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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 صدق اهلل العظيم
 سورة ٌوسف

 (77اآلٌة )                                                                
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  اءاإلهد

 

 الى رحمة العالمٌن وخاتم االنبٌاء والمرسلٌن الى سٌدنا محمد ))صلى هللا علٌة وسلم(( ...

 الى من وهب الحب والحنان الى ملجئً من الخوف الى االمان امً العزٌزة ...

 الى من سهر ألجلً اللٌالً لٌرانً ارتقً المعالً الى ابً الغالً ...

 العون فً حٌاتهم الى روح عمامً الغوالً ...الى من كان لً ٌد 

 الى من كان لً سنداً ومشجعاً ... اخوتً واخواتً 

 الى كل الذٌن ربونا على الفضٌلة ...

 الى استاذي الفاضل )م.م رعد علً عبٌد(

 

 

 اىدي لهم جميعاً ثمرة ىذا البحث.
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 شكر وتقدٌر

وعلمه بالقلم هلل رب العالمٌن خالق الخلق الذي خلق االنسان  الحمد

 والهمه الصبر ودبر له االمر .

ٌسعدنً ان اقدم جزٌل الشكر واالمتنان والتقدٌر الوفٌر لمشرفً االستاذ 

)رعد علً عبٌد( لجهوده الكبٌرة ورعاٌته الصادقة طوال فترة اشرافه 

فجزاه هللا خٌر على البحث ومساعدته لً والمتابعة لكل فقرات البحث 

 الجزاء . 

كما اتقدم بشكري وثنائً الى من وهبنً الحٌاة ورعانً )والدي العزٌز( 

.. واشكر واقدر االنسانة التً حملتنً وفرحت ألفراحً وحزنت ألحزانً 

 وكانت تدعولً دائماً بالخٌر والتوفٌق )والدتً العزٌزة( . 

وأخٌراً اتقدم بالشكر الجزٌل لكل اساتذتً االعزاء ولكل من ساعدنً فً 

 لهذه المرحلة .  وصولً

 

 واهلل الموفق والحمد والشكر لو سبحانو .
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 المقدمة 

أن الحدٌث عن االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة العربٌة ٌعنً التركٌز على ادخال 

االصالحات والتغٌٌرات على االقل دستورٌة وقانونٌة حٌث ٌرتبط نجاح عملٌة 

االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة السٌاسٌة والملكٌة بتخلً النخب الحاكمة عن 

ستعداد ألصالح مإسسات النظام االستبداد واحتكار السلطة كما ٌرتبط بمدى اال

السٌاسً واجهزته بمراجعة جذرٌة لطرٌقة عمل هذه المإسسات ضمن هذا االطار 

ٌمكن ادراج دراسة الحالة المتعلقة بتجربة االصالح الدٌمقراطً للنظام السٌاسً 

الملكً للمغرب حٌث شهدت اصالحات وتحوالت ساهمت فٌها ظغوطات البٌئتٌن 

وتجسدت فً االصالحات السٌاسٌة للدستور للدستور حٌث  الداخلٌة والخارجٌة

فتحت باب الحرٌات وحقوق االنسان ودعم الالمركزٌة وتنظٌم لألنتخابات . اال ان 

هذه التجربة عرفت تعثر أو مراحل وصعوبات تنتج عنها العدٌد من االنعكاسات 

 السلبٌة واالٌجابٌة . 
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 أهمٌة البحث 

سة واحداً من اهم التغٌٌرات والتحوالت التً شهدتها النظم ٌتناول موضوع الدرا

السٌاسٌة العربٌة وهً تغٌٌرات وتحوالت مهمة شملت االطر الفكرٌة والمإسسة 

الدستورٌة فؤت تناول موضوع االصالح السٌاسً والدٌمقراطً ٌعنً ما طرأ على 

فً النظم االنظمة من تحوالت شملت موضوعاً هاماً فً تحدٌد وتحلٌل االصالح 

 العربٌة ودراسة حالة النظام الملكً المغربً من جهة أخرى . 

 فرضٌة البحث

اسهم انتشار الدٌمقراطٌة فً دول العالم العربً بزٌادة الضغوط على السلطات 

السٌاسٌة الحاكمة والتً بدأت تشعر بفقدان الشرعٌة فً نظر شعوبها والذي ترجم 

ضغطاً على السلطات الحاكمة ترجم بدوره ثورات الربٌع العربً مما شكل 

 بؤصالحات سٌاسٌة فً مجموعة من الدول من بٌنها المغرب . 

 أشكالٌة البحث 

من استعصاء دٌقراطً ٌنطلق البحث من اشكالٌة مفادها ان المنطقة العربٌة تعانً 

فرضته طبٌعة االنظمة السٌاسٌة الحاكمة المنقسمة بٌن العسكرٌة والملكٌة والتً تعد 

 السلطة مغنماً الٌمكن التنازل عنه والتفرٌط بؤمتٌازات السلطة . 

 منهجٌة البحث 

 تم استخدام المناهج فً عملٌة البحث وهً : 

المراحل المهمة التً مرت بها جاء اثناء سرد التطورات و المنهج التارٌخً : -1

 النظم العربٌة واالصالحات فً دول المغرب . 

تطرقنا له عند الحدٌث عن البنٌة التً تشكل منها عملٌة  المنهج البنٌوي : -2

االنتقال واالصالح الدٌمقراطً من مشاركة سٌاسٌة ودور المإسسات فً تحقٌق 

 هذا االصالح .
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 هٌكلٌة البحث 

لى ثالث مباحث تضمن المبحث االول مفهومً االصالح حٌث تم تقسٌم البحث ا

والدٌمقراطٌة وتضمن مطلبٌن المطلب االول تناولنا فٌه مفهوم االصالح أما المطلب 

الثانً نتحدث فٌه عن مفهوم الدٌمقراطٌة . أما المبحث الثانً فهو عبارة عن دراسة 

مطلبٌن تضمن  فً االنظمة العربٌة وتضمن اٌضاً  توضٌحٌة لألصالح الدٌمقراطً

المطلب االول معوقات االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة العربٌة وتضمن المطلب 

الثانً أثر الربٌع العربً على الدٌمقراطٌة فً االنظمة العربٌة اما المبحث الثالث 

فخصص لدراسة تجربة االصالح الدٌمقراطً فً المغرب وتضمن مطلبٌن ٌتناول 

ح الدٌمقراطً فً المغرب اما المطلب الثانً نتائح معوقات االصالالمطلب االول 

 االصالحات الدٌمقراطٌة فً دولة المغرب .
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 الوطلة الثاني / هفهىم الديوقراطية
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 المبحث األول

  المطلب األول

 مفهوم األصالح

ٌعد االصالح من المواضٌع المهمة والتً دار حولها حوار مفهوم األصالح : 

وصرف لها من البحث والتحلٌل الكثٌر فتختصر الكثٌر من المعاجم اللغوٌة العربٌة 

لفظ االصالح فً كونه مقابل ال للفساد ففً معظم المعاجم العربٌة نجد جذر اصالح 

وٌصلح وتدل على تغٌٌر حالة الفساد عن الشٌىء مشتق من الفعل أصلح وصلح 

وجلب المنفعة والسالمة الٌه وزوال الشقاق والعداوة والخلل واالنحالل فً المجتمع 

والسالمة من العٌوب .
(1)

 

 فاالصالح أصطالحاً 

جاء فً لسان العرب ألبن منظور : مادة صلح : الصالح ضد الفساد صلح ٌصلح 

ٌض االفساد واالستصالح نقٌض االستفساد , واصلح صالحاً صلوحاً واالصالح نق

الداٌة احسن الٌها فصلحت , وفً التهذٌب نقول اصلحت الى الداٌة اذا احسنت الٌها 

والصلح تصالح القوم والسالم وصالح من اسماء مكة شرفها هللا تعالى وقد سمت 

العرب صالحاً ومصلحاً وصلٌحاً .
(2)

 

( بؤنه تعدٌل وتطوٌر غٌر جذري reformاالصالح )حٌث تعرف موسوعة السٌاسة 

فً شكل الحكم اوالعالقات االجتماعٌة دون المساس بها واالصالح خالفاً للثورة 

                                                           

لبنى سمٌر باٌوت , وضع المرأة فً المبادرة الدولٌة لألصالح فً الشرق االوسط ,  (1)

 .  19, ص 2229أطروحة دكتوراه )غٌر منشورة( , جامعة القاهرة , 

 

, المصطلح العلمً بٌن التشغٌل المفقود والنٌة المشهود , مجلة دراسات محمد برٌش  (2)

 . 66, ص 2223مصطلحٌة , معهد دراسات مصطلحٌة , المغرب , العدد الثالث , 
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لٌس سوى تحسٌن فً النظام السٌاسً واالجتماعً القائم دون المساس بؤسس 

النظام.
(1)

 

 أصل االصالح

نجد فً كتابات قدماء المفكرٌن إن فكرة اإلصالح فكرة قدٌمة قدم اإلنسانٌة, إذ أننا 

الٌونان من أمثال أفالطون وأرسطو الكثٌر من األفكار اإلصالحٌة مثل العدالة 

والقوانٌن وتنظٌم المجتمع والدولة واالستقرار السٌاسً والتوزٌع العادل للثروة 

وغٌرها, وٌمكن القول إن فكرة اإلصالح كانت ولم ننزل الهدف األسمى للعدٌد من 

ة والقادة والحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً مختلف أرجاء العالم, فضالً الفالسف

عن كونها موضوعاً رئٌسٌاً فً النظرٌات السٌاسٌة للفالسفة والمفكرٌن منذ أٌام 

مكٌافللً فً العصور الوسطى حتى كارل ماركس فً القرن العشرٌن, فقد تحدث 

صالح وبنفس الوقت صعوبة عن أهمٌة اإل« األمٌر»مكٌافللً فً كتابه الشهٌر 

وخطورة خلق واقع جدٌد.
(2)

 

 آثار ونتائج االصالح 

إن آثار ونتائج اإلصالحات تختلف باختالف الظروف التً تتم فً ظلها 

اإلصالحات, وكذلك باختالف األهداف والغاٌات التً تسعى الحركات والقادة 

قاعدة المشاركة  فاإلصالحات المثمرة هً التً توسع اإلصالحٌٌن إلى تحقٌقها,

الشعبٌة وتقوي وتفعل مإسسات المجتمع المدنً من أحزاب ونقابات وغٌرها تمثل 

خط دفاع صلب أمام القوى المناوئة للتغٌر واإلصالح .
(3)

 

 

                                                           
 . 22لبنى سمٌر باٌوت , مصدر سبق ذكره , ص (1)

 
سٌاسٌة  محمد محمود السٌد , مفهوم االصالح السٌاسً , الحوار المتمدن , مواضع وابحاث (2)

 على الرابط اآلتً  2211 – 355, القاهرة , العدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594 .  

 
 محمد محمود السٌد , المصدر نفسه , ص بال . (3)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594
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 المطلب الثانً

 مفهوم الدٌمقراطٌة 

ان الدٌمقراطٌة الٌوم والتً انتشرت فً مختلف القارات وعبر الحضارات لٌست 

تنافسٌة كغٌرها من العقائد واالدٌان كما انها لٌست مجرد آلٌة ألٌة عقٌدة وانما عقٌدة 

هً منهج ونظام حكم ٌتؤثر مضمونه بالضرورة بؤختٌارات المجتمعات التً تطبق 

الدٌمقراطٌة فٌها . ولهذا اصبح من الممكن للدٌمقراطٌة ان تقبل فً مجتمعات 

تختلف فٌها العقائد واالدٌان والمذاهب .
(1)

  

فالدٌمقراطٌة ٌمكن تعرٌفها بالقول انها نظام المشاركة الشعبٌة فً صنع القرارات 

السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً تسعى الى كقالة امن المواطنٌن وسعادتهم 

ورقٌهم الحضاري وهناك تعرٌف اخر لمفهوم الدٌمقراطٌة الذي عرفه )ابراهام 

عب ومن اجل الشعب .لنكولن( هً حكم الشعب من قبل الش
(2)

 

( Demoان الدٌمقراطٌة تعرف اصطالحاً : مصطلح ٌونانً مكون من كلمتٌن )

( ومعناها حكم او سلطة وبذلك معنى الدٌمقراطٌة )حكم Cratosومعناها الشعب و )

الشعب( اي نظام الحكم الذي ٌستمد من الشعب فالدٌمقراطٌة نظام حكم سٌاسً 

لحكم بطرٌقة مباشرة وبطرٌقة التمثٌل النٌابً ٌهدف الى مشاركة الشعب فً ا

تستعمل العدٌد من الوسائل كاالنتخاب والترشٌح وغٌرها من الضمانات والحقوق 

اٌضاً ضمان كل الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة التً تمكن االفراد من ومن وسائلها 

                                                           
 –بغداد  –صالح جواد الكاظم , علً غالب العانً , االنظمة السٌاسٌة , مطبعة دار الحكمة  (1)

 . 22, ص 1991 – 1ط

, دار الفجر للنشر والتوزٌع ,  1عبد القادر رزٌق المخادمً , آخر الدواء الدٌمقراطٌة , ط (2)

 . 34, ص 2214القاهرة , 
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ندفاع التعبٌر عن آرائهم بحرٌة ممارسة الدٌمقراطٌة اشبه بالسٌر الذي ٌدٌر آلة ا

مضبوط ومستمر نحو االمام فؤذا لم تتقدم فسوف تسقط فً الدكتاتورٌة .
(1)

 

 مبادىء الدٌمقراطٌة 

للدٌمقراطٌة مبادىء اساسٌة هً بمثابة حد ادنى ألٌة ممارسة دٌمقراطٌة جادة 

وهً
(2)

  : 

االٌمان وااللتزام بؤن لألنسان قٌمة فً ذاته وان انسانٌته هً منتهى كل أوالً : 

 سٌاسة وحماٌة وترقٌة وتنمٌة . 

حرٌة التعبٌر فالحرٌة قٌمة اساسٌة وشرط ألكتمال انسانٌة االنسان وهً ثانٌاً : 

 وسٌلة التعبٌر عن الوجود . 

ة او الوحدة التً تشمل انه التنوع فً اطار الوحدالقبول بالتنوع والتعدد ثالثاً : 

بالضرورة على التنوع والتعدد الٌنبع من طبٌعة هذا الكون بل ٌنبع من مبدأ ممارسة 

 الحرٌة . 

ان ٌنبثق نظام عن ارادة اناس احرار وان ٌكون مع ٌعقل  حكم االغلبٌة فالرابعاً : 

 ذلك وفقاً على قلة قلٌلة او فً مصلحتها . 

اء ذلك ان الكون قائم على التنوع على الحركة ضمان التصحٌح واالرتقخامساً : 

 الجمود حالة منافٌة لطبٌعة الكون المإسسس على هذه الجدلٌة . 

 

 

 

                                                           
 , ص بال . 1925بغداد ,  -والحكومة( , دار النهضة  داود الباز , النظم السٌاسٌة )الدولة  (1)

 
 . 42 – 42عبد القادر رزٌق المخادمً , مصدر سبق ذكره , ص  (2)
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 الدٌمقراطٌة عند العرب واالسالم 

ان العرب عرفوا بعض مظاهر الدٌمقراطٌة ألن العرب قوم فطرة ماشو احرار 

عرفوا انظمة حكم تعسفٌة متنقلٌن الحدود لحرٌتهم والتقٌدهم قٌود فؤن العرب قد 

مستبدة حٌث كان السلطان مستبداً غاشماً فعمل العرب على ان تقوم الدٌمقراطٌة 

على االسالم والدٌن ونظام االسالم ٌقوم على العدالة المطلقة وقد كان رسول هللا 

))صلى هللا علٌه وسلم(( مثال رائع للدٌمقراطٌة الحقٌقٌة ٌشاورهم وٌسؤلهم الرأي 

دٌن مساواة والدٌمقراطٌة , ٌقول االستاذ العقاد فً حدٌثه عن الدٌمقراطٌة  واالسالم

واالسالم بؤنها تقوم على اربعة اسس التقوم دٌمقراطٌة على غٌرها .
(1)

 

 المسإولٌة الفردٌة . أوالً :

 عموم الحقوق وتساوٌها بٌن الناس . ثانٌاً :

 وجوب الشورى على والة االمور .  ثالثاً :

 التضامن مع الرعٌة على اختالف الطبقات . رابعاً :

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 14, ص 1964عباس محمود العقاد , الدٌمقراطٌة فً االسالم , دار المعارف , القاهرة ,  (1)
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 لثانًالمبحث ا

 االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة العربٌة

هعىقات االصالح الديوقراطي في الوطلة األول / 

  االنظوة العرتية

 

اثر الرتيع العرتي على الديوقراطية في الوطلة الثاني / 

 االنظوة العرتية
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 المبحث الثانً

 االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة العربٌة 

تعد عملٌة االصالح والتحدٌث الدٌمقراطً من ضمن عملٌات التغٌٌر والحركة 

المستمرة التً شهدتها المجتمعات العربٌة المختلفة لما لها من اثر فً اصالح البناء 

الصالح الدٌمقراطً السٌاسً وفق الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة , فا

هو القٌام بعملٌة التغٌٌر فً االلٌة المإسسٌة السٌاسٌة ووظائفها واسالٌب عملها 

واهدافها لهدف زٌادة فعالٌة وقدرة النظام السٌاسً على التعامل مع المتغٌرات 

واالشكالٌات الجدٌدة والمتجددة بؤستمرار , واالصالح هو تغٌٌر من الداخل وبآلٌات 

ل النظام .نابعة من داخ
(1)

 

وان عملٌة االصالح الدٌمقراطً تعنً تغٌٌر النظام السٌاسً من صٌغة غٌر 

دٌمقراطٌة الى صٌغة اكثر دٌمقراطٌة عن طرٌق تعدٌل مإسساتها السٌاسٌة من 

خالل عملٌات ترتبط بطبٌعة االحزاب السٌاسٌة , حٌث تمثل خطوة للتحول نحو 

ض دعائم النظام السٌاسً السابق وتؤسٌس النظام الدٌمقراطً تمتد بٌن مرحلة تقوٌ

نظام سٌاسً الحق .
(2)

 

وتحتل عملٌة االصالح الدٌمقراطً فً النظم السٌاسٌة العربٌة اولوٌة كبٌرة وقد 

تزاٌد االهتمام لها فً ظل التحوالت الجوهرٌة فٌما ٌعرف فً عصر العولمة 

الصالح الدٌمقراطً ومجتمع المعلومات حٌث اتجهت العدٌد من الدول العربٌة الى ا

بفعل مجموعة من العوامل الداخلٌة والخارجٌة وفً اطار هذا السٌاق اقدمت بعض 

النظم العربٌة على احداث اصالحات على االقل دستورٌة وقانونٌة , واختلفت النظم 

                                                           

الوطن العربً , مركز مصطفى كامل السٌد , صالح سالم زرنوقة , االصالح السٌاسً فً  (1)

 . 553, ص 2226بحوث الدول النامٌة , القاهرة , 

 

بلقٌس احمد منصور , االحزاب السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً فً الٌمن , مكتبة مدبولً ,  (2)

 . 29 – 26, ص  2224القاهرة , 
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السٌاسٌة العربٌة فً الخطوات التً اتخذتها بؤتجاه االصالح الدٌمقراطً , حٌث 

واطاً فً التعددٌة السٌاسٌة بؤجرائها اصالحات دستورٌة هناك نظماً قطعت اش

وقانونٌة والمالحظ ان عملٌة االصالح الدٌمقراطً فً المنطقة العربٌة عرفت 

مإشرات للنجاح والتعثر فً نفس الوقت حسب المحددات الداخلٌة واالقلٌمٌة 

والدولٌة .
(1)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ماجستٌر )غٌر غربٌة صونٌا , االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة السٌاسٌة  الملكٌة , رسالة  (1)

 , ص بال . 2215منشورة( , جامعة بسكرة , المغرب , 
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 المطلب األول

 فً االنظمة العربٌةمعوقات االصالح الدٌمقراطً 

ٌعانً الوطن العربً اكثر من اي منطقة من معوقات فً االصالحات الدٌمقراطٌة 

فبدت خالٌة من القوى وعدٌمة الوزن والفاعلٌة فً نظر القوى االكبر حتى وجدت 

نفسها تواجه اكبر ازمة فً تارٌخها مع صعود االطماع االجنبٌة وعجز النخب 

عملٌة تتسم بالفعالٌة والمعقولٌة وقد اصبح من  العربٌة عن تقدٌم استجابات

المتعارف علٌه دولٌاً ان النخب العربٌة تفتقر الى الشرعٌة والحقوق السٌاسٌة 

والمدنٌة .
(1)

 

ومن ابرز المعوقات التً تقف حجر عثرة امام تقدم الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً 

وهً :
(2)

 

 أوالً : المعوقات الخارجٌة 

المعوقات الخاجٌة الدولٌة واالقلٌمٌة بشكل سلبً فً تطور المجتمع اثرت االسباب و

العربً على نحو طبٌعً فً القرن العشرٌن حٌث ان الوضع العربً الراهن 

هونتٌجة مباشرة لتركة االستعمارات حٌث لعب دوره الكابح فً تعطٌل االنتقال الى 

ربً والتً ساهمت الدٌمقراطٌة وضاعف ذلك االحتالالت المتكررة ضد الوطن الع

 فً كبح جماح الحركة االصالحٌة . 

 

 

                                                           
, مركز دراسات  1برهان غلٌون , مداخل االنتقال الى الدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة , ط (1)

 .262, ص 2223الوحدة العربٌة , بٌروت , 

 

مركز دراسات الوحدة ,  1عبد الحسٌن شعبان , مداخل االنتقال الى الدٌمقراطٌة العربٌة , ط (2)

 . 244 – 242, ص  2223العربٌة , بٌروت , 
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 ثانٌاً : المعوقات الداخلٌة 

الٌمكن تعلٌق غٌاب التوجه نحو الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً فقط على المعوقات 

الخارجٌة والتحدي االجنبً بل ان صورة كبح الدٌمقراطٌة من خالل المعوقات 

ً حٌث ان اصلها ٌقوم على االلغاء والتهمٌش الداخلٌة التً تعرقل نمو الوطن العرب

وضعف البنى والتراكٌب االساسٌة للدول العربٌة وٌلعب ضعف التجربة دوراً بارزاً 

فً هذا المجال وبدالً للعودة الى التراث الذي ٌضع العدل واالنصاف ٌسود ضعف 

 احترام حقوق االنسان . 

بًثالثاً : تواصل العجز الدٌمقراطً فً الوطن العر
(1)

 

حٌث الى جانب المعوقات الداخلٌة والخارجٌة التً تقف فً وجه االصالحات 

الدٌمقراطٌة هو تواصل العجز الدٌمقراطً فً الوطن العربً , فؤن العالقة بٌن 

الدٌمقراطٌة والتنمٌة هً قضٌة معقدة ولها ابعاد متعددة ومن ناحٌة اخرى فالبلدان 

ت معدالت نمو اعلى من تلك البلدان التً لم التً نجحت فً تحقٌق الدٌمقراطٌة حقق

تحاول تحقٌق الدٌمقراطٌة , ففً سٌاق الوطن العربً بسبب التنوع االجتماعً بما 

 فً ذلك التؤثٌر الدٌنً او العرقً فً بعضها فؤنها التإدي الى دٌمقراطٌة مستقرة . 

دٌمقراطٌة ومنها وهناك العدٌد من المعوقات التً تعرقل الدول العربٌة فً تحقٌقها لل

االخفاق السٌاسً حٌث امتازت االنظمة العربٌة بالقوة لحفظ الحكم وقد عمق 

االخفاق السٌاسً فً فشل انجاز التنمٌة السٌاسٌة للدٌمقراطٌة والحروب االهلٌة 

حٌث ان تسلط السلطة لم ٌقدم ضمانة للحماٌة من الغضب االجتماعً حٌث ان اقفال 

عات الى اسالٌب العنف للتعبٌر عن رغباتها ومن المجال السٌاسً دفع الجما

المعوقات اٌضاً الضغط الدولً حٌث باتت الدول الكبرى تضطر الى فتح ملفات 

الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان تحت وطؤة ضغط الرأي العام واٌضاً تتمثل العوائق فً 

                                                           
ابراهٌم البدري واخرون , تفسٌر العجز الدٌمقراطً فً الوطن العربً , مركز دراسات  (1)

 . 456, ص 2211, بٌروت ,  1الوحدة العربٌة , ط
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لتسلطً الشرعٌة العصبوٌة والشرعٌة الدٌنٌة والشرعٌة الوطنٌة ومقازمة الطابور ا

والتعسفً .
(1)

 

وتبقى اهم العراقٌل التً تواجه كافة الدول العربٌة متمثلة فً تفشً البطالة والفقر 

واالمٌة والحرمان االمر الذي ٌتولد عنه التطرف وكذلك ظاهرة االرتشاء التً تقف 

امام كل تقدم سٌاسً واقتصادي حٌث تمثلت الجزائر بعائق دون تحقٌق التحول 

هً المإسسة العسكرٌة وهذا ما اقضى بالجزائر الى الدخول فً الدٌمقراطً و

فوضى وحرب اهلٌة وهناك عائق التهمٌش ومن فً مكانها اما تونس تشكو من عدة 

عقبات تتجلى فً ضعف المجتمع المدنً وهٌمنة الحزب الحاكم وتهمٌش الحركات 

الوجود لمجتمع  االسالمٌة اما النظام اللٌبً فؤنه ٌعانً من فقر الدٌمقراطٌة حٌث

مدنً وال احزاب سٌاسٌة وال انتخبات والٌوجد دستور ٌوزع السلطات فٌها اما 

المغرب فؤن االحزاب المغربٌة تقف بدورها حجر عثرة امام تحول دٌمقراطً مما 

ٌدل على وجود االنشقاقات الحزبٌة .
(2)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسات  علً خلٌفة الكواري واخرون , المسؤلة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً , مركز (1)

 . 5, ص 2222, 1الوحدة العربٌة , ط

 

, بٌروت , مركز دراسات  1برهان غلٌون , حول الخٌار الدٌمقراطً , دراسات نقدٌة , ط (2)
 . 222, ص 1994الوحدة العربٌة  , 
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 المطلب الثانً 

 االنظمة العربٌةأثر الربٌع العربً على الدٌمقراطٌة فً 

تعددت المسمٌات التً استخدمت لوصف االحداث والتطورات فً العالم العربً بٌن 

من وصفها بالثورات والحركات االحتجاجٌة والمظاهرات والمطالبة بالدٌمقراطٌة 

وبٌن من اطلق علٌها الربٌع العربً والتمرد ,  ان تغٌٌر الربٌع العربً وعلى الرغم 

ً وصف التطورات على الساحة العربٌة اال انه ٌنطوي على من حٌادٌة الظاهر ف

معانً عدة فهو ٌعنً الشباب والتجدد فً قٌادة الثورات من شرٌحة من الشباب 

باالضافة ما ٌرمز له من تفإا وامل لنطبق على الثورات العربٌة . وهً حركات 

ساسٌة انتشار اجتماعٌة سلمٌة انطلقت فً بعض البلدان العربٌة وكان من اسبابها اال

الفساد والركود االقتصادي وسوء االحوال المعٌشٌة , اضافة الى التضٌق السٌاسً 

واالمنً وحدثت هذه فً مصر ولٌبٌا والمغرب من اجل المطالبة بالدٌمقراطٌة 

 والتغٌٌر . 

منذ اكثر من خمسة وعشرون سنة اي منذ انتصار العولمة اللٌبرالٌة وتحرٌر 

اق وتعدٌل النظام الضرٌبً واخضاع الدول العربٌة لهٌمنة االقتصاد وفتح االسو

شركات اجنبٌة وسادة فكرة ان االحتجاج االجتماعً لم ٌعد محرك التارٌخ وان 

صراع الطبقات قد انتهى وبت الثورة االجتماعٌة والسٌاسٌة فً وطننا العربً 

التارٌخ لكن السٌما ان غالبٌة االحزاب والحركات اٌقنت ان الثورة ترقد االن فً 

الثورتٌن المصرٌة والتونسٌة اظهرتا خطر ذلك اذ اثبت المواطنون المصرٌون 

والتونسٌون قدرتهم على القٌام بثورات شعبٌة اطاحت نظام حكم بولٌسً فً تونس 

ونظاماً دٌكتاتورٌاً فً مصر , ولقد احٌا ربٌع الثورات العربٌة امال شعوب عربٌة 
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فً الوقت عٌنه فً لٌبٌا والٌمن والبحرٌن واالردن اخرى تمثلت فً تجربة التحرر 

والمغرب وحتى فلسطٌن .
(1)

 

هناك جملة من التساإالت التً اثارت الفعل االحتجاجً المغربً وخصوصاً عندما 

بات هذا النقاش على حدود التماس مع االتساع الكمً والكٌفً للمظاهرا ت 

لمجاالت بما فٌها من تلك واالعتصامات وغٌرها من صٌغ االحتجاج وكثٌر من ا

التً كانت لزمن طوٌل مصفاة من االحتجاج .
(2)

 

ما زال الجدل مستمرا حول إمكانٌة اٌجاد صورة واضحة المعالم تفسر طبٌعة 

الحدث الهجومً الذي ضرب منطقتنا العربٌة , والمستمرة تداعٌاته إلى هذه 

بً" سٌكون لهم من اللحظة. فالذٌن ذهبوا الى توصٌفها ب "ثورات الربٌع العر

االسباب والتقدٌرات ما ٌحملهم علی ذلك. ثمة آخرون انبروا إلى ما ٌتعدى التفسٌر 

المؤلوف للثورات والمنعطفات الكبرى , فنظروا الٌها على انها مصادفة تارٌخٌة 

نبتت على ارض الضرورة ,لكنها فاجؤت الكل وانتجت لنفسها حٌزاً خارج التوقع 

والقاعدة الفكرٌة التً تؤسست علٌها , األمر الذي ٌعٌن  رات ,وان وعً حقسقة التغٌ

على رصد مسار االحداث ومنعطفاتها , وٌمكن مر استشراف مستقبلها , وهذه 

النتٌجة ضرورة اصٌلة للتنبٌه الى حدود انفعال وتفاعل العراق مع تلك االحداث 

                                                           
, مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت ,  1توفٌق المدٌنً , الربٌع العربً الى اٌن , ط (1)

 . 35, ص 2211

 

, مركز دراسات الوحدة العربٌة ,  1عبدالرحٌم المطري , الربٌع العربً الى اٌن , ط (2)

 . 277, ص 2211
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ٌلزم من مع جغرافٌا  والتغٌرات , وتمكٌن النخبة السٌاسٌة والفكرٌة أن ٌتعاطوا بما

. التغٌرات ومسارتها المستقبلٌة
(1)

 

فظل الوطن العربً ٌعٌش على هامش موجة االنتفاضات الدٌمقراطٌة وتمثلت بحالة 

الالاستقرار وٌبدوا ان الوطن العربً انتقلت فٌه هذه الظاهرة الى دول عدٌدة ومنها 

ٌن بٌن طلب ملكٌة االردن ولكنها كانت بشكل محدود وتباٌنت مطالب المتظاهر

دستورٌة او ملكٌة برلمانٌة , كما شهدت سورٌا مظاهرات فً مدن سورٌة كما 

وصلت المظاهرات الى العراق بمعظم المناطق العربٌة والكردٌة وفً بلدان 

المغرب استبق ملك المغرب المظاهرات بتشكٌل لجنة ألعادة النظر فً الدستور 

الوزراء بهدف تخفٌف طبٌعة الملكٌة لزٌادة صالحٌات رئٌس الحكومة ومجلس 

المطلقة الى ملكٌة دستورٌة والمطالبة بؤعادة اصالح الدستور اما الجزائر فقد 

حصلت على بعض المظاهرات التً تم قمعها بالقوة , اما لبنان فشهدت محاوالت 

لمظاهرات اسبوعٌة تدعو الى اغاء الطائفٌة .
(2)

 

تبه الشباب العربً بؤحالمهم بغٌة بؤختراق خمسة اعوام على الربٌع العربً الذي ك

ما ٌرونه افقاً مسدوداً ٌقول الباحجث والناشط السٌاسً الٌمنً جمال ملٌكً ان 

القراءة السٌاسٌة للربٌع العربً تظلمه وتختزله فهو صراع مع فكرة الماضً التً 

ر تعٌق االنتقال نحو المستقبل اما الناشط السٌاسً محمد عباس فتحدث عن تغٌٌ

اجتماعً احدثه ربٌع مصر وجدنا ان فكرة االحتجاج فً مصر بعد االنقالب اعادة 

الى حملة النظام المصري لدفع الجمهور الى صراعات بعٌدة عن قضاٌاه الحقٌقٌة 

                                                           

نعمة العبادي , الربٌع العربً والثورات لفهم محركات ما وراء الحدث العربً , المركز  (1)

نشر فً تارٌخ  cis.uobaghdad.edu.iqالعراقً للبحوث والدراسات , شبكة المعلومات 

 .  17 – 16, ص  2213 –آذار  14

 

 . 36مصدر سبق ذكره , ص –توفٌق المدٌنً  (2)
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اضافة الى ما تعٌشه لٌبٌا وسورٌا ولبنان والٌمن من اوضاع تركت خوفاً لدى الناس 

من تكراره فً مصر .
(1)

 

ٌع العربً فً لٌبٌا تحولت الى نزاع مسلح اثر احتجاجات شعبٌة فً ان ثورة الرب

معظم مدنها ضد نظام معمر القذافً وارتفعت االصوات مطالبة بؤسقاط النظام 

من قبل الشرطة ضد المتظاهرٌن وقد تؤثرت هذه االحتجاجات واستخدام العنف 

 2211عام بموجة االحتجاجات العارمة التً اندلعت فً الوطن العربً مطلع 

ٌناٌر المصرٌة التً اطاحت بالرئٌس التونسً  25وبخاصة الثورة التونسٌة وثورة 

زٌن العابدٌن علً والرئٌس المصري حسنً .
(2)

 

من خالل الدراسة عن التغٌٌر السٌاسً الذي حدث فً العالم العربً فٌما ٌعرف 

 بالربٌع العربً تم الوصول الى انتائج اآلتٌة : 

ورات الربٌع العربً هً حصٌلة لمجموعة من العوامل الداخلٌة تعتبر ث أوالً :

السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بجانب العوامل الخارجٌة التً كان دورها 

محدود وكان لثورات الربٌع العربً دور فاعل فً احداث التغٌٌر السٌاسً فً 

 المنطقة العربٌة . 

العربً بؤعتباره قوة مركزٌة فً احداث  ظهر المجتمع المدنً فً دول الربٌع ثانٌاً :

 التغٌٌر السٌاسً فً المنطقة . 

 

 

                                                           
)مكة  6الساعة  26/2/2216علً الظفٌري , قناة الجزٌرة , برنامج العمق , نشر فً  (1)

 المكرمة( , ثورات الربٌع العربً .

 

االردن , , مركز دراسات الوحدة العربٌة ,  1عمر الحسان , الدٌمقراطٌة الجدٌدة , ط (2)

 . 116, ص 2215
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غٌرت ثورات الربٌع العربً الرإٌة السٌاسٌة للدول الغربٌة حول منطقة  ثالثاً :

الشرق االوسط ومستقبلها السٌاسً وبالتالً ستفرز هذه الثورات عالقات دولٌة 

 التً كانت موجودة بالمنطقة .  جدٌدة مع الغرب تعمل عل تغٌٌر شكل التحالفات

افرزت الثورات العربٌة هٌمنة للقوى االسالمٌة على السلطة وذلك بعد نتائج  رابعاً :

االنتخابات التً اعقبت التغٌٌرال السٌاسً لألنظمة العربٌة التً سقطت ما كان له 

كبٌر االثر فً تنشٌط التٌارات االسالمٌة بمختلف انواعها مما ٌعنً تنشٌط 

ٌدولوجٌة االسالم السٌاسً .أل
(1)

 

ان النتائج االٌجابٌة لثورات الربٌع العربً فً تونس ولٌبٌا ومصر ٌقرر كثٌر من 

الباحثٌن ان الثورة اللٌبٌة على الرغم من سلبٌاتها على المستوٌٌن المحلً واالقلٌمً 

ادنى اال انها حققت نتائج اٌجابٌة فً كسر الحاجز السٌكولوجً وسلمٌة الطابع وحد 

من التماسك وموقف الجٌش او القوات المسلحة من التمرد الشعبً فاللنسبة الى 

مختلف انتقاضات الربٌع العربً التً حدثت توافرترالعوامل االربعة فً حالتً 

تونس ومصر لذلك حققت االنتفاضات نتائج اٌجابٌة حٌث رفع الشباب مجموعة من 

مقراطٌة وبناء الدولة المدنٌة دولة الشعارات اهمها , الحرٌة والمساواة والدٌ

المإسسات واحترام حقوق االنسان ومن نتائجها اٌضاً توجز فً المكانة االجتماعٌة 

للنرأة وحرٌة التعبٌر .
(2)

 

وهناك نتائج سلبٌة لألنتفاضة اللٌبٌة ومنها الجماعات الدٌنٌة المتشددة والمتطرفة 

السالح وتوتر العالقة بٌن دول وانتشار السالح وتهدٌد االمن المحلً وانتشار 

 الجوار واصبحت لٌبٌا كوجهة وممر للهجرة الغٌر شرعٌة .

                                                           
رٌم محمد موسى , الثورات العربٌة ومستقبل التغٌٌر السٌاسً , مإتمر فالدٌفٌا السابع عشر  (1)

 , ثقافة التغٌٌر , كلٌة االداب والفنون , السودان .

 

خٌرر الرردٌن حسرٌب , الربٌررع العربرً : نحررو آلٌررة تحلٌلٌرة ألسررباب النجراح والفشررل , المسررتقبل  (2)

 . 13 – 6, ص  2212,  396العدد  العربً ,
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 لثالثالمبحث ا

 االصالح الدٌمقراطً فً المغرب

 

هعىقات االصالح الديوقراطي في الوطلة األول / 

  الوغرب

 

 نحائج االصالح الديوقراطي في الوغربالوطلة الثاني / 
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 الوطلة األول

 االصالح الديوقراطي في الوغرب

ٌْط٘ي االصالح مَا تطشقْا عاتقاً ػيى فنشج اىتغٍٍش ّح٘ االفضو ٗاىتغٍٍش ٗاىتح٘ه 

اىْتط٘س ٍِ اجو تحقٍق االٕذاف ٍِ قثو اصحاب اىقشاس فأُ االصالح ٌشًٍ اىى 

تٔ اىتحغٍِ ّح٘ االفضو ٗاالصالح اىذٌَقشاطً ٗفقاً ىيشؤٌح اىيَْٖجٍح ٌقصذ 

االصالح تاىذٌَقشاطٍح ٗاىَتغٌ تاالعتَشاس ٗاىشَ٘ه ىي٘اقغ اىَجتَؼً عٍاعٍاً 

ٗاقتصادٌاً ٗاجتَاػٍاً ٗثقافٍاً حٍث ٌإدي اىى اىتؼثٍش اىنيً ٍغ اىحفاظ ػيى مو ٍا ٕ٘ 

اٌجاتً . ّٗقصذ تاالصالح ٕ٘ اىحذاثح ٗاىتحذٌث ٗاىتٍَْح اىغٍاعٍح ٗاىتح٘ه 

حثْا ػِ اىْظاً اىَينً فً اىَغشب ٗاالصالح اىذٌَقشاطً . ع٘ف ّختص تذساعح ت

 اىذٌَقشاطً .

 جعريف النظام السياسي الولكي 

ّظاً حنٌ حٍث ٌنُ٘ اىَيل ػيى سأط اىذٗىح ٌٗتٍَض تأُ اىحنٌ اىَينً غاىثاً ٍا ٌنُ٘ 

ٌْٗتقو تاى٘ساثح اىى ٗىً ػٖذٓ ٗتؼشف صٗجتٔ ىفتشج طٌ٘يح ٗػادج حتى ٗفاج اىَيل 

ىَينً ٍِ اقذً اّظَح اىحنٌ اىَؼشٗفح تاىتاسٌخ ٕٗ٘ ٍِ ضَِ تيقة اىَينح ٗاىْظاً ا

االّظَح اىذمتات٘سٌح اىتً ٌْفشد تٖا االفشاد تغيطح اىحنٌ فً اىذٗىح دُٗ اىشج٘ع اىى 

اىشؼة ٗغاىثاً ٍا ٌشتنض ػيى فشد ٗاحذ ٌغتح٘ر ػيى اىغيطح فً قثضتٔ ع٘اء ماُ 

ى٘صساء . ٗقذ تتخز اىحنٍ٘اخ ٍيناً اٗ اٍثشاط٘ساً اً سئٍغاً ىيجَٖ٘سٌح اً سئٍظ ا

فْٖاك اىَينٍح اىَطيقح ّٗظاً اىحنٌ اىَينً اىذعت٘سي ٗاىَينٍح اىَينٍح ػذج ص٘س 

االعتثذادٌح . ّظاً اىحنٌ فً اىَغشب ٍينً دعت٘سي تشىَاًّ دٌَقشاطً . ٌتنُ٘ 

اىثشىَاُ  ٍِ ٍجيغٍِ , ٍجيظ اىْ٘اب ٗ ٍجيظ اىَغتشاسٌِ .
(1)

 

 

 

                                                           
 . 21, ص 1994ثروت بدوي , النظم السٌاسٌة : دار النهضة العربٌة  , القاهرة ,  (1)
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 فً ظل تجربة االصالح الدٌمقراطً النظام السٌاسً المغربً 

عرف المغرب خالل السنوات القلٌلة الماضٌة, وبالضبط مع مطلع عقد التسعٌنٌات 

من القرن الماضً جملة من اإلصالحات الدستورٌة والسٌاسٌة همت مجاالت 

مختلفة بغٌة استكمال بناء دولة الحق وترسٌخ أسس الدٌمقراطٌة الحقة. ومنذ وصول 

تكثفت وتٌرة ورش  1999ٌولٌو  23الملك محمد السادس إلى الحكم فً 

اإلصالحات وتوجت باإلعالن عن إصالح دستوري شامل ٌهدف إلى تحدٌث 

, , منعطفا تارٌخٌا فاصال 2011مثلت سنة وتؤهٌل هٌاكل الدولة المغربٌة وقد 

المتمثل فً مختلف األوراش اإلصالحٌة المتواصل ونتاجا لسنوات من العمل 

ارٌخً دولً دقٌق, وفً خضم األحداث والمبادرات التحدٌثٌة المتتالٌة فً سٌاق ت

التً كان العالم العربً وما ٌزال مسرحا لها, توج اإلصالح بالمغرب بالخطاب 

لٌعلن عن المبادرة الملكٌة الداعٌة إلى إجراء تعدٌالت  2011 الملكً لتاسع مارس 

دستورٌة عمٌقة وشامل .
(1)

 

جملة من التحدٌات  وتشمل معوقات االصالح الدٌمقراطً فً المملكة المغربٌة

توجز فً : 
(2)

 

فاالحزاب تعانً من اختالالت على تحدٌات ترتبط باالحزاب السٌاسٌة :  -1

  مستوى تنظٌمها وممارستها حٌث تجعل من الممارسة الدٌمقراطٌة بعٌدة .

فهً تعد شرط ضروري فً عملٌة غٌاب ثقافة سٌاسٌة دٌمقراطٌة :  -7

 لسٌاسٌة الدستورٌة . الدٌمقراطٌة حتى وان توافرت المإسسات ا

                                                           

, مستجدات وافاق المقتضٌات الجدٌدة , مجلة  2211أسماء مغربً , الدستور المغربً  (1)

 2212القانون والعلوم االدارٌة للتنمٌة على شبكة المعلومات االنترنت فً 

http://www.droitarab.com . 

 

محمد باسك منار , محصلة التحركات الراهنة من اجل الدٌمقراطٌة , شبكة المعلومات  (2)

 . http://arabsfordemocracy.org 25 – 24االنترنت ص 

http://www.droitarab.com/
http://www.droitarab.com/
http://arabsfordemocracy.org/
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فنظام الحكم فً المغرب ملكً شكالً تحدٌات ترتبط بالمؤسسة الملكٌة :  -4

ومضموناً اذ ان الملكٌة هً السائدة فً الحكم فلكً ٌستطٌع الشعب ان ٌعٌش 

 ٌجب ان ٌعمل الملك وٌتحمل مسإولٌاته . 

اتى فً  2211فالخطاب الملكً لـ تحدٌات ترتبط بالمحٌط الدزلً واالقلٌمً :  -3

سٌاق بعض التقارٌر الدولٌة التً لخصت انه من مصلحة بعض الدول العربٌة 

كالمغرب واالردن والبحرٌن الحفاظ على انظمتها لكن بشرط االقدام على 

 اصالحات سٌاسٌة .
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 المطلب االول

 معوقات االصالح الدٌمقراطً فً المغرب 

 أوالً : العوامل السٌاسٌة 

مجموعة من التجارب  1965المغرب بعد حصوله على االستقالل سنة  خاض

السٌاسٌة والدستورٌة تمثلت فً اقرار تعددٌة حزبٌة وتنظٌم سلسلة من االنتخابات 

النٌابٌة واصدار مجموعة من الدساتٌر حٌث ان ظل النظام الملكً متمسكاً فً الحٌاة 

السٌاسٌة واسالٌب العنف والفساد واالستبداد .
(1)

 

 ثانٌاً : العوامل االقتصادٌة 

قامت السٌاسة االقتصادٌة فً المغرب من حصولها على االستقالل لغرض الحفاظ 

على استقرار المإشرات االقتصادٌة المتعلقة بعجز المٌزانٌة والتضخم والمدٌونٌة 

مما انعكس سلباً على القدرة الشرائٌة للمواطنٌٌن وعلى فاعلٌة السوق الداخلً وقد 

عرفت السنوات االخٌرة تراجعاً ملحوضاً فً مجموعة من المإشرات االقتصادٌة 

بسبب المعوقات التً تعٌق االقتصاد المغربً المتمثلة فً صنف التنافسٌة وتفاقم 

 العجز التجاري وانتشار اقتصاد الربح وغٌره من مظاهر الفساد .

 ثالثا : العوامل االجتماعٌة 

ٌة تضامنٌة لتكون المحصلة من النتائج االٌجابٌة حٌث تمثلت فً سٌاسة اجتماع

وتنفٌذ بعض توصٌات الحوار  2221سنة  5112كؤنخفاض نسبة البطالة الى 

 االجتماعً وتمثلت الحصٌلة االجتماعٌة  بعدة اسباب هً : 

 

                                                           
, مجلة  22نً , محاسبة الدٌمقراطٌة فً التداعٌات المحتملة ألحتجاجات حركة ادرٌس لكرٌ (1)

 . 91, ص 2211,  164السٌاسة الدولٌة , المغرب , العدد 
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  عدم االنطالق فً تلك االصالحات االقتصادٌة واالجتماعٌة من مرتكزات

 دستورٌة.

 ٌ سمح بتوزٌع عادل للثروة . غٌاب اقتصاد عادل 

 . ًضغوطات المناخ العالم
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
باسك محمد باسك منار , محصلة التحركات الراهنة من اجل الدٌمقراطٌة , شبكة المعلومات  (1)

 . http://arabsfordemocracy.org 2215/  2/  16بتارٌخ االنترنت ص 

http://arabsfordemocracy.org/
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 المطلب الثانً 

 نتائج االصالح الدٌمقراطً فً المغرب

ان عملٌة االصالح الدٌمقراطً والدستوري التً شهدته المملكة المغربٌة لم تكن 

من عملٌة مجزأة وبسٌطة بل كانتن نتٌجة ألوضاع وظروف حتمٌة فرضتها جملة 

العوامل الداخلٌة والخارجٌة فؤن العملٌة االصالحٌة تعرضت لجملة من المعٌقات 

والعوبات نظراً لطبٌعة النظام السٌاسً واالجتماعً وسنتناول جملة من النتائج التً 

 تإدي الى نظرة تقٌٌم نتائج االصالح الدٌمقراطً فً المملكة المغربٌة .

 أوالً : الدستور الجدٌد 

اعلن الملك محمد السادس عن مبادرة  2211مارس  9ً بتارٌخ فً خطاب ملك

عضواً من فقهاء القانون والسٌاسة  19تضم االصالح الدستوري وعهد الجنة 

بتحرٌر مشروع الدستور عملت اللجنة على بناء المرتكزات لألصالح الدستوري 

وهً :
(1)

 

 التكرٌس الدستوري للملكٌة المواطنة والملك المواطن . -1

 االمازٌغٌة كلغة رسمٌة للبالد . دسترة  -2

 دسترة حقوق االنسان بكل آلٌات حماٌتها وضمان ممارستها .  -3

 االنبثاق الدٌمقراطً للسلطة التنفٌذٌة .  -4

 قٌام سلطة برلمانٌة تمارس اختصاصات تشرٌعٌة ورقابٌة . -5

 تخوٌل المعارضة البرلمانٌة نظاماً خاصاً. -6

 تعزٌز آلٌات الحكامة الجٌدة .  -7

 لطة قضائٌة مستقلة عن السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة .ترسٌخ س -6

 
                                                           

, )المغرب , مركز الدراسات وابحاث سٌاسة الجنائٌة ,  2211المملكة المغربٌة ,دستور  (1)

2211. ) 
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 ثانٌاً : انتخابات برلمانٌة مبكرة 

تشرٌن  25حٌث شكل فوز حزب العدالة فً االنتخابات لمجلس النواب بتارٌخ 

لٌس فقط الى عدد المقاعد التً فاز بها ولكن بالنظر الى مرجعٌته الثانً حدثاً هاماً 

بقٌادة حزب العدالة والتنمٌة االسالمً حٌث حقق حزب االسالمٌة ووجود حكومة 

العدالة فوزاً كاسحاً فً االنتخابات نظراً لتنظٌمه الجٌد وتوفره على خط اٌدولوجً 

واضح ومتمٌز عن بقٌة االحزاب التً جعل منه القوة السٌاسٌة فً المغرب وقد 

اما فً  عرف االصالح الدٌمقراطً فً عدد من االقطار العربٌة تباطإ شدٌد

المغرب حدث اصالح دستوري واداري ونجاح االنتخابات تحت اشراف قضائً.
(1)

 

ان نتائج واثار قد تنجم من تجربة االصالح الدٌمقراطً المغربً على صعٌد نظم 

عربٌة لم تنطلق فٌها بعد عملٌة اصالح تستجٌب لمطالب الشعوب ومنها .
(2)

 

لٌه المإسسة الملكٌة فً المغرب اتى ان االصالح الدستوري الذي اقدمت ع أوالً :

 فً سٌاق مقاربة سٌاسٌة نجحت فً استٌعاب لحظة االزمة . 

ان الملكٌات العربٌة لم تشهد ما خال فً حالة المغرب حٌاة سٌاسٌة حقٌقٌة  ثانٌاً :

 ولم تعرف شكالً من اشكال توزٌع السلطة فضالً عما ٌضٌفه احتكار الثروة . 

حتجاجً الذي اندلع بتفازت فً مجتمعات الملكٌات العربٌة ان الحراك اال ثالثاً :

اختلف عن نظٌره فً مجتمع الجمهورٌات العربٌة وانما ظل خطابه ٌتحرك وٌنظم 

تحت سقف المطالبة باالصالح . ومحاربة الفساد وكفالة الحقوق والحرٌات 

 الدٌمقراطٌة .

 

                                                           
 . 6 -4الدستور المغربً , المصدر سبق ذكره , ص  (1)

 
لوطن العربً , مركز دراسات الوحدة العربٌة , عبد العزٌز بلقزٌز , رٌاح التغٌٌر فً ا (2)

 . 142, 119, ص 2211,  1بٌروت  ,ط
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امل الرئٌسٌة فً التمكٌن ان الذي ٌستفٌده المرء من هذه السٌاقات هو ان من العو

لهذا االصالح الدستوري فضالً عن االتصال الدٌمقراطً للشعب وعامل االرادة 

 الملكٌة .

ان نجاح المغرب فً االصالح الدٌمقراطً امر ممكن ان تتوفر عناصر منها ان 

ٌتبنى حزب العدالة والتنمٌة موقفاً متوازناً وان تقوم االحزاب بؤصالح بنٌتها 

وان ٌعبر النظام عن ارادته فً التنازل من شًء من سلطته اما تؤثٌر القوى الداخلٌة 

الخارجٌة فً االصالح سٌظل محدوداً .
(1)

 

فً حدٌثنا عن دولة المغرب واثر الربٌع العربً وانفرادها بالجانب االصالحً حٌث 

تناولت من حٌث االطار العام للمسار االصالحً حٌث اول خاصٌة للمجتمع 

نه ٌتسم بوحدته الدٌنٌة والمذهبٌة )اسالم ,مالكً ,اشعري( ولقد استطاعت المغربً ا

المغرب بؤجماع قواه الثقافٌة وتوحٌد اللغة االمازٌغٌة حٌث ان المسؤلة اللغوٌة هً 

اعقد قضاٌا االنتقال الدٌمقراطً وتعتبر المغرب بؤنها الوحٌدة بٌن الدول العربٌة 

مً قائماً منذ قٌام الدولة فً المغرب عن التً ظل فٌها المجال السٌاسً االسال

استقاللها عن الخالفة العباسٌة حٌث ان التطور التارٌخً للمغرب اورث نظاماً من 

نظامٌن احدهما تقلٌدي وثانٌهما ناشىء وحدٌث فً مخاض الحراك الشعبً العربً 

فبراٌر والمطالبة بؤصالح دستوري جدٌد  22الضخم اعلن عن تؤسٌس حركة 

التطلعات فً الدٌمقراطٌة والمساواة والعدالة االجتماعٌة ودعت هذه الحركة ٌواكب 

الى اقالة الحكومة وحل البرلمان بمجلسٌه وتشكٌل حكومة انتقالٌة والمطالبة 

على التنسٌقات الوطنٌة والمحلٌة باالصالح الدستوري واعتمدت فً حركاتها 

فؤن الحصٌلة من كل تلك  والمجموع العامة وتتخذ قراراتها بالحوار والتوافق

فبراٌر لم تكن سوى فقاعة فً الصراع انطفؤت بال جدوى  22التقٌمات ان حركة 

                                                           
مارٌنا اوتاوي , الدٌمقراطٌة وسٌادة القانون , سلسلة الشرق االوسط , اوراق كارٌنغً ,  (1)

 .  www.carnegieEndowment.orgشبكة المعلومات االنترنت ’  26ص 

http://www.carnegieendowment.org/
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وال اثر وان المغرب ٌستقر والمسار االصالحً ٌتقدم ولو ببطء والقوى الدٌمقراطٌة 

التً كان لها االثر فً هذا التقدم .
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمد الحبٌب طالب , التقرٌر العربً السابع للتنمٌة الثقافٌة : العرب بٌن مآسً الحاضر  (1)

 . 2214, مإسسة الفكر العربً , بٌروت ,  1واحالم التغٌٌر , ط
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 الخاتمة 

التجربة االصالحٌة للمملكة المغربٌة انه رغم الوثٌقة ان ما ٌمكن قوله عن 

الدستورٌة الجدٌدة عرفت محموعة من التغٌٌرات الهامة حٌث جعلت الخٌار 

الدٌمقراطً احد ثوابت النظام السٌاسً واعترفت بالروافد المختلفة للهوٌة المغربٌة 

سلطة كما ضمنت التوسع من صالحٌات البرلمان والحكومة وجعلت من القضاء 

الى جانب السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة رغم كل التغٌرات االٌجابٌة ٌبقى دستور 

دون مستوى االجابة الكاملة لمعاٌٌر الدستور الدٌمقراطً وفً خضم التناول  2211

لهذا الموضوع الشائك والذي له من االهمٌة البالغة والصدى الكبٌر والمتعلق بمسؤلة 

 ٌاسٌة وهو االصالح الدٌمقراطً فً االنظمة العربٌة .جوهرٌة فً كل االنظمة الس
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 االستنتاجات 

ان عملٌة االصالح والتغٌٌر الدٌمقراطً تطال مصالح الجمٌع اٌجاباً و سلباً فؤن 

العمل من اجلها ٌتطلب توضٌح فكري واقناع سٌاسً وتعبئة كل الفئات ذات 

 المصلحة فً الدٌمقراطٌة بهدف خلق مٌزان قوة لصالح الدٌمقراطٌة . 

س االعتراف المتبادل ان التراضً على دستور دٌمقراطً هو وحده الكفٌل بؤن ٌكر

وتبدٌد المخاوف وتقوٌة فرص التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وتطوٌر الثقافة 

 السٌاسٌة الدٌمقراطٌة . 

ومن المتطلبات التنظٌمٌة تقوٌة الطابع الدٌمقراطً للتنظٌم الحزبً والمدنً وتعمٌق 

ل كل القوى العمل الوحدوي المشترك بٌن القوى الدٌمقراطٌة وتوسٌع الحوار لٌشم

 المنظمة المستقلة عن الدولة وخاصة التٌارات االسالمٌة . 

العمل على تشجٌع المنظمات الجماهٌرٌة التابعة للقوى السٌاسٌة وختاماً ان القدوة 

الحسنة واالخالق العالٌة والتكوٌن الجٌد للمناظلٌن والعالقات االنسانٌة وتفضٌل 

ل هذا ٌسهل عمل القوى الساعٌة الى المصلحة الوطنٌة على المصالح الحزبٌة ك

 انتصار الدٌمقراطٌة وتحقٌق التنمٌة . 
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