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اإلصالح السياسي بالمغرب:
التحديات والرهانات
ويف هذا السياق اجتمع  11أكادميي وباحث يف
العلوم السياسية يف إطار مشتل أفكار اإلصالح
السيايس ،الذي نظمه مرشوع منرب الحرية
برشاكة مع مؤسسة هانس سايدل ،من أجل
تدارس ثالثة مواضيع يف غاية األهمية وتطرح
إشكاالت عميقة داخل الحقل السيايس املغريب،
خاصة بعد صدور دستور .2011دستور متخض
عن مسار إصالحي طويل واستجابة للحراك
الذي عاشه الشارع املغريب يف بدايات سنة
 2011ومنه رضورة طرح ثالث مواضيع
مفتاحية لفهم مسلسل اإلصالح باملغرب
والرهانات التي يطرحها.

تقــديــم:

يف خضم ما مير به العامل العريب اليوم من حراك
وتغيري يف أنظمته السياسية ،وعدم وضوح
مستقبل دول «الربيع العريب» ،يحرض اإلصالح
السيايس بقوة يف عملية التغيري الذي تشهده
هذه الدول ،والذي لن يتم دون مشاركة كل
أطياف املجتمع مبا فيها النخب السياسية
واملثقفة؛ خاصة وأن عمليتي اإلصالح واالنتقال
الدميقراطي ليست باملسألة الهينة .انتقال
يفرض إصالحاً من داخل النظام وتغيرياً يف
مؤسسات الدولة ووظائفها.
لقد بات مفهوم اإلصالح السيايس بعد الحراك
الذي شهدته املنطقة حارضا بقوة واكتسب
زخامً إعالمياً كبرياً ،مام يؤرش عىل إلحاحيته
يف الدول العربية يف ظل وجود العديد من
العوائق الحقيقية أمامه ،مع العلم أن جل
هذه الدول تفتقد إىل اآلليات الذاتية لعملية
اإلصالح من الداخل ،ولوجود مؤسسات رقابية
أو محاسباتية.

وعىل امتداد يوم ونصف تدارس الباحثون
مواضيع الدستور وإشكالية التنزيل ،والجهوية
والدميقراطية املحلية وتحديات اإلصالح ،وأخرياً
دور الفاعل السيايس ورهان اإلصالح ،والتي
متت مناقشتها خالل ثالث جلسات تم الوقوف
خاللها عند تحديد اإلشكاالت التي تطرحها
هذه املواضيع ،والتحديات التي تواجهها ثم
اقرتاح مجموعة من التوصيات.
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الدستور وإشكالية التنزيل
بالنظر إىل أهمية الدستور باعتباره تعاقداً
سياسياً واجتامعياً بني الحكام واملحكومني،
مبقتضاه يتم تحديد شكل الدولة وطبيعة
نظام الحكم فيها والعالقة بني السلط وحقوق
وحريات األفراد واملواطنني ،فقد حظي بعناية
بالغة األهمية يف الدول الدميقراطية والدول
السائرة يف طريق االنتقال الدميقراطي عىل
اعتبار أن وجود دستور دميقراطي يف دولة
معينة يعد رشطاً أساسياً من أجل قيام دولة
القانون التي ترتكز عىل مجموعة من الدّ عامات
واملقومات طبقاً للمعايري الدولية.

يوم  9مارس إىل اإلعالن عن ورش اإلصالح
الدستوري باملغرب ،وتم تكوين لجنة من أجل
إعداد الوثيقة الدستورية .وقد تلقت هذه
اللجنة العديد من املذكرات من طرف مختلف
الفاعلني ،ونتج عن ذلك وضع دستور جديد يف
شهر يوليوز .2011
وقد أحال املرشع الدستوري يف مجموعة كبرية
من فصول دستور  2011عىل مجموعة من
القوانني التنظيمية والقوانني العادية ،وتضمن
الفصل  86من الدستور النص عىل أن «تعرض
مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها
يف هذا الدستور وجوبا قصد املصادقة عليها
من قبل الربملان ،يف أجل ال يتعدى مدة الوالية
الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر بتنفيذ
هذا الدستور».

ويف سياق مسار االنتقال الدميقراطي الذي
تعرفه اململكة املغربية ،فقد حظيت الوثيقة
الدستورية باهتامم كبري من قبل جميع
الفاعلني السياسيني واالجتامعيني والحقوقيني
واملدنيني .وما يدل عىل ذلك هو املطالب
املجتمعية املعرب عنها خصوصاً بعد انطالق ما
أصبح متعارف عليه بـ «الربيع العريب» حيث
شهد املغرب بدوره حركات احتجاجية طالبت
باعتامد إصالحات دستورية وسياسية جديدة
تشكل مدخالً للقضاء عىل االستبداد والفساد،
وجرساً لدولة القانون.

ولكن عىل الرغم من أهمية هذا النص ،وعىل
الرغم مام تضمنه دستور  ،2011فالسؤال
الذي يبقى مطروحاً هو ما هي حصيلة تنزيل
مقتضيات الوثيقة الدستورية؟ وما هي كيفيات
هذا التنزيل؟ وما مدى تجاوبه بشكل رصيح
مع املطالب املعرب عنها من قبل العديد من
الفاعلني السياسيني واالجتامعيني؟ وما مدى
تعزيز مخرجات تنزيل دستور  2011ملسار
االنتقال الدميقراطي باملغرب؟

وبالنظر لحساسية الوضع يف مجموعة من
الدول ،تفاعلت املؤسسة امللكية باملغرب
بشكل ايجايب مع املطالب املعرب عنها من قبل
شباب حركة  20فرباير والعديد من الهيئات
السياسية والنقابية واملدنية ،وسارع امللك

لقد تضمن دستور  2011مجموعة من األحكام
واملقتضيات التي من شأن تفعيلها تعزيز مسار
البناء الدميقراطي واملساهمة يف إرساء بناء
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1515دسرتة الجهوية مبضمونها الجديد؛

دولة القانون ،وهذا ما يظهر جليا عىل مستوى
هندسة دستور  2011وعىل مستوى مضمونه.
ومن أهم هذه املقتضيات ما ييل:

1616إحداث املحكمة الدستورية؛
1717إقرار الدفع بعدم الدستورية لحامية
الحقوق والحريات الدستورية؛

1.1النص عىل التشبث بحقوق اإلنسان كام
هي متعارف عليها عامليا؛

1818إقرار مبادئ ومؤسسات الحكامة الجيدة؛

2.2النص عىل حامية منظومتي حقوق
اإلنسان وتعزيز القانون الدويل اإلنساين؛

1919النص عىل إمكانية تعديل الدستور
عن طريق الربملان دون اللجوء إىل مسطرة
االستفتاء؛

3.3النص عىل املساواة وحظر كل أشكال
التمييز؛

ولكن يف مقابل كل هذه املضامني ،البد من
تسجيل مجموعة من املالحظات ،من أهمها:

4.4النص عىل سمو االلتزامات الدولية
للمغرب عىل الترشيعات الوطنية؛

2020اإلحالة بشكل كبري عىل القوانني
التنظيمية والقوانني العادية لتنظيم مجموعة
من الحقوق الدستورية؛

5.5إقرار مبدأ الدميقراطية التشاركية؛
6.6النص عىل نزاهة االنتخابات واحرتام
مواعيدها؛

2121النص عىل املناصفة كهدف وليس كالتزام
يقع عىل عاتق الدولة ضامنه؛

7.7النص عىل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة؛
8.8النص عىل ربط تعيني رئيس الحكومة
بنتائج انتخابات مجلس النواب؛

2222جعل السلطة التنفيذية بيد كل من امللك
والحكومة؛

9.9دسرتة املجلس الحكومي؛

2323ضعف اختصاصات الربملان يف املجال
املايل؛

1010تعزيز صالحيات رئيس الحكومة والسلطة
التنفيذية؛

2424ضعف اختصاصات الربملان يف مجال
الرقابة عىل العمل الحكومي؛

1111توسيع صالحيات الربملان يف مجال
الترشيع؛

2525ضعف اختصاصات الربملان يف تقييم
السياسات العمومية؛

1212إقرار حق الربملان يف تقييم السياسات
العمومية؛

ولكل االعتبارات السابقة الذكر ،فرغم
إقرار العديد من الباحثني والفاعلني بأهمية
هذا اإلصالح من حيث الشكل الذي تم به،
واملستجدات التي حملها ،غري أن ذلك مل مينع

1313النص عىل استقاللية السلطة القضائية؛
1414إقرار ضامنات لحامية حقوق املتقاضني؛
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3535التأسيس ملجتمع مدين قوي؛
3636تكريس العمل بالدميقراطية التشاركية
يف صناعة مختلف القرارات والسياسات
العمومية؛
3737جعل الدميقراطية التشاركية مكمال
للدميقراطية التمثيلية؛
3838ضامن مساهمة جميع مكونات املجتمع
من أن يكون لها دور هام يف تدبري الشأن العام
عىل كافة املستويات الرتابية؛
3939إعادة النظر يف مسار إعداد وتنفيذ
وتقييم السياسات العمومية ،وتعزيز دور
الربملان يف هذا الخصوص؛
4040رضورة تفعيل التقارير الوطنية :كتقرير
الخمسينية والتوصيات الواردة يف التقرير
الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة؛
4141رضورة احرتام املعايري الدولية يف
الترشيعات :فمبدأ الحق يف الحياة مثال
يتعارض مع اإلعدام الذي مازال منصوصا عليه
يف القانون الجنايئ املغريب؛
4242وضع التدابري التي من شأنها املساهمة يف
تكوين نخب جديدة ويف ضامن تجديد النخب؛
4343رضورة ردم الهوة بني رسعة تطور
املؤسسات الرسمية والغري الرسمية والذي
ميكن أن يؤدي إىل تأخري اإلصالح أو تأجيج
الرصاعات؛
4444رضورة االشتغال عىل منظومة قيم
مشرتكة داخل الدولة؛
4545رضورة وضع الربملان يف قلب السلطة
السياسية؛

من ظهور نقاشات متباينة:
2626مدى أهمية هذه اإلصالحات ومدى
استجابتها ملطالب حركة  20فرباير ومختلف
الفعاليات السياسية واملدنية؛
2727مدى أهمية هذه اإلصالحات وانسجام
مقتضياتها مع املواثيق الدولية ذات الصلة
بقضايا حقوق اإلنسان؛
2828رهن الكثري من الحقوق األساسية
واملؤسسات بصدور قوانني تنظيمية؛
2929غياب تنزيل شامل ودميقراطي للدستور؛
3030صعوبة تنزيل كم ترشيعي هائل واملتمثل
يف  20قانونا تنظيميا يف مواضيع وقضايا يف
غاية األهمية والحساسية كالجهوية واللغة
األمازيغية واإلرضاب ،من طرف الحكومة
والربملان؛
3131يشكل الحيز الزمني عامالً ضاغطاً
للحكومة والربملان الحاليني بالنظر لكون الفصل
 86من الدستور يفرض رضورة عرض مشاريع
جميع القوانني التنظيمية عىل الربملان خالل
الوالية الترشيعية الحالية؛
التوصيات:

3232التزام جميع السلطات واملؤسسات
الدستورية بالنهوض باالختصاصات الدستورية
املسندة لها؛
 3333رضورة العمل عىل ضامن احرتام مبدأ
فصل السلط ،وربط املسؤولية باملحاسبة؛
 3434النهوض بدور األحزاب السياسية وضامن
استقالليتها ومتكينها من آليات العمل؛
5

الجهوية والديمقراطية المحلية
وتحديات اإلصالح
أضحت الجهوية أبرز السامت التي متيز
األنظمة السياسية واإلدارية الدميقراطية
املعارصة ،وهي شكل جدّ متطور لنظام
الالمركزية املط ّبق يف الدول البسيطة والتي
تقل من حيث الصالحيات املخولة عن النظام
الفيدرايل.

دفع باملرشع إىل االرتقاء بالجهة إىل مستوى
الجامعة املحلية مبقتىض دستور  ،.1992وبعد
الخطاب املليك بتاريخ  20غشت من سنة
1996؛ أضحى عدد الجهات ( 16جهة) منظمة
بإطار قانوين جديد (قانون تنظيم الجهات رقم
 96.47بتاريخ  2أبريل .1997

فالجهوية ،من جهة أوىل ،تعترب وسيلة مثىل
الساكنة يف تدبري شؤونهم عرب مؤسسات
إلرشاك ّ
محلية تحظى بصالحيات واسعة وإمكانيات
مادية مهمة دون املس بسيادة الدولة
ووحدتها؛  ومن جهة أخرى ،فالدميقراطية
املحلية (كأداة) تعتمد عىل املقاربة التشاركية
وسياسة القرب ،هي بوابة لتفعيل الدميقراطية
وطنياً ،وكفيلة باسرتجاع ثقة املواطن يف مختلف
املؤسسات ،مبا يوفر مناخاً سياسياً سيعزز مسار
االنتقال الدميقراطي ،وتكون مبثابة أرضية
ناجعة لتحقيق تنمية كفيلة بتحسني أوضاع
املواطنني.

من املعلوم أن التنظيم الجهوي لـ  17غشت
قسم الترّ اب املغريب إىل  16جهة كان
ّ 1997
ّ
محط العديد من االنتقادات ،أهمها:
1.1أفرز اختالالت تنموية واضحة بني
مختلف الجهات ،عىل مستوى انسجام تدخل
الفاعلني من جهة أوىل  ،وعىل مستوى عدم
تطوير أداء وصالحيات الجهة من جهة ثانية؛
 2.2تسجيل مجموعة من االنحرافات
يف طريقة انتخاب مجلس الجهة ،وغياب
اإلمكانيات املالية الالزمة من أجل بلورة
املشاريع واملخططات التنموية الطموحة؛
3.3هيمنة املقاربات األمنية و التحكمية
عىل التنظيم الجهوي بدل االرتكاز عىل البعد
االسرتاتيجي التنموي املنسجم؛

ولقد م ّرت أكرث من أربعة عقود عىل بداية
تداول مفهوم الجهوية يف الخطابني السيايس
واالقتصادي املغريب ،وتغريت دالالته ورهاناته
بحسب الظروف التي طرح فيها  .ففي التجربة
الجهوية األوىل التي عكسها ظهري يونيو ،1971
أحدثت سبع جهات اقتصادية كان الهدف منها
خلق نوع من ال ّتناغم والتوازن التنموي بني
مختلف الجهات ،لكن عدم فعالية هذه التجربة

4.4مل يراع التنظيم الجهوي يف عمومه،
املعطيات البرشية والطبيعية القامئة ،بل أحدث
رشخاً بني الجهات وأهدر مطلب التكامل بينها؛
5.5قلّص من قدرات املجالس الجهوية عىل
6

التدخل يف ظل الحضور البارز لجهاز الوصاية
وقلة اإلمكانات املالية املرصودة لها؛

لكل جهة بشكل يستجيب لحجم العجز
االقتصادي واملايل؛

 6.6خلق وضعاً غري متجانس بني املكونات
الرتابية ،مام ساهم يف عرقلة سياسات القرب
اإلداري ويف تعميق الخلل املجايل بني الجهات؛

1414شبه إقصاء لدور املواطن السيام مع
غياب تفعيل تقديم العرائض؛
1515عدم وجود استقاللية فيام يخص مالية
الجهات؛

7.7مل يتمكن النظام الجهوي القائم من
السابق
محو تناقضات التقسيم الجهوي ّ
واختالالته ،سواء ما تعلق بالتنمية االقتصادية
واالجتامعية والثقافية أو ما ارتبط بدعم
الالمركزية والدميقراطية املحلية؛

1616التنصيص عىل الالتركيز اإلداري سياسياً
عوض االهتامم بقانونية الالتركيز اإلداري؛
1717عدم وضوح العديد من املصطلحات
بالدستور من قبيل «العمل عىل متكني الجهة
من املوارد املالية» املادة 127؛

ويف هذا السياق؛ تناول دستور  2011الجهوية
يف فصول عدة ،وتحدث عن الجهوية املوسعة
خاصة .ولكن الواقع ّ
يدل عىل تكرار نفس
الهفوات السابقة؛ حيث نجد:

التوصيات:

1818رضورة إرشاك املرأة يف تسيري شؤون
الجهة عرب تخصيص كوطا لها كخطوة أوىل نحو
املناصفة؛

8.8تشتيتاً للرتسانة القانونية عوض إقرار
مدونة شاملة للمقتضيات القانونية الخاصة
بالجهوية ،مع وجود نصوص متداخلة فيام
بينها؛

1919رضورة إحداث هيئات استشارية؛
2020بالنسبة لدور وزارة الداخلية ،يجب
االنتقال من مامرسة دور الوصاية إىل مواكبة
الجامعات الرتابية.

 9.9بعض القوانني تتداخل من خاللها ،بشكل
أو بآخر سلط رؤساء املجالس والوالة؛
1010عدم وثوق األجهزة املركزية يف املنتخب
املحيل مام مينح السلطة الرقابية لرجال السلطة؛

2121منع الترّ حال ووضع مسطرة للتجريد من
العضوية؛

 1111تحكّم وزارة الداخلية يف التقطيع
االنتخايب عىل حساب نواب األمة؛

2222يجب أن يتمتع القضاء اإلداري بسلطة
العزل من أجل تفادي أن يصبح رؤساء الجهات
تحت سلطة الوالة؛

1212وجود إشكاليات مرتبطة بكفاءة النخب
املحلية القادرة عىل تدبري الشأن الجهوي،
وخاصة ما يتعلق بالجانب املايل؛

2323إقرار الترصيح باملمتلكات للمسؤولني؛
2424تطوير آليات املراقبة بشكل يضمن
النزاهة والشفافية يف تسيري شؤون الجهة؛

1313عدم وجود تدبري عقالين للشؤون املالية
7

3131رضورة إقرار سلطة حقيقية للمجالس
املنتخبة عىل رشكات التنمية املحلية؛

2525إعادة التوزيع بني املجال القروي
والحرضي بشكل يُراعي وجود االختالالت
الجغرافية واالقتصادية والبيئية؛

3232رضورة إقرار حق تصويت األجانب
املقيمني باملغرب يف االنتخابات الجامعية؛

2626يجب أن تنسجم فكرة الجهوية املوسعة
مع مقرتح الحكم الذايت ،وخاصة ما يتعلق
باالستقاللية يف تسيري شؤون الجهة الداخلية؛

3333رضورة إقرار اإلنصاف وليس املساواة يف
متويل الجهات؛

2727رضورة إقرار االنتخاب املبارش لرئيس
الجهة والجامعات الرتابية ككل؛

3434أهمية ضامن االنخراط الفعال لألحزاب
والنخب امللحية ومختلف فعاليات املجتمع
املدين ووسائل اإلعالم يف تسيري شؤون الجهة؛

2828رضورة التنصيص عىل أن تكون لالئحة
األوىل الحق يف تشكيل التحالف؛

3535منع الرتشيح العائيل ألكرث من شخص يف
نفس الالئحة؛

2929حذف مجالس العامالت واألقاليم
بسبب الخلط الحاصل يف مهام وصالحيات
ومسؤوليات الجهة ومجلس العاملة أو اإلقليم؛

3636رضورة التحديد ال َق ْبيل لتواريخ
االنتخابات؛

3030تحديد املعايري وطرق وآليات املراقبة يف
متويل االنتخابات؛
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الفاعل السياسي ورهان اإلصالح
من املؤكد أن بداية العهد الجديد عرف
الكثري من التحوالت التي شهدتها مسألة
املطالبة باإلصالح .وخاصة وأننا نالحظ بأن
الفاعل الحزيب مل يعد وحده يحتكر املطالبة
باإلصالح ،فإيديولوجيا اإلصالح أصبحت تقريباً
ضمن اهتامم جميع الفاعلني داخل البالد.
فانتخابات  ،2007دقت ناقوس الخطر وعرفت
رصاعاً رمزياً وسياسياً حول تأويل نتائج مستوى
نسب العزوف ،بني من اعترب أن هذه النتائج
تعبري عن «أزمة السياسة» وعىل انحصار األفق
الدميقراطي ،وبني من اعترب أن مستويات
التأهيل االقتصادي واالجتامعي التي يعرفها
املغرب ،يف حاجة إىل استكامل حلقاتها من
خالل تأهيل سيايس/حزيب .وعىل هذا األساس
تنامت الدعوات بإصالح املشهد السيايس
وبقوة ،كام أن املؤسسة امللكية أصبحت نفسها
كذلك حاملة لخطاب إصالحي.

مرجعيات حديثة لإلصالح ،وتكسري احتكارية
اليسار -والحقل الحزيب -ملطلب اإلصالح،
ثم تحقيق ما ميكن تسميته ''باختصار دورة
املطالب'' ،وهذا ما يجعل النظام السيايس
متحكام بشكل أكرب يف تدبري أجندة اإلصالح.
ولكن السؤال الذي يطرح هو هل الفاعل
السيايس هو :املنتخب؟ األحزاب السياسية؟....
وإىل أي حد يساهم الفاعل السيايس يف تأثيث
املشهد السيايس املغريب ويعد مؤثرا فيه؟ و
هل هناك تصور واضح لإلصالح لدى الفاعل
السيايس؟.
إن اإلصالح مرتبط من جهة بالتحوالت يف
فكر الدولة ويف فكر الفاعلني واملواطن نفسه،
وخاصة وأن املامرسة السياسية أحيانا ويف
بعض األمور ال ترقى ملستوى الفعل السيايس
الذي ميكن أن يشكل إضافة للمواطنني.
وعىل هذا األساس ميكن القول أن اإلصالح
ليس مجرد قناعات وإميان ،فاإلصالح تحدده
موازين القوى الداخلية والخارجية .وإذا كان
اإلصالح السيايس قد طرح يف فرتة بالربيع
العريب إال أن هناك عدة جوانب يف املجتمع
املغريب مواجهة لإلصالح ،كام أنه لدينا مشكل
يف تحصني مكتسبات اإلصالح بحيث أنه ميكن
أن نرجع للنقطة صفر .وهو ما يطرح مجموعة
من االنتقادات حول إصالح وأداء الفاعل
السيايس:

لقد طور النظام السيايس آليات جديدة
لخلق مطالب اإلصالح ،حتى ال يظل أسريا
ملعادلة أو لخطاطة توزيع العمل بني القوى
السياسية ك ُمطالبة باإلصالح والدولة ك ُمطالبة
باإلصالح .يف نفس السياق ،فانه عىل مستوى
بناء الخطاب السيايس للفاعلني ،فان اإلحالة
إىل دستور  ،2011أصبحت جزءاً من مكونات
الحجج املستثمرة داخل الفضاء العمومي
بشكل غري مسبوق.
إن رهان الدولة كان يف هذه الحالة هو خلق
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9.9اعتامد مقاربة الحكامة متعددة
املستويات واألخذ بعني االعتبار اختالف
الفئات االجتامعية والبعد الجغرايف؛

1.1املنتخب أصبح اليوم من «الحرايفية» .ال
ميلك مرشوعا ويستطيع أن ينجز مرشوعاً؛
2.2إن الكثري من القياديني قادرون فقط عىل
إنتاج خطاب فرجوي ..وال يستطيعون إنتاج
خطاب مفيد وال اسرتاتيجيات وطنية قادرة
عىل تغيري املجتمع ليكون يف وضع أفضل
وأحسن؛

1010أصل األمم هو الفرد وتحصني حقوقه
الفردية هو تحصني للوطن ،فالفرد هو أصل
الحقوق وأصل املجتمع وأصل اإلصالح؛
1111تحصني حقوق املرأة والشباب؛

 3.3املثقفون داخل األحزاب والنقابات...
مبثابة األيتام يف مأدبة اللئام .ولألسف ففي
األحزاب هناك تسابق نحو الحرايفية اليوم؛

1212إعادة النظر يف الهندسة املؤسساتية
للدولة والعالقات فيام بني املؤسسات؛
1313رضورة االنكباب عىل الرفع من مستوى
الخطاب السيايس ليكون خطابا قريبا من
هموم املواطن وخطابا هادفا وخطابا سياسيا.
وتجاوز الخطاب البذيء؛

4.4أصبحت األحزاب السياسية تعتمد عىل
اعتبارات دينية أو عرقية وال هم لها سوى
االنتخابات مقابل برامج هزيلة وغياب تأطري
جيد وملموس؛

1414حان الوقت لتقوم األحزاب بإنتاج
سياسات عمومية عىل مستوى الجهات ولتكون
هي الرافد للسياسات العمومية عىل املستوى
الوطني؛

5.5غياب قيادات نسائية وشبابية عن
مراكز القرار وعدم وجود تداول عىل مناصب
املسؤولية يف العديد من الهيئات الحزبية
والنقابية والجمعوية؛

1515يجب الرتكيز عىل دور املجتمع يف اإلصالح؛

6.6إن الخطاب السيايس املبني عىل السب
والشتم ال ميكن أن ينتج شيئا .بل إن ما ينتجه
هو هوة ما بني الخطاب واملامرسة .واليوم
نؤدي كلفة غالية جدا لإلصالح ألننا نعيش
إصالحا مل يكتمل بعد؛

1616ضامن نجاعة دور املؤسسات الدستورية؛
1717تعزيز الحكامة الحزبية؛
1818ضامن حيادية األحزاب السياسية عن
الدولة؛

التوصيات:

1919يجب تعبئة دور اإلعالم يف دعم ثقافة
اإلصالح وخصوصاً اإلعالم العمومي؛

7.7يجب تحصني املكتسبات الدميقراطية
بالخصوص يف مجال الحقوق والحريات؛

2020يجب أن يشكل منط االقرتاع مدخال
من مداخل اإلصالح عن طريق عقلنة املشهد
الحزيب؛

8.8يجب إعادة االعتبار للربملان وجعله يف
قلب العملية السياسية؛
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2121يجب تثمني العالقة بني الفاعل السيايس
والفاعل النقايب والفاعل الجمعوي؛
2222إيجاد آلية تلزم األحزاب بتقديم برامج
دقيقة؛
2323تحسني التواصل بني الفاعلني السياسيني
واملواطنني؛
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المساهمون في إعداد التقرير

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية السوييس ،الرباط
أحمد البوز
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،فاس
أحمد مفيد
باحثة وعضو مرشوع منرب الحرية
إكرام عدنني
أوحجو عبد السالم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،فاس
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية أكدال ،الرباط
جواد النوحي
عبد الحميد بنخطاب كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية أكدال ،الرباط
عبد العايل بوزوبع كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  ،فاس
عبد الغني مريدة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  ،فاس
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  ،املحمدية
عمر الرشقاوي
فاعل حزيب ورئيس شبكة الليرباليني العرب
محمد متلدو
باحثة ونائبة برملانية
نزهة الوايف
املركز العلمي العريب لألبحاث والدراسات اإلنسانية
عزيز مشواط
املركز العلمي العريب لألبحاث والدراسات اإلنسانية
رشيد أوراز
«منرب الحرية» مرشوع تعليمي يهدف إىل تقديم أدبيات الحرية
االقتصادية والسياسية واألفكار والدراسات املتعلقة بها لص ّناع القرار
وكل من يعنى بالحرية يف العامل العريب من الطلبة واملثقفني واملؤسسات
العلمية واألكادميية وينظم عدة أنشطة علمية وأكادميية وجامعات
صيفية وندوات دراسية وحلقات نقاش للحديث حول أهم قضايا الساعة
يف املجتمعات العربية.
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