديمقراطية عبر نص ا

الديمقراطية من خالل الحديث عن الديمقراطية التشاركية ، وهو املعطى املستجد على مستوى آخر الدستورية ، وبالتالي سنكون أمام معطى توسيع  هامش املمارسة 

لية و الديمقراطية التشاركية من وثيقة دستورية للبالد. هذا املعطى يجعلنا نتساءل عن العالقة بين الديمقراطية التمثيلية و موقعها في النص الدستوري و املمارسة العم

 ه العالقة املفروض فيها أن تكون تكاملية ،تسند مسار الديمقراطية الهش في البلد.جهة ثانية ،هذ

التشاركية،غير أن  بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية التي تعتبر محور هذا املقال؛نجدها تبوء الديمقراطية التمثيلية مكانة متميزة بالنظر إلى الديمقراطية

بالتحليل و الرصد على دالالت وأبعاد هذه الدسترة. مما الشك فيه أن املشرع الدستوري يعي جيدا حجم الضرر التي أصاب الديمقراطية و دسترة هذه األخيرة تجعلنا نقف 

شارع الذي دفع في  ى ضغط الأعاق املسار الطبيعي للتطور الديمقراطي باملغرب ،إضافة إلى ما أصاب املمارسة السياسية من ترهل، من جهة ،ومن جهة ثانية، وبالنظر إل

، وبالتالي فاإلقرار الدستوري للديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية يمكن اعتباره مخرجا 2011اتجاه االعالن عن اصالحات دستورية عقب حراك سنة 

ف عند هذا الحد فقط ال يمكن أن يدعم الديمقراطية بقدر ما يمكن ومما الشك فيه أن دسترة الديمقراطية التشاركية و الوقو  . نحو دعم مسار الديمقراطية بشكل عام

ءة األبعاد و املضامين، واستشراف  أن يتحول إلى عبء على هذا مسار هذه األخيرة ،و بالتالي ستعمد من خالل هذا املقال إلى مقاربة املوضوع مقاربة دستورية،ترتكز على قرا

 تين في سند املسار الديمقراطي وتطويره. مستقبل التنزيل و التعاون بين الديمقراطي

 .: الديمقراطية ،الديمقراطية التمثيلية،الديمقراطية التشاركية،الدستور،التطور الديمقراطيالكلمات املفتاحية
. 
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Abstract: 

The article discusses the issue of democratic development and the path of its construction through a 

constitutional study, the latter of which aims to shed light on democracy through the text of the constitutional 

document.Thus, we will be faced with the expansion of the margin of democratic practice by talking about 

participatory democracy, which is the latest in the last constitutional document of the country. This gives us a 

question about the relationship between representative democracy and its position in the constitutional text 

and practice and participatory democracy on the other hand, this relationship, which is supposed to be 

complementary, underpins the fragile path of democracy in the country. 

With reference to the constitutional document which is the focus of this article, we find that the 

representative democracy is a privileged place in view of participatory democracy, but the constitution of the 

latter makes us stand by analysis and monitoring on the implications and dimensions of this constitution. There 

is no doubt that the constitutional legislator is well aware of the magnitude of the damage to democracy and 

hindered the normal course of democratic development in Morocco, in addition to the sagging political practice, 

on the one hand, and on the other hand, and given the pressure of the street, which pushed towards the 

announcement of constitutional reforms following In 2011, the constitutional endorsement of participatory 

democracy along with representative democracy can be seen as a way out of supporting the overall course of 

democracy. 

There is no doubt that the constitution of participatory democracy and standing at this point alone 

can not support democracy as much as it can become a burden on the course of the latter, and therefore will be 

through this article to approach a constitutional approach, based on reading the dimensions and implications 

And to explore the future of democratization and cooperation between democracies in supporting and 

developing the democratic process. 

key words: Democracy, representative democracy, participatory democracy, constitution, 

democratic development. 
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 مقدمة: 

لقد ساعد االنتقال من الليبرالية إلى الديمقراطية أي دمقرطة الفكرة الليبرالية على خلق فضاءات و مساحات  

جديدة للمشاركة أمام املواطنين و املواطنات وهيآت املجتمع املدني في إطار صيغ جديدة تجلت في الديمقراطية  

نظام التمثيلي و األزمة التي أضحى يعشها،وكذا كإجابة على  التشاركية ،والتي ظهرت كإجابة عن اإلخفاقات التي عرفها ال

 حاالت النفور الفردي و التنظيمي من املشاركة السياسية عبر ذات القناة،وهو ما يهدد االستقرار املواطناتي الجماعي .  

ة و اللجوء  على مستوى التجربة املغربية نجد اختالفا عما سبق،حيث أن العمل على دسترة الديمقراطية التشاركي

إليها جاء في سياق تجاوز هشاشة الديمقراطية التمثيلية التي تعاني عددا من االشكاالت،وهو ما جعل من اللجوء إلى  

الديمقراطية التشاركية في إطار من التكامل الوظيفي بينها وبين النظام التمثيلي لجوءا موضوعيا لتعزيز املشاركة و تقوية  

لتنازع مشروعية التمثيل املدني والتمثيل السياس ي،يرتبط واقع الديمقراطية التشاركية إذا  الديمقراطية وليس للتأسيس 

كممارسة داخل التجربة املغربية بتقاطع ديناميتين،األولى تتعلق بتزايد الطلب املجتمعي واملدني على املشاركة خاصة في 

 تشاركي لبعض السياسات العمومية. املستويات املحلية،والثانية تتعلق بإرهاصات النزوع التشاوري وال

استنادا إلى ما سبق يمكننا مقاربة هذا املقال من خالل زاويتين إثنتين األولى منهما ستحاول الخوض في دسترة 

الديمقراطية التشاركية و أبعادها ومضمونها وسياقاتها ارتباطها بمسلسل الديمقراطية،بينما زاوية النظر الثانية ستروم  

ين الديمقراطية الشتاركية و املجتمع املدني من خالل نافذة الفرص و االمكانات التي توفرها على مستوى  إحداث رابط ب

 املشاركة وتعزيزها بما يخدم تعزيز املسار الديمقراطي. 

 :  الديمقراطية التشاركية كمعطى في تعزيز املسار الديمقراطي أول 

ترتبط الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية بعالقة تكامل وانسجام،وال يمكن النظر إلى ثنائية العالقة 

هذه خارج هذا املنظار،فكل عالقات أخرى ال تخدم مسار الديمقراطية وال توطيد دعائمها،لقد أثبتت التجارب أن  

ق تكامل املهام و الوظائف خدمة للديمقراطية،إال أن العالقة هذه قد  الديمقراطيتين معا ال يمكن النظر إليهما إال في سيا

تتأثر خصوصا أمام ما تمر به الديمقراطية التمثيلية من أزمات مرتبطة بسياقاتها الداخلية و الخاصة،حيث تبرز على  

ن هذا القبيل  هذا األساس الديمقراطية التشاركية كمعوض وكمجال منافس أمام هذه اإلخفاقات،غير أن ترويجا م 
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سيجعل من الديمقراطية التشاركية ممارسة من دون معنى أي من دون فلسفتها التي قامت على أساسها و املتمثلة في  

 دعم مشاركة املواطنين و املواطنات وهيآت املجتمع املدني عبر تنويع وتعديد اآلليات و السياقات. 

وية الديمقراطية التمثيلية،وبالتالي دعم مكون من  من خالل هذا املبحث سنحاول إظهار الحاجة املاسة لتق

مكونات البناء الديمقراطي،ومن خالل ذلك سنمر إلى الحديث عن العالقة بين الديمقراطيتين و التي ينبغي أن تنتظم في 

 سياق التكامل و الدعم املتبادل ال التنافر أو التباعد و التنافس.

 ة التمثيلية في الحاجة إلى تقوية دعائم الديمقراطي-1

تعترض ممارسة الديمقراطية املباشرة صعوبات كبيرة تجعلها غير قابلة التحقيق عمليا في الحياة السياسية،فال  

يستطيع الشعب بكامله أن يكون حاكما و محكوما في آن واحد،على هذا املستوى أشار جان جاك روسو إلى أن  

اس، فقال في العقد االجتماعي لو كان يوجد شعب من اآللهة لحكم  الديمقراطية املباشرة مثال ال يمكن تطبيقه على الن

فطاملا أن الشعب غير قادر على ممارسة الحكم مباشرة فسيتم ممارسة الحكم بواسطة قلة من الحكام   .1نفسه بنفسه 

يتم اختيارهم من قبل الشعب وبدال أن تكون الديمقراطية حكم الشعب بالشعب تصبح حكم الشعب بواسطة قلة  

.و بالتالي فإنها تتأسس على فكرة الوساطة حيث العالقة بين الفرد و املواطن تمر عبر وساطة املمثلين بحكم  2منبثقة منه 

أن الشعب ال يتوفر على الصفات التي تؤهله لحكم نفسه،وبالتالي فحل املعضلة يقتض ي اختيار الجسم االنتخابي وفق 

قراطية التمثيلية ال تمارس السيادة بشكل مباشر، بل تفوض ممارستها  مسطرة االنتخاب،فاألمة من خالل نموذج الديم 

 إلى ممثلين منتخبين مما يجعلها تقوم على املحددات التالية :  

 االنتخاب كآلية النتقاء الحائزين على السلطة   •

 3القبول بوجود جسم خاص مشكل من املمثلين .  •

من هنا تتجلى الديمقراطية التمثيلية في انتخاب مواطني ومواطنات دولة ما ملمثليهم بهدف تدبير الشأن العام  

الوطني واملحلي لفترة محددة،على هذا املستوى ال يمكننا ربط االنتخابات بالديمقراطية إال من خالل  اعتبارها إحدى  
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لتمثيلية؛لكونها تساهم في التعبير عن اإلرادة العامة التي يجسدها  اآلليات التي من خاللها يمكن تحقيق الديمقراطية ا

التصويت على برنامج حزب أو تحالف حزبي معين،من أجل حل اإلشكاليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي  

 4.تعاني منا دولة ما

ام أكثر بمفهوم الديمقراطية  و من أجل فهم العالقة بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية البد من اإلمل

التمثيلية وما عرفته املمارسة من تطور وما أفرزته من إشكاالت؛حيث ظهرت فكرة التمثيل مع الثورة الفرنسية لسنة  

بحيث انبنت على أفكار "مونتيسكيو"،و"ستيوارت ميل" ويقوم التمثيل كمل ذهب إلى ذلك "سايس"على فكرة "   1789

طنون إلى البعض اآلخر األكثر قدرة منهم على إدراك املصلحة العامة،وذلك من أجل تحقيق املنفعة  الثقة التي يمنحها املوا

،وبالتالي تتمظهر وتتجلى الديمقراطية التمثيلية في انتخاب املواطنين ملمثليهم،على أساس ما يعرضونه من برامج  5العامة"

ني للشؤون العامة لفترات معينة ومحددة سلفا، وهذا ما  ورؤى سياسية،والذين توكل لهم مهمة التدبير املحلي أو الوط

يجعلنا نقول أن االنتخابات تعتبر على هذا األساس من أهم اآلليات وأوسعها انتشارا لتحقيق وتنزيل الديمقراطية  

املبني مسبقا  التمثيلية،والتي من خاللها يتم تجسيد التعبير العام كما أنه من خاللها يتم معرفة التوجه العام للمواطنين 

على البرامج السياسية التي اختاروها،إنه رغم املنطق الذي يحكم وجاهة الديمقراطية التمثيلية من الجانب النظري فإنها  

من الزاوية العلمية تطرح عددا من اإلشكاالت والصعاب لكون االنتخابات ال تعبر بالضرورة عن اإلرادة العامة كما سنرى  

نجد على مستوى األدبيات املاركسية عددا من االنتقادات للديمقراطية التمثيلية على هذا   في الفقرة املوالية،حيث

،وبالتالي يعتبر عدد من الباحثين أن هذا النقد  6األساس وتكشف على أنها وسيلة الستدامة السيطرة الطبقية البرجوازية

فع في إطار التطور والبحث عن الحلول للمض ي في إنما ينطوي على أزمة الديمقراطية التمثيلية كنظام للحكم  وهذا ما د

إطار الديمقراطية التمثيلية ويمكن أن ندرج على هذا املستوى الكوطا النيابية،والتي تعتبر إجراءا تدخليا لضمان حصول  

لتشريعية  فئة معينة على نسبة محددة من املقاعد النيابية،هته األخيرة التي أدخلتها الدولة املغربية منذ االنتخابات ا
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في إطار الكوطا النسائية، وعلى مستوى االنتخابات املحلية فقد تم اعتماد الكوطا في آخر انتخابات تشريعية   2002لسنة 

 .20097ليونيو 

أكد على الديمقراطية التمثيلية والنظام التمثيلي   2011ومن ناحية أخرى نجد أن الدستور املغربي األخير لسنة 

السياس ي من خالل عدد من الفصول؛ " السيادة لألمة تمارسها مباشرة باالستفتاء وبصفة غير   كأحد أهم ركائز النظام

،فالسيادة لألمة 8مباشرة بواسطة ممثليها.تختار األمة ممثليها في املؤسسات املنتخبة باالقتراع الحر والنزيه واملنتظم" 

قه الدستوري في خانة الديمقراطية شبه  تمارسها مباشرة بواسطة االستفتاء هذا األخير الذي يكيف حسب الف

،كما أن األمة تمارس كذلك السيادة بطريقة غير مباشرة وذلك عبر ممثليها عن طريق االنتخابات املحددة  9املباشرة 

،هذا ما نجده منسجما مع  10للتمثيلية وهو ما يعني الحديث عن ركن وأساس من األركان األساسية للديمقراطية التمثيلية 

جاءت به الفقرة األولى من الفصل السابع من الدستور" تعمل األحزاب السياسية على تأطير املواطنات واملواطنين  ما 

وتكوينهم السياس ي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام،وتساهم في التعبير عن إرادة  

والتناوب بالوسائل الديمقراطية،وفي نطاق املؤسسات   الناخبين،واملشاركة في ممارسة السلطة،على أساس التعددية

الدستورية"هذه اإلشارة إلى األحزاب السياسية والدور املنوط بها دستوريا تأتي تأكيدا على الديمقراطية التمثيلية من  

تعتبر األحزاب  جهة والتي تعتبر كما أشرنا سابقا سمة للنظام السياس ي، وبالتالي نكون إزاء الديمقراطية التمثيلية حيث 

 السياسية أهم العب وفاعل وأهم مرتكز على هذا املستوى. 

نفس اإلشارات يمكن أن نلتقطها من خالل منطوق الفصل التالي" االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس  

التمثيلية من خالل  أي أن الدستور مرة أخرى يؤكد على النظام التمثيلي والديمقراطية  11مشروعية التمثيل الديمقراطي" 

آلية أجرأة هذه الديمقراطية أي االنتخابات،نفس التأكيد سنجده من خالل هذا النص: "يتكون البرملان من  
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بتاريخ )27 شعبان 1432 ( 29 يوليوز 2011، اجلريدة الرمسية عدد 5964 مكرر، بتاريخ )28 شعبان  1.11.91 ،الصادربتنفيذهالظهريالشريفرقم 2011  الفصل الثاين من الدستوراملغربيلسنة8
 1432( 30 يوليوز 2011.. 

 87الشامي االشهب يونس  "تدبري االصالح الدستوري ... "م.س.ذ ص  9
10REMALD" la nouvelle constitution de royaume du maroc , etudes sélectionnées  " , n 82premiere édition 2013 .  p 178 
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،وهو نفس التأكيد على الديمقراطية  12مجلسين،مجلس النواب ومجلس املستشارين؛ويستمد أعضاؤه نيابتهم من األمة" 

 التمثيلية. 

 ة التشاركية والديمقراطية التمثيلية سؤال التكامل بين الديمقراطي -2

لقد ارتكزت وانبنت فكرة الديمقراطية التشاركية على األنموذج الذي رسخته الديمقراطية املباشرة والتي تحيل  

على ممارسة الشعب وبشكل مباشر للوظائف العامة التي تناط به،وهذا ما تجسد في دولة املدينة مع اليونان حيث أن  

اشرة تمثلت في اجتماع الشعب في ساحة "أغورا" لسن القوانين واتخاذ القرارات بشكل مباشر وليس عن  الديمقراطية املب

،إذن األصل في الديمقراطية؛الديمقراطية املباشرة والتي أعقبتها الديمقراطية  13طريق اختيار ممثلين عنه ملمارسة الحكم 

ف الثاني من القرن العشرين  باعتبارها مجموعة من  التمثيلية،ثم بعد ذلك ظهور الديمقراطية التشاركية في النص 

،التعريف هنا يحيل على موقف التكامل بين الديمقراطية التشاركية  14املؤسسات واآلليات املكملة للديمقراطية التمثيلية 

 .15والديمقراطية التمثيلية والذي يمكن أن نجد من يناقضه من باحثين آخرين  

راطية التشاركية خرج للوجود مع نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن  إذن يمكن الجزم أن مفهوم الديمق

املاض ي كنتاج لفشل عدد من التجارب الديمقراطية الغربية وكتطلع نحو مزيد من الحقوق والديمقراطية وهو نفس  

التي تهمهم وتهم  االتجاه الذي ساد في أوروبا بالضبط  واملطالب بمشاركة أوسع للمواطنين في القضايا العامة 

أوطانهم،املطالب لم تنحصر فقط في الحركات املدنية واملواطنين بل امتدت إلى القضاء واملتمثل في االجتهاد القضائي  

  1973شتنبر  28األملاني من طرف املحكمة الدستورية "لوستفاليا" والذي طلب من املشرع بواسطة حكم صادر في 

.إذن فاألمر يحيل  16اإلحساس بأنهم مندمجون أو مشتركون في قضايا الجماعة  إحداث مؤسسات جديدة تمنح املواطنين
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13www.millenaire.com/php/index/66546.html    /visiter le 13/02/2014 à 22:30 min 
 98ص  الشامي االشهب يونس "تدبير االصالح الدستوري ... " م  س  14
مصعب التجاني " األدوار الدستورية للمجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية ؛دراسة مقارنة " بحث لنيل دبلوم الماستر في   15

. ص 2013/2014عبد المالك السعدي، السنة الجامعية القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة ، جامعة 
97 
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على تنمية الديمقراطية التي دخلت في مرحلة ثالثة في بنيتها النظرية والداللية، وانطالقا مما سبق ستتم الدفاع عن  

 .17ركية املشاركة كقيمة في حد ذاتها والتي ستتحول إلى إيديولوجية حقيقية: الديمقراطية التشا

إن الديمقراطية التشاركية تأخذ بمعنى أوسع حيث تقوم على أن املشاركة السياسية هي مفهوم وممارسة أوسع  

من املشاركة اإلنتخابية،وتحيل بالتالي على التدخل والفعل املتزايد للمجتمع في اتخاذ القرارات واالنخراط في السياسات  

ومية واالنخراط في املشاريع وتدبيرها وكذا إدارتها وهذا ما يعبر  بخصوص القضايا العامة،كاملشاركة في السياسات العم

بكون الديمقراطية التشاركية هي شكل الحكم الذي يشارك الشعب من خالله بكيفية مستمرة في   « Sartori »عنه 

مقراطية غير  املمارسة املباشرة للسلطة،وهو بالتالي تعريف يقابل تعريف الديمقراطية التمثيلية على اعتبار أنها دي

،كما أنه يمكن توصيف الديمقراطية  18مباشرة بحيث ال يحكم الشعب بل يختار ممثليه الذين يمارسون الحكم 

التشاركية بأنها العملية التي من خاللها يتم استشارة املواطنين وهيآت املجتمع املدني في اتخاذ القرارات وتنزيل السياسات  

،أي أن املواطن يجد نفسه في صلب تسيير الشأن العام والقضايا التي تهمه  19ييمها العمومية ومراقبتها وتتبعها وكذا تق

 بنفسه بدون تمثيله عن طريق شخص آخر. 

وبالتالي جاز الحديث عن الترابط والتالزم التام بين الديمقراطية التشاركية كمفهموم ومفهوم مشاركة املواطنين  

نا لدى املواطنين حتى يتمكنوا من االنخراط في هذه الديمقراطية وال  في الشأن العام بنفسهم،وهذا ما يفرض وعيا معي

 .20تتحول هذه األخيرة إلى ديمقراطية تمثيلية يمثلهم فيها من هو أكثر وعيا ومسؤولية

إن الديمقراطية التشاركية تستهدف دمقرطة الديمقراطية التمثيلية على حد تعبير األستاذ محمد بنشريف التي   

أظهرت بعضا من عيوبها وكذا تعزيز موقع املواطن الذي بدا منحصرا في املشاركة في العملية االنتخابية واإلدالء بصوته  

 
  99مصعب التجاين ، م س ص  17

18Alfredo ramirez nardiz : «  democracia participativa .la experienca espanola contemporana »    tesis 
doctoral, universidad de alicante,facultad de derecho 2009. 

,p102 
19Marie hélène bacqué,Henrie rey et Yves sintomer: «  Introduction :la démocratie participative,un 
nouveau paradigme de l’action publique »  "Gestion de proximité et démocratie participative Une 
perspective comparative   "Collection Recherches , édi : La Découverte 2005. p 3 

على    2016ابريل  12ية" ، مقال منشور ابملوقع االلكرتوين تنمية،الزايرة يوم فوزي بوخريص "التسيري اجلماعي بني الدميقراطية التمثيلية والدميقراطية التشارك  20
 دقيقة. 23:42الساعة  

https://www.cairn.info/collection.php?ID_REVUE=DEC_RECH
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ملحصور إلى أدوار أخرى كاالستشارة واإلشراك والتتبع والتقييم  فقط،هذه الدمقرطة التي تتجاوز بكثير هذا الدور ا

واملحاسبة،وبالتالي تتحول حقوق املواطن الديمقراطية من طقوس موسمية إلى حقوق مستمرة ومعاشة بشكل يومي في  

 إطار االنخراط في بلورة وصياغة القرار والسياسات املحلية والوطنية كذلك. 

أن والدة الديمقراطية التشاركية لم تكن منعزلة عن الفلسفة الجديدة التي رامت   إن ما يمكن أن نخلص إليه هو

تدبير الفعل العمومي والجنوح إلى االهتمام بالبعد املحلي وإعطائه مكانة أساسية في العملية التدبيرية،وذلك كرد منطقي 

ابل املناداة بالتعدد على مستوى الفاعلين  على تركيز إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في يد الدولة املركزية وباملق

،وهذا ما يؤسس لتنازل  21واعتبار البعد املحلي االنطالقة األساسية للسياسات العمومية والتدخالت العمومية كذلك 

الدولة على بعض من االختصاصات التي كانت لها على سبيل الحصر لصالح فاعلين آخرين من مواطنين ومجتمع مدني  

.وبناءا عليه نجد أن الديمقراطية التشاركية ساهمت في 22كومية وغيرهم من الفاعلين واملتدخلين ومنظمات غير ح 

معالجة البنية املفاهيمية واملمارساتية للديمقراطية من جهة، ومن جهة ثانية حاولت إعادة النظر في السياسات  

التشاركية تتطلب نموا متزايدا كما تمت   العمومية من حيث املتدخلين واملنفذين،ومن هذا املنطلق فإن الديمقراطية 

اإلشارة الى ذلك سلفا على مستوى املسؤولية والوعي لدي املواطنين،حيث أن هذه الديمقراطية تفترض مساهمة  

ومشاركة املواطنين في اتخاذ القرارات التي تأثر في محيط عيشهم وبالتالي تأثر على مستقبل بالدهم، ذلك أن مشاركة  

 23ذ أربعة أبعاد ؛اإلخبار والتواصل، و اإلستشارة ثم التداول. املواطنين تتخ

هل الديمقراطية التشاركية املرتبطة باملجتمع املدني تلغي الديمقراطية التمثيلية أم تتكامل معها؟ سننطلق من  

في   Benjamin constant  هذا السؤال في تحليلنا للوصول إلى إجابة عميقة عن هذا األخير،وننطلق في ذلك من ما قاله 

 "  de la liberté des anciens comparée des moderns "  كتابه

 
، جامعة موالي امساعيل كلية االداب والعلوم اإلنسانسة، الطبعة االوىل  20عبد املالك ورد "الفاعل احمللي وسياسة املدينة ابملغرب" سلسلة دراسات وأحباث رقم 21

 .14ص    2006
22Jean marie denquin : «  Démocratie participative et démocratie semi-directe »   cahiers du conseil 
constitutionnel  N23,février 2008  

 . 100صم س    الشامي االشهب يونس "تدبري االصالح الدستوري "  23
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  «  ...le système représentatif  n’est autre chose qu’une organisation à l’aide  de laquelle une nation 

24» même-eellse décharge sur quelques individus de ce qu’elle ne peut ou ne veut pas faire  

يمكن من خالل هذا أن نتحدث عن أزمة ارتباط السياسة بالتمثيلية وهو نقاش في شق كبير منه يذهب إلى القول  

بأزمة التمثيلية املقترن بأزمة السياسة مما يرجح القول بأن الديمقراطية التشاركية على حد القول تأتي آلية الغية  

 jeanها،لكن هذا القول يمكن أن يكون مجانبا للصواب وهو ما يعبر عنه للديمقراطية التمثيلية ومتجاوزة إلخفاقات

marie denquin   بقوله  : 

. 25» aujourd’hui devenue banale  est  L’idée de crise de la représentation  «  

عهوده وقبل ذلك ال  مركزا ومدعما قوله بأن األمر ال يعدوا أن يكون أزمة للسياسة وأزمة السياس ي الذي ينس ى 

يتمثل في ذهنه معنى التمثيل ومسؤولية تمثيل املواطنين،وبالتالي  تصبح الديمقراطية التمثيلية كتصور ملمارسة  

الديمقراطية في خانة الرفض مما يدفع البعض إلى البحث عن البديل املعلب في إطار الديمقراطية التشاركية،ألنه  

املقابل الحديث عن إلغاء الديمقراطية التمثيلية بواسطة الديمقراطية  يصعب معالجة أزمة السياسة ويسهل ب

التشاركية،ويبقى الخيار الصائب هو اعتماد الديمقراطية التشاركية كآلية لتجويد الديمقراطية،وهو ما ذهبت إليه عدد  

،وفي كثير من األحيان  26ليةمن الدول في دساتيرها باعتمادها للديمقراطية التشاركية كآلية مكملة للديمقراطية التمثي

ميكانيزما لتجويد الديمقراطية التمثيلية كما سبق وأشرنا إلى ذلك،ألنه وفق الديمقراطية التشاركية يتم الحديث عن  

مشاركة املواطنين بحيث تحيل املشاركة هنا على مجمل أنشطة املواطنين التي تستهدف بشكل مباشر أو أقل مباشرة  

خاص الذين يحكمون،والتأثير في القرارات واألفعال التي يقومون بها أو يتخدونها وبالتالي فإن هذه  التأثير في انتخاب األش

املشاركة ترمي إلى التأثير في عدد من املخرجات والنتائج السياسية املرتبطة باملجتمع السياس ي الذي يعتبر مجاال من  

إلى جانب فكرة التجويد هته ال يمكن تصور الديمقراطية   ،ومن ناحية أخرى فإنه27مجاالت تدخلها واشتغالها على السواء 

 
24michel fize"  l’individualisme démocratique,les défis de la démocratie participative : essai  "Paris : 
l'Oeuvre éd., 2010. P 33 
25Jean-marie denquin , op ,cit , P 2 

 90  م س ص   الشامي االشهب يونس حتت عنوان "تدبري االصالح ... "  26
27Najib ba mohammed " du representative et du participative démocratie en question"REMALD,p 
179. 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22l%27Oeuvre+%C3%A9d.%22
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22l%27Oeuvre+%C3%A9d.%22
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التشاركية كبديل عن الديمقراطية التمثيلية،إذ أنه من غير املنطقي القول بذلك فلو أن األمر يحتمل النجاح ملا تبلوره  

ليونان قديما،قد  فكرة الديمقراطية التمثيلية من األساس،والستمرت فكرة الديمقراطية املباشرة التي القت نجاحا عند ا

يقول قائل أن الفكرة ما زالت ناجحة عند بعض "الكانتونات "السويسرية في الوقت الراهن واألمر صحيح لكن النجاح في  

هذه التجربة مرتبط بعدد املواطنين الجد قليل،وال يمكن أن نغفل أن املواطنين ال يستطيعون االجتماع إال مرة واحدة في  

وانتخاب بعض املوظفين والقضاة الذين توكل إليهم بعض املهام تحت مراقبته،إن عوامل الصدفة  السنة إلقرار القوانين 

هذه ليست متواجدة ومتوفرة في الدول الشاسعة املساحة املتعددة الروافد والثقافات،وبالتالي فإنه حتى في تلك  

ن الدولة،وأمام كل هذه اإلكراهات يستحيل  املجتمعات الصغيرة تبقى الحاجة إلى حكومة تسير األمور اليومية وتدبر شؤو 

القول بتعويض الديمقراطية التمثيلية ألننا سنكون أمام إعادة التاريخ للوراء على أساس أن نفس األسباب والصعوبات 

 هي التي أدت في السالف إلى بروز فكرة التمثيل التي ارتبطت بفكرة األمة. 

ب على أنه مجرد عملية انتخابية وبالتالي فالشخص الذي تم اختياره  إن الديمقراطية التمثيلية تنظر إلى االنتخا

 يتميز بميزتين: 

أولهما هي أنه فور حصوله على ثقة الناخبين فإنه ال يصبح مسؤوال أمام الناخبين ولذلك ال يمكن عزله،أما  

صالح الخواص من هذه الفئة  الثانية فهي أنه غير مسؤول أمام من انتخبوه ألنه يمثل املصلحة العامة للمجتمع وليس م

أو تلك،وبالتالي فقد وجب االنتباه إلى عنصر في غاية الخطورة من دونه ال يمكن استيعاب الديمقراطية التمثيلية وحينها  

يمكن أن نصطف إلى جانب القائلين بأن الديمقراطية التشاركية إنما هي تعويض وإلغاء للديمقراطية التمثيلية وهو  

ياسية،حيث أنه إذا كان من املمكن تعريف الديمقراطية التمثيلية الحديثة بطريقة معينة،يمكن  عنصر األحزاب الس

القول أنها: ديمقراطية األحزاب أو هي ديمقراطية انتخابية تنحصر خالل مشاركة الشعب فقط في لحظة اإلدالء  

خلز" الذي سلط الضوء من خالل  ، هذه األحزاب التي كانت محط اهتمام عالم السياسة املعروف "روبرت مي 28بصوته

كتابه "األحزاب" على قصور الديمقراطية التمثيلية األبرز،حيث ظلت تتطور سلبا حتى صارت تمثل حكم األقلية،وقد 

«القانون الحديدى لألوليجاركية أو األقلية»، مؤداه أنه مهما ادعى أي تنظيم سياس ي أو    سن في هذا اإلطار قانونا سماه

إلرادة األغلبية فإنه بمرور الوقت غالبا ما يستأثر بعملية اتخاذ القرارات الكبرى فيه مجموعة صغيرة من  برملان تمثيله 

 
   الشامي االشهب يونس حتت عنوان "تدبري االصالح الدستوري..."  م س ص  28104
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القيادات السياسية،وبدورها ذهبت نظريات الصفوة إلى أنه توجد بكل مجتمع أقلية تأتى عبر صناديق االقتراع،وتنفرد  

ملجتمع  وقد خلص «ميخلز» إلى أن الديمقراطية التمثيلية فى  بإصدار القرارات الكبرى التى تتعلق بتسيير األمور فى ا 

 .29أقص ى مناقبها قد تلجم حكم األقلية لكنها ال تمنعه 

وفي التاريخ البشرى نتاج ألنظمة منتخبة ديمقراطيا،لكنها نكلت بشعوبها فما إن أجرت أملانيا انتخابات نزيهة عامي   

 1933و 1932
 
ل الحكومة،حتى سادت القومية العنصرية االستبدادية،وفى مصر ما  ،وحل الحزب النازي في الصدارة وشك

بعد مبارك،وبينما اعتاد الوعي الجمعي للمصريين التشكيك في جدوى االحتكام إلى العملية االنتخابية وصناديق  

حاد ما بين  هذا الجدل إلى الواجهة مجددا بعد اشتعال حالة االستقطاب السياس ي ال 2011االقتراع،أعادت ثورة يناير

املدني العلماني بشتى أطيافه،لتستسلم القوى السياسية التي تنافست على السلطة بعد  تيار اإلسالم السياس ي والتيار

سقوط مبارك لالنحراف السياس ي التدريجي عن النهج الديمقراطي،فبينما اتهم التيار املدني العلماني جماعة اإلخوان  

ة ال مغالبة»،والذي توقع له الكثيرون أن يعزز من الحوار ويتيح التشارك بين  املسلمين بالتراجع عن شعار «مشارك

مختلف الفصائل السياسية في إدارة الدولة،هرعت القوى املدنية نحو التكالب على السلطة غير متورعة عن االستقواء  

ومنعهم من تطبيق برامجهم التي  بالجيش أو الفلول أو حتى قوى الخارج للحيلولة دون تدبير اإلسالميين للسلطة والحكم 

 .30تعاقدوا عليها في البداية  

مثل هذه التجارب وغيرها أبرزت مسيس الحاجة إلى آليات ناجعة لترشيد العملية الديمقراطية وكبح جماح  

الحكومات واألنظمة املنتخبة بحيث ال تحيد عن مرامي شعوبها بذريعة انتخابها ديمقراطيا،عبر قيم ومبادئ مصحوبة  

ضمانات لحماية حقوق األقلية،وهنا أكد "آالن تورين " أن الديمقراطية ال تتحقق باملشاركة واالنتخابات الحرة،ولكن  ب

باحترام الحريات وقبول التنوع واالختالف،كما سطر الزعيم األمريكي جيمس ماديسون،في األوراق الفيدرالية أن «الخطر  

 31لبية». من الظلم في الديمقراطية إنما يأتي من األغ

 
  مقال حمنة الدميقراطية التمثيلية للكاتب بشري عبد الفتاح منشور بتاريخ 2013/7/15 ابملوقع االلكرتوين29
https://democracy.ahram.org.eg/News/494    /  
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وعلى هذا األساس فإن الديمقراطية التشاركية هي محاولة لتخليق التطبيقات املتطرفة للديمقراطية التمثيلية  

وبالتالي نخلص إلى أن العالقة الناظمة بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية إنما هي عالقة تدافع وتكامل 

 .32بالدرجة األولى  

 ستوري للديمقراطية التشاركية: قراءة في السياق والدللة واملضمون الحضور الد ثانيا:

دسترة الديمقراطية التشاركية إلى جانب   2011من بين املستجدات التي حملها اإلصالح الدستوري لسنة 

إعطاء  مستجدات أخرى،غير أن النظر إلى فعل الدسترة في معزل عن سياقها وعن سياق اإلصالح الدستوري ال يساعد في 

قراءة موضوعية وحقيقية ملعطى الدسترة هذا،و إلى جانب السياق نحتاج إلى النظر إلى مضمون و أبعاد دسترة  

،عديدة هي األسئلة التي تتبادر إلى الذهن بخصوص املوضوع،ومن خالل هذا  2011الديمقراطية التشاركية في دستور 

 املواليين .  املبحث سنحاول اإلجابة على عدد منها من خالل املطلبين 

 سياق دسترة الديمقراطية التشاركية  -1

فبراير،امتداد ملا عرفته باقي الدول   20حراكا اجتماعيا تجلى فيما يؤرخ له بحركة  2011عرف املغرب خالل سنة 

العربية كتونس ومصر و سوريا للمطالبة بإصالحات سياسية،واجتماعية واقتصادية ...،على هذا املستوى اختلفت  

االنظمة السياسية على مطالب ونوعية الحراكات االجتماعية التي شهدتها في إطار ما اصطلح عليه بالربيع  اجابات

العربي،حيث يتدخل برهان غليون بالقول بأن الحكومات املطلقة تحاول في سياستها أن تقض ي على كل ثقافة و تدمر كل  

املجسدة في الدولة إلى سلطة مطلقة،فاحتمال ظهور وعي  أساس للمجتمع املدني كي تستطيع أن تحول سلطتها السياسية 

.على هذا  33حقيقي باألزمة وحركة سياسية قوية جماعية لتعبير شكل السلطة القائمة وأنه آخر احتمال تغيير فعلي

طة  املستوى نجد أن االجابة املغربية وبعيدا عن كل تزيد قائل بالحكمة والروية،كانت إجابة عاكسة ملوقع الدولة/السل

وموقع املحتجين،كانت إجابة في جزء كبير منها ممتصة ملطالب الشارع،ومحولة ملضمونها وجوهرها،وهنا تظهر احترافية  

النظام السياس ي في ممارسة االحتواء،ما يمكن تسجيله على مستوى التجربة املغربية هو سقوط نظرية االستثناء التي  

براير شكلت امتدادا للحراك العربي باملغرب حاملة ملعادلة جديدة  ف20روج لها منظورا السياسة في املغرب، فحركة

لإلصالح السياس ي و الدستوري تتجاوز املحاورة الثنائية التي ظلت تطبع ملف اإلصالحات املؤسساتية بين األحزاب و بين  
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لى املرور الحتمي عن طريق  الدولة مما يطرح ميالد مجتمع املواطنين القادر على التعبير الذاتي عن مطالبه دون الحاجة إ

التحوالت السياسية  التي عرفها املغرب  وفي هذا االطار يؤكد الدكتور عبد العلي حامي الدين بأن  .34الوساطات التقليدية 

وهو ما يعني أن ما يحصل اليوم في املغرب  كانت مفتوحة على فرضيتين اثنتين،مفتوحة على 'فرضية املناورة السياسية' 

اسية هو محاولة المتصاص غضب الشارع ستنتهي بااللتفاف على مطالبه األساسية،أما الفرضية الثانية  من تحوالت سي

فهي 'فرضية االنتقال الديمقراطي' وتتأسس على أن املغرب يمر بالفعل بمرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي ستؤدي في 

وسة على مسار التنمية في البالد من خالل إبراز أهم  النهاية إلى إقرار تحوالت ديمقراطية حقيقية تكون لها انعكاسات ملم

التعديالت التي طرأت على الوثيقة الدستورية وإبراز قدرتها على تأطير زمن االنتقال من السلطوية الناعمة إلى ترسيخ  

الوصف  ف فاملغرب  لم يكن استثناء ممن عرفته العديد من الدول العربية،وبالتالي .35ديمقراطي حقيقي قواعد نظام 

لم يكن تزيدا إن  باعتباره دستور الحريات والحقوق  2011الذي أضفاه عدد من الباحثين على دستور فاتح يوليو لسنة 

يمية من نقاش وتدخالت،وإال  نظرنا إليه من حيث الشكل،وأغضينا عن املضمون وما واكب التنزيل عبر النصوص التنظ

لكان لزاما علينا الوقوف عند التوصيف بالنقد والتحليل،وبالتالي يمكننا األخذ به للتاريخ من جهة،ومن جهة أخرى  

 ثيقة واملضمون القانوني لها كذلك. الهندسة الدستورية للو كمرجع لتوصيف و تحليل  

يفرض علينا من باب املسؤولية العلمية املحايدة أن ننظر  إن السياق الذي أفض ى إلى دسترة املجتمع املدني،إنما 

إلى التوجهات الدستورية الحديثة في مجال مقومات الوثيقة الدستورية،نحن بصدد جيل جديد من الدساتير إذا تبنى  

على أساس مقتض ى تجويد الديمقراطية،وكذا على أساس الرهان على املجتمع املدني كفاعل في التأسيس لبراديغم  

،هذا املعطى يأتي في سياق ما شهدته الدستورانية العاملية من تطورات،ارتبطت تاريخيا بنهاية  36لديمقراطية التشاركية ا

الحرب العاملية الثانية،وتطورت معه خالل النصف الثاني من القرن العشرين،وظهور نقاش الحريات وحقوق االنسان  

حوالت عميقة على مستوى الدستورانية العاملية وتوجهاتها التي  الذي شهد التفافا عامليا،مما شكل ضغطا تسبب في ت

تجلت فيما تجلت فيه في ضرورة البحث عن الديمقراطية األفضل،وهو ما عبرنا عنه سابقا بتجويد الديمقراطية،على  
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ية التشاركية حيث  هذا املستوى يبرز التوجه العام املتمثل في االنتقال من الديمقراطية التمثيلية البسيطة إلى الديمقراط

من قبيل االستفتاءات،واملبادرة التشريعية   « semi-directa »لعبت آليات الديمقراطية الشبه املباشرة/نصف املباشرة 

الشعبية،وهي اآلليات التي تم اعتمادها تدريجيا بتبنيها دستوريا في عدد من الدساتير كآلية مكملة آلليات الديمقراطية  

في إطار مقتض ى البحث عن الديمقراطية األفضل وتجويد ممارسات الديمقراطية كتوجه ضمن توجهات   37التمثيلية 

 الدستورانية الحديثة. 

ال يمكننا فهم االدراج والتبني الدستوري للديمقراطية التشاركية إال وفق املسار والسياق الذي أبرزناه،وبالتالي 

،لم يكن تطورا طبيعيا ملسار الديمقراطية وإنما  2011بة الدستورية لسنةفموقع دسترة الديمقراطية التشاركية في التجر 

كان نتاجا لضغط الدستورانية العاملية،حيث أن واقع ممارسة الديمقراطية التمثيلية مازال لم يستنفذ وقته وال  

الديمقراطية  اجراءاته،كما أن التصديق باقتناع النظام السياس ي بالبحث عن الصور و اآلليات الفضلى ملمارسة 

وتجويدها يبقى عصيا نوعا ما.إال أن الديمقراطية التشاركية في األخير تبقى واقعا مدسترا يتطلب منا تسليط الضوء عليه 

 وفهم مضمونه ودالالته. 

 الحضور الدستوري للديمقراطية التشاركية:قراءة في املضامين والدللت  -2

ضمون الوثيقة الدستورية املغربية نجد الديمقراطية  املضامين املستجدة على مستوى شكل وممن ضمن  

االختيار الدستوري املغربي   ،إنه1996واملستجد الهام مقارنة مع دستور سنة التشاركية كمضمون يشكل حجر الزاوية 

"أن  على مستوى مجال وطرائق ممارسة الديمقراطية؛ننطلق في تبيان ذلك من الفقرة األولى من تصدير الدستور القائلة بـ

اململكة املغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه،في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،تواصل بعزم مسيرة  

إن ما يمكن أن نستشفه من  38الحكامة الجيدة."  توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة،مرتكزاتها املشاركة،والتعددية،و

هذه الفقرة من التصدير الدستوري هو أنها تتحدث عن املشاركة باعتبارها مرتكزا من مرتكزات مؤسسات الدولة  

الحديثة الديمقراطية والتي مازال العمل مستمرا من أجل أجرأتها واستكمال بنائها أي دولة الحق والقانون،هذا االختيار  

عتبار أنه من االختيارات اإلستراتيجية الكبرى للمملكة املغربية،في نفس السياق نجد الفقرة  الذي ال رجعة فيه على ا

 
37Cuauhtémoc Manuel de dienheim Barriguete , "  tendencias del constitucionalismo mundial a 
principios del siglo XXI  ", publication electronica trimestiral Del area de derecho revista juridica, ano 

VIII, numero 32, eniro-marzo 2009  p3  
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تتحدث عن الحكامة الجيدة والتي تعتبر من بين أهم مقومات الديمقراطية التشاركية ومرتكزا من مرتكزاتها التي من  

إعداد وبلورة السياسات العمومية وتدبير الشأن  خاللها نضمن التفاعل واالنخراط الفاعل والفعال للمواطنين ولهيآت في 

 املحلي.

ونجد في الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور" يقوم النظام الدستوري للملكة على أساس فصل السلط  

من  و  39وتوازنها وتعاونها،والديمقراطية املواطنة والتشاركية،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة،وربط املسؤولية باملحاسبة." 

هنا يمكن أن نقول أن النص الدستوري قد حسم في األمر بتأكيده على النظام الدستوري للملكة يقوم على أساس  

الديمقراطية املواطنة والتشاركية وهي اإلشارة التي ال تدع مجاال للشك فيما يتعلق بالتصور الدستوري ملمارسة  

إال للمقومات فقط،كما أن في اإلشارة إلى مبادئ الحكامة والتي  الديمقراطية على خالف ما أتى به التصدير الذي لم يشر 

تأتي شكال مباشرة بعد لفظة التشاركية إنما هي إشارة ضرورة ممارسة هذه الديمقراطية وفق قواعد النزاهة اإلحترام  

الجيدة من   وهو ما يمكن أن نستشفه مما سيلحق بالحكامة -عكس ما تورطت فيه الديمقراطية التمثيلية -واألخالق 

حيث الصياغة ونقصد بذلك لفظة "وربط املسؤولية باملحاسبة" أي نوع من املسؤولية حيث ال ييهئ للمنخرطين في 

التدبير املحلي على أساس الديمقراطية التشاركية إن األمر خارج عن نطاق املحاسبة،بل بالعكس يمكن أن نعتبر أن ربط 

اطية التشاركية ضامنا وعنصرا أساسيا لتفعيل هذه الديمقراطية وفق  املسؤولية باملحاسبة على مستوى الديمقر 

 التصور الدستوري،بل إن املسؤولية واملحاسبة ستساعد على نضج هذه التجربة وتضمن فاعلية هذه األخيرة . 

كذلك على مستوى الوثيقة الدستورية نجد الفقرة الثانية من الفصل السادس تقول بـ"تعمل السلطات  

على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية املواطنات واملواطنين واملساواة بينهم،ومن  العمومية 

،إضافة إلى ما جاءت به الفقرة الثالثة من الفصل  40مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية"

نظمات غير الحكومية،في إطار الديمقراطية التشاركية،في إعداد  الثاني عشر"تساهم الجمعيات املهتمة بالشأن العام،وامل

ينضاف إليهما ما جاء به   41قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية،وكذا في تفعيلها وتقييمها" 

جتماعيين  الفصل الثالث عشر" تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين اإل 

 
 الفقرة الثانية من الفصل األول من دستور اململكة. 39
 من الفصل السادس من الدستور املغريب.   2الفقرة    40
 من الفصل الثاين عشر من الدستور املغريب.   3الفقرة    41
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،من خالل إستنطاق هذه الفقرات نجد أن الدستور يحيل  42في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"

على مكون ثان بجانب األحزاب السياسية على مستوى املساهمة في ممارسة السلطة وكذا في إعداد القرارات واملشاريع  

ة كذلك،والعمل على تقييمها وتفعيلها في إطار الديمقراطية التشاركية وهو  لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومي

مكون جمعيات املجتمع املدني،إضافة إلى ذلك فالسلطات العمومية تعمل على خلق هيئات للتشاور قصد ضمان  

فإن املقاربة   مشاركة وإشراك كافة الفاعلين اإلجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها؛وبالتالي

التشاركية في إعداد وتفعيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية تعتبر العنصر املحوري واملفصلي في الديمقراطية  

التشاركية،وهنا نقف لنقول أن جوهر الديمقراطية التشاركية قد تبناه الدستور املغربي وهو ضمان انخراط املجتمع  

نات أو بشكل تنظيمي جمعي في إطار فعاليات املجتمع املدني في السياسات  بشكل فردي على أساس املواطنين واملواط 

العمومية وقضايا الشأن العام،وهو ما يعتبر تجسيدا إلرادة شعبية واسعة كما يعتبر إجابة عن انتظارات شرائح واسعة  

تغيير واإلصالح والفعل  من املجتمع تخاصمت لوقت طويل مع الديمقراطية التمثيلية وأرادت االنخراط في دينامية ال

املواطناتي الديمقراطي التنموي ولكن لم تتحصل على اآللية والتي تعتبر الديمقراطية التشاركية الجواب الشافي والكامل  

 املواطناتية في محاولة لخدمة املسار الديمقراطي للبالد. و   لهذه االنتظارية

اطية التشاركية فإلى جانب ما سبق ذكره؛نجد أن  إن الدستور املغربي حبل بمقتضيات عدة لتفعيل الديمقر 

الدستور أشار إلى آلية أخرى تساهم في تبيان التصور العام ملمارسة الديمقراطية بعد الدستور الجديد،وهي آلية  

  العرائض وامللتمسات التي أتيحت للمواطنين واملواطنات في إطار قالب الديمقراطية شبه املباشرة التي من حق املواطنين 

 ممارستها. 

إن هذا التوجه الدستوري نحو الديمقراطية التشاركية  والتي تأتي في أحيان كثيرة تحت عدد من التسميات  

واإليحاءات،كان نتاجا للحركية الديمقراطية التي شهدتها البالد وكذا للحراك اإلجتماعي الذي عرفته البالد،وكذا نظرا  

تجاه املنتظم الدولي والدول املانحة،فال يمكن أن ننكر الحركية الدستورية التي  للتغيرات الدولية وااللتزامات املغربية ا

 
 الفصل الثالث عشر من الدستور املغريب.   42
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شهدها العالم بأسره مع نهاية الحرب العاملية الثانية التي فرضت التغيير على مستوى األنظمة السياسية وامليكانيزمات  

 .43ية واآلليات التصورية ملمارسة الديمقراطية في إطار العمل على تجويد الديمقراط

 خاتمة:

لقد أدى تطور الفكر الديمقراطي و آليات تنزيله وممارسته إلى انتاج عدد من امليكانيزمات و اآلليات التي جاءت في  

سياق توسيع هوامش املشاركة في الحياة العامة ،و الحياة السياسية أمام املواطنات و املواطنين، على هذا املستوى نجد  

ية قد أخذت ببعض هذه اآلليات في إطار تبني الديمقراطية التشاركية ، غير أن التجارب  أن التجربة الدستورية املغرب

الدولية أظهرت أن االقرار الدستوري وحده أو االعتماد القانوني غير الكمال البناء الديمقراطي و اتمام التحول نحو  

ر خصوصا أمام ضعف النخب السياسية ،  الديمقراطية ، استنادا إلى ما سبق يبقى لطبيعة النظم السياسية تأير كبي

وهو ما يجعل الرهان اليوم كبيرا على املجتمع املدني لكسب نزال ممارسة أدواره الدستورية في إطار ما تتيحه  

 الديمقراطية التشاركية ،خدمة لتطوير املسار الديمقراطي و استكمال بنائه.
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