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 مقدمة:
 

نظرا للتطورات التي عرفها المجتمع المغربي في اآلونة األخيرة على المستوى 
انخراط كل المكونات الفاعلة في  االقتصادي والسياسي وكذا االجتماعي كان الزما في

المجتمع والقيام بعمل تنسيقي وتكميلي بين الفاعلين من أجل استيعاب هذه التحوالت وكسب 
 رهان التنمية المستدامة.

وموازاة مع هذا الوضع تعالت الدعوى إلى تطوير النظام الالمركزي من خالل 
د إلى الشرعية اإلدارية والقانونية تبني مقاربات جديدة في تدبير السياسات العمومية تستن

وذلك من خالل توسيع مفهوم إدارة القرب و منهجية المقاربة التشاركية خاصة بعد قصور 
الديمقراطية التمثيلية على المستوى العملي في تحقيق المطالب المتزايدة وارتباطها فقط 

اقات محدودة بالعمل السياسي المؤسسي المتعلق بشؤون الدولة واألحزاب في استحق
ومتقطعة، وهذا ما عجل بإعادة النظر في هذه المقاربة بمقاربة جديدة في تدبير الشأن العام 

سواء الترابي أو الجهوي أو اإلقليمي، مقاربة تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين 
والمواطنات والمساهمة في صنع القرار العمومي في إطار توافقي بين أهم القوى الحية في 

 -تمع وذلك في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، وجذير بالذكر أن هذا المفهوم المج
يعتبر من المفاهيم الجديدة التي تبلورت في سياق مفهوم الحكامة،  -الديمقراطية التشاركية 

، مع ظهور المقاولة الصناعية نظرا إلى الحاجة إلى حفظ 19الذي ظهر في أواخر القرن 
ادي بنهج إشراك العمال في اإلنتاج على المستوى الصناعي، وقد ظهرت التوازن االقتص

 30البوادر األولى للديمقراطية التشاركية في الخطاب الملكي خاصة خطاب العرش 
حيث أكد جاللته على أنه مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية فإن من  2007يوليوز 

من كل الخبرات  االستفادةة التي ستمكننا من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركي
ية لألمة، وفي حلول سنة حالوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى ال

الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وأكد عليها في صلب الفصل األول من  2011
ي سيكون محل وهو الذ بالجهاتالمتعلق  111.14 التنظيميالدستور، وكذلك القانون 

 موضوعنا من خالل تناول موضوع الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الجهوي.

من خالل أسلوب الحوار  تتجلى أساسا أهمية موضوع الديمقراطية التشاركية إن
والتشاور مع المواطنين بشأن كيفية تدبير الشأن العام الجهوي وصنع القرار الكفيل 

 ة جهويا.لمواجهة التحديات المطروح

إلى اي حد يمكن بناء على ما أسلفنا ذكره يمكن طرح السؤال العريض: 
 للديمقراطية التشاركية أن تساهم في تدبير الشأن العام الجهوي؟

 انسجاما مع مضمون هذا التساؤل سنحاول اإلجابة عليه من خالل التقسيم التالي:



 

 

3

 

 المبحث األول: اإلطار العام للديمقراطية التشاركية

وسبل لمبحث الثاني: إكراهات تطبيق الديمقراطية التشاركية في الشأن الجهوي ا
 .تعزيزها
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 المبحث األول: اإلطار العام للديمقراطية التشاركية
 

 

 الشأن الترابييعد مبدأ المشاركة من المبادئ األساسية التي أصبحت تحكم تدبير 
إذ تم االرتقاء بها ألول مرة إلى أساس دستوري مما يعني  ،خاصة على المستوى الجهويو

التدشين لمرحلة جديدة لتدبير الشأن العام الجهوي والوطني بشكل عام، فهي إحدى ركائز 
والدعوة إلى مقومات التدبير  االنغالقيةهدف إلى وضع حد التأهيل المؤسساتي إذ ت

 مع كافة المواطنين. واالنفتاحالتشاركي 

أصبح له دور فعال داخل المجتمع لهذا تبين  2011وطن بموجب دستور مفال
الوثيقة الدستورية مبدأ إشراك المواطن أو الديمقراطية التشاركية، من خالل مجموعة من 

لة بتحقيق مشاركة فعالة للمواطنين والمواطنات ومختلف الفاعلين، األسس واآلليات الكفي
المطلب وهذا ما سوف نحاول التطرق إليه من خالل مفهوم وأسس الديمقراطية التشاركية )

 .(المطلب الثاني(، على أن نعرض آلليات الديمقراطية التشاركية )األول
 

 المطلب األول: مفهوم وأسس الديمقراطية التشاركية

 

(، الفقرة األولىسنحاول من خالل هذا المطلب تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية )
 .(الفقرة الثانيةثم بعد ذلك محاولة بيان بعض األسس التي تقوم عليها هذه الديمقراطية )

 

 الفقرة األولى: مفهوم الديمقراطية التشاركية

 

والتي تعرف  االجتماعيةتعتبر الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الحديثة في العلوم 
وقد تم تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها " نظام يمكن ، كذلك باسم الديمقراطية التشاورية

من مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرارات السياسية ذات األولويات بالنسبة 
ق التفاعل المباشر والمستمر مع السلطات القائمة بشأن المشكالت والقضايا إليهم عن طري

المطروحة، وتبنت مفهوما جوهريا يأخذ بعين االعتبار دور المواطنين في المشاركة في 
صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام كما أنها تتسع بالتفاعل بين المواطنين والحكومات 

 ."(1)ا مكملة للديمقراطية التمثيلية شكل دائم مستمر وأنهأو المستشارين المحليين ب

الديمقراطية التشاركية هي " عملية استشارة المواطنين واتخاذ القرارات واإلسهام 
في مراقبة السياسات العمومية، أو هي عملية إشراك المواطنين في السياسات العمومية من 

 ."(2)تشارة والمراقبة واتخاذ القرار حيث االس

                                                
يوليوز  31نيوز، الخميس  اإليكونجيب المحمودي، الديمقراطية التشاركية في التجربة المغربية، مقال نشر بجريدة  - 1

2014. 
الشامي األشهب يونس، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، منشورات مجلة العلوم القانونية العدد الثاني، السنة  - 2

 .140، ص 2014
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وارتباطا بذلك فإن الديمقراطية التشاركية تعمل على توسيع مشاركة الشعب المباشر 
والفعلية في القضايا العامة عبر آليات من قبيل االستفتاء، المبادرة التشريعية الشعبية وعزل 

النواب، لكن الديمقراطية التشاركية ال تقترح هذه اآلليات كما لو كانت غير متطابقة مع 
ة التمثيلية أو تقصيها لكنها آليات مكملة ومساعدة للديمقراطية التمثيلية لكونها الديمقراطي

 .(3)مضامينها لكي تصبح أكثر فعالية تعمل على تقويتها وتحيين

وهناك تعريف آخر للديمقراطية التشاركية قدمه جون ديوري، حيث عرف 
، حيث يشارك االجتماعية الديمقراطية التشاركية بأنها: " مشاركة كل من يتأثر بالمؤسسات

 ." (4)سسات والسياسات التي تنبع منهاالفرد في رسم وإنتاج هذه المؤ

الديمقراطية التشاركية إذن هي شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي 
يتأسس على تقوية مشاركة السكان في في اتخاذ القرار السياسي أي عندما يتم استدعاء 

باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر  األفراد للقيام
 .(5)وذلك إلشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي المسؤوليات المترتبة عن ذلك

 

 الفقرة الثانية: أسس الديمقراطية التشاركية
 

تصورها أو الحديث إن أسس الديمقراطية التشاركية تتمثل في الشروط التي ال يمكن 
عنها بدونها، باعتبارها خصائص ومميزات تشكل ماهية الديمقراطية التشاركية وتعطيها 

بعدا فلسفيا في تناول اإلشكاالت المجتمعية من خالل شرطي النقاش العام المفتوح واالتفاق 
 العام بين كافة مكونات المجتمع.

 أوال: شروط النقاش العام •

كافة مكونات المجتمع الشرط األول للديمقراطية التشاركية، حيث  يعد النقاش المفتوح على
يجسد البعد الديمقراطي الذي يعتمد على المناقشات المباشرة مع السكان واللقاءات وجها 

امج تنموية وفقا لوجه، والتي تمكن السكان من التعبير عن احتياجاتهم الحقيقية وتوليد برن
 .(6)لتلك المتطلبات

لنقاش العام المباشر ينبني على مجموعة من المبادئ المتمثلة في تقبل وعموما فإن ا
االختالف، وتوسيع حرية التعبير عن اآلراء ومساواة الجميع في النقاش، أي إتاحة الفرصة 

للجميع لإلدالء برأيه مهما كان مستواهم المعرفي وبدون تمييز في السن أو الجنس أو 

                                                
 .141نفس المرجع، ص  السامي األشهب يونس، - 3
، ندخل لفهم العريضة المقدمة إلى السلطات العمومية 2011جون ديوري، الديمقراطية التشاركية من خالل دستور  - 4

 التشريع، موقع العلوم القانونية.تقديم ملتمسات في مجال 
انون العام، جامعة محمد الخامس صفية لعزيز، الديمقراطية التشاركية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الق - 5

 .17، ص 2011/2012السويسي، كلية الحقوق سال، السنة الجامعية 
، بحث لنيل الماستر في القانون 56، ص 2011الديمقراطية التشاركية في إطار الدستور المغربي  أحمد عبابو، - 6

 .2012/2013العام، كلية الحقوق فاس، الموسم الجامعي 
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ن األمر يتعلق بوضع خيارات وإيجاد حلول لقضاياهم ، ألاالجتماعيةغيرها من المحددات 
 .(7) واالجتماعية االقتصادية االعتباراتبغض النظر عن 

كما أن الديمقراطية التشاركية لن تحقق أهدافها بدون أن تكون للمشاركين في النقاش 
أنه العام المعلومات الكافية حول ماهية المشاريع والبرامج المراد التخطيط لها مما من ش

خلق تواصل بين طرفي العملية التنموية )أي بين المجلس الجهوي ومكونات المجتمع( 
ويؤدي إلى تحقيق مبدأ أساسي لتوطيد العالقات بينهما، وتتمثل في الشفافية التي تعني توفير 

المجال أمام الجميع لالطالع على المعلومات المعلومات الدقيقة في وقتها، و إفساح 
رقابة ساعد على إغناء القرارات الصالحة وتوسيع دائرة المشاركة والالضرورية مما ي

 .(8)والمحاسبة ومحاربة الفساد

وهكذا يعد شرط النقاش المفتوح الوسيلة التصورية للديمقراطية التشاركية، يضاف إليها 
 شرط االتفاق العام بين مكونات المجتمع.

 ثانيا: االتفاق العام بين مكونات المجتمع المحلي •

ويعد هذا الشرط من أهم األسس التي تقوم عليها الديمقراطية التشاركية على مستوى 
تدبير الشأن العام الترابي، خاصة على مستوى الجهات، بحيث يهدف إلى توحيد الرؤى 
والتصورات المختلفة بين الفاعلين المؤسساتيين والساكنة حول غايات التنمية المشتركة، 

المجتمع داخل الجهة في أفق بلورة فلسفة التوافق والتعاقد  بغرض تعبئة جميع مكونات
  .(9) الديمقراطيالسياسي واالجتماعي كأحد مرتكزات المجتمع 

فال يخفى على أحد أنه من العسير جدا أن يصل التقارب إلى حد التطابق في ظل 
شغاالتهم اختالف المصالح بين كافة األطراف، الساكنة تبني مواقفها من خالل واقعها و ان

اليومية، والمجالس الجهوية تنطلق من خلفيات متعددة، والقطاع الخاص يحركه الربح 
والمصلحة، والمجتمع المدني يسعى إلى تحقيق غايات مرسومة، مما يجعل القرار ال يخرج 

عن هذه المعطيات التي تشكل تناقضات رئيسية في انتاجه، فشرط االتفاق  العام يقتضي 
لي كافة األطراف بقيم الديمقراطية والقدرة على تقديم التنازالت من قبل بيئة سليمة وتح

الجميع حتى يتسنى الوصول إلى اتفاق يرضي الكل، ألن جميع المجتمعات اإلنسانية تعتمد 
في تماسكها وتطورها على ما تتوفر عليه من فهم مشترك للقيم والعادات والتقاليد التي 

روف المناسبة للتفاعل والحوار والنقاش البناء الذي يفضي تسود المجتمع، والتي توفر الظ
إلى أهداف مشتركة، وعليه فإن المشاركة في صنع القرار هي الخطوة األولى للوصول 

لإلجماع ألنه من خالل الديمقراطية التشاركية يمكن الوصول إلى التوافق بين مختلف 

                                                
بحث لنيل دبلوم  62لشاوي، التدبير المحلي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، ص جمال الدين ا - 7

 .2011/2012الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية 
 .62جمال الشاوي، نفس المرجع، ص  - 8
 .62أحمد عبابو، المرجع السابق، ص  - 9
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ة من طرف كافة مكونات الرؤى وإرضاء الجميع مما يجعل القرار يحظى بالمشروعي
 .(10)على أرض الواقع تنفيذهالمجتمع المحلي وتجنبه من كل ما يمكن أن يعيق 

 
 

 المطلب الثاني: آليات الديمقراطية التشاركية
 

إن الديمقراطية التشاركية ليست مبادئ وقواعد تصورية وحسب، بل تتضمن آليات من 
جابي والتي تهدف إلى تبني المشكل أجل بلورة المشاريع التنموية وجعلها ذات هدف إي

ومعالجته عن طريق مجموعة من التدابير التشاركية سواء من خالل مستجدات دستور 
، وكذا المقتضيات المكملة لها والتي عملت على تنزيلها القوانين التنظيمية للجهات، 2011

مقتضيات مهمة تضمنت القوانين التنظيمية للجهات  مقتضيات مهمة، وفي هذا اإلطار قد
جعلت من المواطنين والمواطنات وفعالين المجتمع المدني حاضرا وشريكا في تدبير الشأن 

(، الفقرة األولىالعام وذلك عبر آليات قانونية مهمة ومن هذه اآلليات نجد العرائض )
 (.الفقرة الثانية) وآليات التشاركية للحوار والتشاور

 

 ركية من خالل آلية العرائضالفقرة االولى: الديمقراطية التشا
 

لقد جعل المشرع الدستوري الحق في تقديم العرائض مكسبا دستوريا باعتباره مظهرا 
من مظاهر حرية الرأي والتعبير، وهو عمل يتم على أساس توجيه االلتماس إلى السلطة 

ي حول العمومية أمال في الحصول على إجابة، أو مطالبة األفراد السلطة العمومية إبداء رأ
موضوع معين أو تقديم مالحظات في األمور التي تتعلق بهم بشكل فردي أو تلك التي لها 
عالقة بالشؤون العامة، كما يعتبر حق تقديم العرائض من بين أهم الوسائل القانونية التي 
تتيح للمواطنين والمجتمع المدني من التواصل المباشر مع السلطات العمومية، وذلك من 

تظلماتهم، وهو معطى يجعل من ممارسة هذا الحق من بين أهم مظاهر  أجل إبداء
الديمقراطية التشاركية، التي ترتكز على إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، و 

 انخراطهم الفعلي في الحياة السياسية. 

وإذا كان حق تقديم العرائض ذا أهمية بالغة سواء إشراك المواطنين في تدبير الشأن  
عام أو في الحياة السياسية فإن التجربة المغربية لم تعرف تراكما كبيرا في هذا المجال ال

بحيث ألنه وألول مرة تمت دسترة هذا الحق بشكل صريح مع الدستور المغربي الجديد 
في الفقرة الثانية على " أنه يمكن للمواطنات والمواطنين  139، حيث نص الفصل 2011

دخل في اختصاصه الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة توالجمعيات تقديم عرائض 
من الدستور على أن "للمواطنين  15، كما يؤكد الفصل (11)"ضمن جدول أعماله

                                                
 .65الشاوي، المرجع السابق، ص جمال الدين  - 10
 .926الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، ص  -شرح وتحليل -كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية  - 11
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والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط 
 وكيفية ممارسة هذا الحق".

تعلق بالجهات نجد المشرع المغربي نظم شروط وبالرجوع إلى القانون التنظيمي الم
ضوابط تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات والجمعيات وفقا للمجموعة من ال

، والتي تؤكد على أنه "طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل (12)القانونية الواجب احترامها
ن يقدموا وفق الشروط من الدستور يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أ 139

المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صالحياته 
 ضمن جدول أعماله.

ال يمكن أن يمس موضوع العارضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل األول من  
 .(13)الدستور"

الحق في تقديم كما أن المشرع أطر ممارسة المواطنات والمواطنين والجمعيات 
العرائض أمام الجهات من خالل ثالثة محاور أساسية تتمثل في: تقديم العرائض من قبل 

ات، وأخيرا كيفية إيداع المواطنات والمواطنين، ثم شروط تقديم العرائض من قبل الجمعي
 .(14)العرائض

 أوال: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين •

من القانون التنظيمي على أنه يجب أن يستوفي مقدمي  120لقد نصت المادة  
 العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

 أن يكون من ساكنة الجهة المعنية ويمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا. ✓

 أن تكون لهم مصلحة مباشرة ومشتركة في تقديم العريضة. ✓

 يقل عدد توقيعات على ما يلي: أال ✓

 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة. 300 ❖

توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثالثة  400 ❖
 ماليين نسمة.

 .توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثالثة ماليين نسمة 500 ❖

وقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على العماالت يتعين أن يكون الم
في المئة  5ة عن وأقاليم الجهة، شريطة أن ال يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجه

  .(15)من عدد المطلوب
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 .المتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي  118المادة  - 13
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 ط تقديم العرائض من قبل الجمعياتثانيا: شرو •

الجمعيات التي تقدم العريضة من القانون التنظيمي يجب على  121وفقا ألحكام المادة 
 استيفاء الشروط التالية:

أن تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة المغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة  ✓
 .وأنظمتها األساسيةتزيد على ثالثة سنوات، وتعمل طبقا لمبادئ الديمقراطية 

 العمل.أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين واألنظمة الجاري بها  ✓

 أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة. ✓

 .(16) العريضةون نشاطها مرتبط بموضوع أن يك ✓

 ثالثا: كيفية إيداع العرائض •

تودع العريضة عند رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص  ✓
 عليها أعاله مقابل وصل يسلم فورا.

ن قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها تحال العريضة م ✓
 ، حسب الحالة.أعاله 121و 120للشروط الواردة في المادة 

في حالة قبول العريضة تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية  ✓
المجلس وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على 

 للتداول في شؤونها.

 يخبر رئيس المجلس وكيل أو ممثل قانوني للجمعية، حسب الحالة بقول العارضة. ✓

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ  ✓
الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة، بقرار الرفض معلنا داخل أجل 

 تاريخ توصله بالعريضة.شهرين وابتداء من 

ي يتعين إرفاقها بها حسب يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة الت ✓
 .(17) الحالة

 

 الفقرة الثانية: اآللية التشاركية للحوار والتشاور
 

مجموعة من اآلليات التي تعزز وتدعم الديمقراطية التشاركية  2011لقد خص دستور 
ن مجالس الجهات والجماعات الترابية األخرى تضع نص على أ 139حيث نجد الفصل 

آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في 
  .(18) وتتبعهاإعداد برامج التنمية 

                                                
 .المتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي السابق  121المادة  - 16
 .المتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي  122المادة  - 17
 .2011من الدستور  139الفصل  - 18
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وهكذا الزم النص الدستوري مجالس الجهات والجماعات الترابية األخرى بوضع آليات 
، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد تشاركية للحوار والتشاور

برنامج التنمية وتتبعها، وهو مبتغى يجعل من الحكامة التشاركية لتدبير التنموي للجماعات 
الترابية أحد ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الجهوي والترابي بالمغرب، إذ تنشد وضع حد 

مال تصريف الشأن المحلي، والدعوة للمقومات التدبير للسمة االنغالقية التي ظلت تطبع أع
التشاركي القائم على ميكانزمات االنفتاح، التواصل واإلسهام الفعلي لمجموعة من القوى 

الحية تتصدرهم الساكنة ) المواطنات والمواطنين والجمعيات( كشريك أساسي ال شريك له 
تشاركية كأسلوب التدبير الترابي ال محيد عنه، ألن الهدف من وراء إقرار الحكامة ال

ختم وضع حد لهذه والقدرة على تدبير عامل التحول الذي يعيشه المجتمع المغربي والذي ي
من خالل أسلوب التحكم أو االستحواذ من قبل السلطات المحلية إلى منطق  االنغالقية سواء

االنفتاح والتواصل واإلشراك الفعلي لمختلف الفاعلين من خواص ومجتمع مدني 
 ومواطنين.

ان طوح المقاربة التشاركية في تدبير الشؤون التنموية للجماعات الترابية يقوم على 
يرية للديمقراطية التمثيلية إلى طموحات ورهانات تتمين التراكمات السياسية والتدب

الديمقراطية التشاركية التي تتأسس على ننطلق القرب واإلشراك والتشاور الذي يعكس هو 
اآلخر ممارسة تدبيرية سياسية تنشد المواطن البشري، ألن الهدف من وراء ذلك هو 

أو في أحسن الحاالت به من مصاف المواطن المالحظ أو أحيانا غير مبالي  االرتقاء
المواطن الناخب فقط، إلى المواطن كشريك في عملية التدبير التنموي من األسفل عبر 

ميكانيزمات األخبار والتواصل والتشاور والتركيز الميداني التي تعتبر أهم دعائم ومقومات 
 .(19)تشاركية في تدبير الشأن العموميالبعد اإلجرائي للمقاربة ال

من الدستور، بهدف تكريس الطابع  139الفقرة األولى من الفصل وتطبيقا ألحكام 
من القانون التنظيمي على أن  116التشاركي لتدبير الشأن العام الجهوي، نصت المادة 

مجالس الجهات تحدث آليات للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين 
لمحددة في النظام الداخلي كيفيات اوالجمعيات في إعداد برامج تنموية وتتبعها طبق ال

 .(20)للجهة

على إحداث مجلس الجهات ثالثة هيئات استشارية  117وفي نفس االتجاه نصت المادة 
 وهي:

هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية  ●
 المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب. ●

                                                
 .268، 267ص  ،كريم لحرش، مرجع سابق، ص - 19
 .المنظم للجهات 111.14من القانون التنظيمي رقم  116المادة  - 20



 

 

11

هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين االقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا  ●
 .الجهوية ذات الطابع االقتصادي

   .(21) وتسيرهايحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفية تأليفها 

وا لتحديد آليات استشارية تضعها المجالس الجهوية من أجل وعليه فإن المشرع مدع
تيسير المشاركة المنظمة والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية 

 استطالعات وغرها من األشكال المالئمة.ع الكبرى، وذلك من خالل لقاءات ووالمشاري

لجمعيات المؤهلة وفق معايير ولذلك يجب وضع في كل جهة آلية للحوار والتشاور مع ا
موضوعية، قصد تطوير مشاركتها في عمليات التصور والتتبع والتقييم لمخططات التنمية 
الجهوية، باإلضافة إلى حرص المجلس الجهوي على اإلصغاء للقطاع الخاص، ويحرص 

على إشراك الفاعلين فيه في وضع تصورات وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع 
 .(22) األعمالوخلق مناصب الشغل ورواج ة وتوفير المناخ األمثل لالستثمار التنموي

التشاركية التي يساهم فيها المواطنون والقطاع الخاص تشكل عامال  وهكذا فإن الديمقراطية
 .(23) وعصرنتهاوسيع الجهوية وتقدمها نوعا في ت

 

  

                                                
 .المتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي رقم  117المادة  - 21
ذ. محمد اليعكوبي، الجهوية المتقدمة على ضوء تقرير اللجنة الملكية االستشارية للجهوية، المجلة المغربية لإلدارة  - 22
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الشأن الجهوي وسبل المبحث الثاني: إكراهات تطبيق الديمقراطية التشاركية في 
 تعزيزها

 

تدبير الشأن العام الجهوي  مهمة فيإن ما تلعب الديمقراطية التشاركية من أدوار 
والتي تتمثل أساسا في إشراك المواطنين والمواطنات والجمعيات )المجتمع المدني(، وذلك 

تواجه  عبر مجموعة من اآلليات التي أسلفنا ذكرها، إال أن هذه الديمقراطي التشاركية
مجموعة من اإلكراهات التي تحول دون تطبيقها بشكل فعال، وهو ما نتناوله في )المطلب 

 )المطلباألول(، وإعطاء بعض من االقتراحات في سبيل تعزيز الديمقراطية التشاركية 
 الثاني(.

 : اكراهات تطبيق الديموقراطية التشاركيةلمطلب األولا

أنه قد المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات إال  رغم 
هو ما سوف نحاول التطرق إليه من خالل االكراهات ذات عيوب وإشكاالت و اعترته

اعل طبيعة قانونية في )الفقرة األولى( على أن نتطرق ألزمة المجتمع المدني باعتباره ف
 .فقرة الثانية(الأساسي في تدبر الشأن العام )

 الفقرة االولى: اكراهات ذات طبيعة قانونية

و كذلك القوانين التنظيمية المكملة  2011على الرغم من أن دستور فاتح يوليوز 
تهدف إلى  بمقتضياتالمتعلق بالجهات جاءت  111.14م خاصة القانون التنظيمي رق

ام إال أنه باالطالع على تعزيز دور المواطنين و المجتمع المدني في تدبير الشأن الع
هي كما في هذا الجانب و  أحكام الدستور القوانين التنظيمية التي عملت على تنزيل

اسلفنا الذكر القوانين الخاصة بالجهات ،نالحظ انها جاءت بمجموعة من المقتضيات 
التي تتجلى اساسا في على مستوى التنزيل العملي لها و التي ستطرح إشكاليات

تشاور لتيسير مساهمة المواطنات لتي تنظم آليات تشاركية للحوار و الالمقتضيات ا
تتبعها . وكذلك في آلية العرائض عداد برامج التنمية والمواطنين و الجمعيات في إو
 الجهات.كيفية تقديمها لمجالس و

 111.14من القانون التنظيمي رقم  ش118.117. 116عليه انطالقا من المواد و
كس ما التعدد عمن الدستور وهذا األخير نص عليه بصفة الجمع و 139أسوة بالفصل 

العيب ليس  ، لكنفقط استشاريةهيئات  ثالثة فيالتي حصرها أتى به القانون التنظيمي و
 :طيها هذه الهيئات وهيإنما في المجاالت التي تعفي العدد و

 النوع. ربةومقا الفرصالقضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ  •
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 القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب. •

 .االقتصادي ذات الطابع الجهوية القضايا •

حصر مفهوم التنمية في هذه القضايا  المشرع أن يتبين المجاالتومن خالل هذه 
ال تلزم المجلس  استشاري طابعاألمر حدة هو اعتبار هذه اآلليات ذات  وما زادفقط. 
 .(24) شيءي في الجهو

والتي تعتبر قفزة نوعية في اإلشراك  العرائضذلك هناك ألية تقديم  إلىباإلضافة 
صنع القرار الجهوي يكون الهدف منها  والمواطنات والجمعيات فيالفعلي للمواطنين 

 .(25) أعمالهمطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صالحياته ضمن جدول 

 والتي أثارت 2من الشروط من هنا يجب أن يستوفي مقدمو العريضة مجموعة 
األول الذي يلزم مقدمو العريضة ان يمارسوا بالجهة  وخصوصا الشرطجدال واسعا 

 العريضة. وبالتالي يطرحفي موضوع  مهنيا يدخل تجاريا أونشاطا اقتصاديا او 
التساؤل ما هي المعايير التي على أساسها اختار المشرع هذا النوع من األنشطة 

 .(26) العملحة اجتماعية أخرى عاطلة عن تم إقصاء شريبالتالي و وحصرها

الجهات من القانون التنظيمي المتعلق ب 120كما نص في الفقرة األولى من المادة 
 :للمواطنين الشروط التاليةطنات والعريضة من الموا عل انه يجب أن يستوفي مقدمو

ا اقتصاديا او تجاريا او ان يكون يكونوا من ساكنة الجنة المعنية او يمارسوا بها نشاط-
 .مهنيا

العريضة من ساكنة  مقدموإما أن يكون  :هذه الفقرة وضع المشرع إمكانيتينإذن في 
وإما أنهم يمارسون بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا هنا عنصر السكن ليس  ،الجهة

ها  العرائض لمجالسإلزاميا يعني بإمكان المواطنين الذين ال ينتمون إلى الجهة تقديم 
 .يمارسون بها أحد األنشطة السالفة الذكر االمنتخب إذا كانو

في حين نصت الفقرة األخيرة من نفس المادة على أنه يتعين أن يكون الموقعون 
موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عماالت و أقاليم الجهة ،شرط إال يقل عددهم 

في المائة من العدد المطلوب ،إذن ما يالحظ هنا  5عن  في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة
الجهة عماالت نين و المواطنات في أقاليم وهو اشتراط المشرع إلى االقامة الفعلية للمواط

                                                
 ،للسياسات العمومية المغربيةالمجلة ، على ضوء الدستور االنتخاباتعبد الغني أمريدة. القوانين التنظيمية وقوانين  - 24

 .143-144ص  16/15العدد 
 .بالجهاتالمتعلق  1411.1من القانون التنظيمي رقم  120المادة  - 25
 .146ص ، الغني أمريدة، مرجع سابق عبد - 26
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،نالحظ أن  120األخيرة من المادة مقارنة مقتضيات الفقرة األولى و فمن خالل 
ممارسة نشاط ع بين عنصر السكن وولى خير المشرهناك تناقض فيما بينهما ففي الفقرة األ

اقتصادي أو تجاري أو مهنيا، في حين فرض في الفقرة األخيرة االقامة الفعلية لمقدمي 
 .ة على مستوى تطبيق هذه المقتضياتالعرائض مما سيطرح إشكالي

يتعلق بالمقتضيات القانونية التي تنظم حق تقديم جمعيات )المجتمع المدني(  فيماأما -
 جالس الجهات لم تخلو بدورها من قفص االنتقادات يمكن تلخيص فيما يلي:العرائض لم

من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن يكون نشاطها مرتبطا 121جاء في المادة 
وم به الجمعيات ليس شرطا بموضوع العريضة فحصر موضوع العريضة بالنشاط الذي تق

المقتضى سهل التطبيق في حالة الجمعيات  محكما على مستوى الصيغة فإذا كان هذادقيقا و
التي تشتغل على هدف محدد )الجمعيات المتخصصة( فإن األمر ليس كذلك بالنسبة 

ف مجالس الجهات في عس)التنمية مثال( مما سيفتح المجال لت للجمعيات ذات توجهات عامة
الي الحد بالتفعالية هذه اآللية )العرائض( ورفض مجموعة من العرائض مما سيحدث من 

أن  على اعتبار، ي في تدبير الشأن العام الجهويمن دور نطاق جمعيات المجتمع المدن
على كل الملفات مما يصعب وضع فواصل حاسمة بين الجمعيات تشتغل على كل شيء و

 .(27) الجمعيةع العريضة وبين نشاط موضو

 

 الفقرة الثانية: أزمة المجتمع المدني
 

المدني شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام في إطار تشاركي تعتبر جمعية المجتمع 
الذي نص على " تُؤسس جمعيات  2011من دستور  12توافقي كما جاء في الفصل 

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام 
قيفها من لدن السلطات الدستور والقانون. ال يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو تو

 العمومية، إال بمقتضى مقرر قضائي.
ساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار ت

الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات 
سسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤ

 طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ 

 الديمقراطية."

                                                
 .149ص  ،مرجع سابق، عبد الغني أمريدة - 27
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على  2011من دستور  14ولتمكين المجتمع المدني من المبادرة بالتشريع أكد الفصل 
ملتمسات في مجال التشريع"، ولتعزيز دورها في مجال أن للمواطنات والمواطنين " 

أن للمواطنات والمواطنين "الحق في تقديم عرائض إلى  15الرقابة، جاء في الفصل 
 السلطات العمومية".

ليحدد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم  64.14وجاء مشروع القانون التنظيمي 
كما يلي: "الملتمس هو كل مبادرة  2دة ملتمسات في مجال التشريع التي عرفها في الما

 يتقدم بها المواطنون والمواطنات يهدف إلى المساهمة في المبادرة التشريعية"

فحدد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى  111.14أما القانون رقم 
 مجلس الجهة.

للحوار  رغم أن هذه القوانين جاءت بعد حوار مستفيض في إطار اللجنة الوطنية
الوطني حول المجتمع الوطني وأدواره الدستورية الجديدة، التي شكلتها الحكومة وأفضى 
إلى ما يسمى "الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية"، إال أن مضمون هذه القوانين حمل 

معوقات أفرغت النصوص من محتواها ولم تسمح جمعيات المجتمع المدني من تفعيل 
اركية التي تعطيها حق المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات الديمقراطية التش

 من الدستور أهمها: 12العمومية، وفق الفصل 

عدم التزام بما جاء في توصيات اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع  ●
المدني واألدوار الدستورية الجديدة التي أشرفت عليها الحكومة، بوضع شروط 

ابلة للتطبيق مما يجعلها تتنافى مع مرتكزات التي قام عليها الدستور تعجيزية غير ق
 وتتجلى: ،(28) العمقالديمقراطية التشاركية في  وتدرب مبدأ

أجل  من 2500ومواطن من أجل تقديم العريضة إلى المجلس الجهوي  500اشتراط -
تقديم ملتمسات في مجال التشريع عبر الئحة موقعة ومصادق عليها من طرف السلطات 

 المحلية.

اشتراط في مقدم الملتمسات والعرائض أن يكونوا من سكان الجعة أو يمارس فيها -
 نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنيا.

مدني حيث أنها ال الغياب الديمقراطي في التسيير الداخلي ألجهزة جمعيات المجتمع ال-
زالت تسير بأنماط تقليدية بعيدا كل البعد عن مبادئ الحكامة الجيدة الجيدة، ويتجلى ذلك 

أساسا في استحواذ رؤساء الجمعيات على اختصاصات الجمعيات وغياب دور المنخرطين 
 في تدبير الشأن الداخلي لهذه الجمعيات.

المجتمع المدني يبقى عاجزا عن المشاركة انطالقا من هذه االختالالت أعاله نستنتج أن 
 في تدبير الشأن العام.

 

                                                
خليل السعدي، المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية أية عالقة، موقع مجلة القانون  - 28

http://www.alkanounia.com . 
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 المطلب الثاني: سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية

 

من أجل فعالية الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام، يقتضي منا الوقوف عند 
يل الموارد بعض االقتراحات التي نراها تعزز الديمقراطية التشاركية، نذكر منها تأه

 البشرية )الفقرة األولى(، والحق في الوصول إلى المعلومة )الفقرة الثانية(.
 

 رة األولى: تأهيل الموارد البشريالفق
 

إن الديمقراطية التشاركية التي يساهم فيها المواطنون والجمعيات والقطاع الخاص  
 بعدة اعتبارات.تشكل عامال نوعيا في النهوض بالجهة وعصرتها، يمكن تفسير ذلك 

فمن األهداف الجوهرية للديمقراطية التشاركية هو سد الثغرات التي تشوب الديمقراطية 
التمثيلية، فهذه األخيرة ال تقحم المواطن في تدبير الشأن العام إال دوريا من خالل اإلدالء 
بصوته في االنتخابات كل خمس أو ست سنوات، فمساهمته تنحصر في عملية التصويت 

 .على مستوى من المستويات الترابيةيين من سيمثله لتع

في المقابل، الديمقراطية التشاركية تسمح للمواطن والجمعيات بأن يشاركوا في  
ل التقريري بعد إجراء تدبير الشأن العام بشكل مستمر من خالل المراقبة والمواكبة للمسلس

  .(29) اقتراحكل 

كية مقتضى دستوري مهم ومكسب لدى كل وهكذا تعتبر آليات الديمقراطية التشار 
من هذا المكسب بما يكرس ممارسة يات، لذلك يجب أن تتم االستفادة مواطن ولدى الجمع

 يقتضي ما يلي: وهو األمر الذي سليمة وبما يخدم المصلحة العامة،
التعامل مع النص القانوني بالجدية الالزمة حتى ال تواجه العرائض بعدم القبول أو  ●

 بناء على شكليات منصوص عليها قانونا.الرفض 

احترام شرط المصلحة المشتركة، واالبتعاد عن كل مصلحة ضيقة من أنها أن  ●
 تعرقل عمل المجالس المنتخبة بدل دعمها.

التعامل مع آليات الديمقراطية التشاركية على أنها آلية للتعامل وليس كتقنية  ●
 للمعارضة.

دا أقصى للعرائض المودعة، فإنه يجب حتى ولم تحدد النصوص التنظيمية عد ●
التعامل بمنطق العارضة ذات القيمة المضافة، بذل اتقان المجالس بعدد ال محدود 

 من العرائض الذي قد يكون لها تأثير سيئ على أشغال المجلس.

 التحلي بروح المواطنة وبقيم النزاهة والشفافية. ●

 .(30) المعنيةل كل عارضة لدى المجالس تتبع مآ ●

                                                
 .15مرجع سابق، ص  محمد اليعكوبي، - 29
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لين أساسيين: المنتخب الجهوي خكالسيكية التي تعتمد فقط على متدوز الجهوية التجا ●
والولي كممثل للدولة، فالجهوية العصرية تقتضي مساهمة كل األطراف المعنية في 

الجماعات الترابية األخرى،  منتخبوالتنمية الجهوية: المنتخبين الجهويين، 
 .(31) الخاصات، والقطاع الجمعي

 نين يشعرون بأنهم مسؤولون عن شيءفالديمقراطية تتطلب نوعا معينا من المواط 
يتجاوز زاويتهم الصغيرة المريحة، مواطنين يريدون المشاركة في شؤون المجتمع 

ويسرون على ذلك، مواطنين من أصحاب اإلرادة القوية، مواطنين بأفكارهم عن 
نون اهتماما خاصا بخدمة الصالح الديمقراطية على مستوى عميق. بحيث يبدي المواط

العام، بل الذهاب إلى أبعد للقيام بعديد من االنشطة الساعية إلى المصلحة العامة 
بمختلف أنواعها، من انتخابات وخلق تنظيمات وتشكيل جمعيات واالنضمام إلى 

سماه الباحث السياسي البريطاني  عمامجموعة المصالح الخاصة، فهذه األعمال تعبر 
 .(32) طمسهانية المبنية التي ال يمكن يلة اإلرادات اإلنساكلد السكي" تش"هارو

 

 المعلومة إلىالفقرة الثانية: الحق في الوصول 
 

إن الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر حقا أصيال من حقوق اإلنسان إذ أن التمتع  
الديمقراطية  رالفردية لتطويالكامل بهذا الحق يعد أمرا جوهريا بغية تحقيق الحريات 

 التشاركية وخاصة في الدول التي تنتقل من حكم الفرد إلى األنظمة الديمقراطية.

ارتباطا جدليا مباشرا للديمقراطية، ففي دراسة رتبط الحق في الوصول للمعلومات، وي
تحت عنوان "حق الجمهور في المعرفة"، اعتبرت أن حق االطالع  19لمنظمات الفصل 

" أكسجين الديمقراطية"، فإذا لم يعرف الناس ما يحدث في  على المعلومات يشكل
اركة فعليا في ، ال يمكنهم المشامجتمعهم، وإذا كانت أعمال أولئك الذين يحكمونهم مخفات

 .(33) المجتمعشؤون ذلك 

ويعد هذا الحق أساس وجود المجتمع الديمقراطي المنفتح الذي يتمثل في إطاره كل  
ختلف الحقوق والحريات، بما فيها الحق في المعرفة واالطالع المواطنات والمواطنين بم

 على كل السياسات والقرارات العمومية.

الحق في الوصول للمعلومات يساهم بشكل فعال في تكوين الرأي الذي يعبر عنه  
صاحبه، ومن غيره ال يمكن الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالي غياب هذا الحق 
                                                                                                                                                  

عبد الواحد القريش، المشاركة السياسية وسؤال المواطنة في ضوء آليات الديمقراطية التشاركية، مسارات في أبحاث  - 30
 .59الدراسات القانونية، المجلة العلمية المحكمة، العدد األول، ص 

 .16محمد اليعقوبي، مرجع سابق، ص  - 31
لية بالمغرب وسؤال التنمية التشاركية نحو ال مركزية القرار التنموي، مجلة العلوم نجيب جيري، الديمقراطية المح - 32

 .2016ربيع  1السياسية، العدد االول، السنة االولى، شتاء 
احمد مفيد، الحق في الوصول إلى المعلومة والمشاركة في الحياة العامة، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،  - 33

 .11، ص 2014فبراير،  -يناير 114عدد 
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من الحقوق ، فحق الوصول إلى المعلومات (34) أخرىتهاك حريات وحقوق مدخال ان يشكل
الفقرة األولى على أن  27حيث نص صراحة في الفصل  2011التي كرسها دستور 

"للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة اإلدارة 
 .لمرفق العام"ئات المكلفة بمهام االعمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهي

ومنه فإن الحق في الوصول إلى المعلومات يساهم بشكل كبير في تفعيل الديمقراطية  
التشاركية في تدبير الشأن العام، إذ يعتبر من أهم العوامل التي عززت مشاركة المواطنين 

 في الحياة العامة.
 

  

                                                
 .12احمد مفيد، مرجع سابق، ص  - 34
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 خاتمة:
 

كبير في تدبير الشأن العام وختاما نشير إلى أن الديمقراطية التشاركية ساهمت بشكل  
الجهوي باعتبارها وسيلة أنقذ الجهة من أزمة الديمقراطية التمثيلية التي عجزت عن مواكبة 

 حاجيات المجتمع.

رغم اإلسهام الكبير األسلوب الديمقراطي التشاركي فإن هذا األخير يعاني من  
رع التنبه إليها من أجل مجموعة من االكراهات التي سبق لنا التطرق إليها وجب على المش

 النهوض بهذا األسلوب وضمان فعاليته.
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