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« ...ولكــن إذا اختلطــت الصفــوف ،واخنفضــت احلواجــز الــي ارتفعــت بــن
النــاس ،وقســمت األمــاك ومت توزيــع الســلطة واقتســامها ،وانتشــرت األنـوار ،وتعــادل
الــذكاء بالــذكاء ،فــإن الوضــع االجتماعــي يغــدو دميقراطيــا .إن ســلطة الدميقراطيــة
تســتقر أخ ـرا هبــدوء يف املؤسســات كمــا يف األخــاق العامــة».
أليكسي دو توكفيل Alexis De Tocqueville
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مقدمة:
أضحــت الدميقراطيــة واحلكامــة اجليــدة يف عاملنــا املعاصــر اليــوم املقيــاس االول واحلاســم يف
احلكــم علــى التطــور السياســي للدول واجملتمعات مبختلف مكوناهتــا احلضاريــة والدينيــة والقوميــة
والثقافيــة.
لقــد أصبحــت الدميقراطيــة ،كثقافــة سياسية ،وقيم مرجعية ،ومؤسســات حكامــة ،مشــركا
إنســانيا كونيا ،ويف اطــار هــذا املشــرك مل يعــد مــن املمكــن وال اجلائــز أو املقبــول بالنســبة أليــة
دولــة مــن الدول التــذرع بــأي شــكل مــن أشــكال اخلصوصيــة (اخلصوصيــة الثقافية مثــا) لرفــض
منظومــة القيــم الدميقراطيــة أو تربيــر االبتعــاد عمــا تقتضيــه تلــك املنظومــة مــن مســلكيات يف احلقــل
السياســي.
من املؤكد أن الدميقراطية ،كبناء مؤسســايت تســنده ثقافة سياســية ونســق متكامل من احلقوق
واحلريات ،مل تتبلور دفعة واحدة وال سلكت نفس الطرق واملسالك ،والهي عرفت نفس فرتات
اإلنضــاج يف كل الــدول ،لقــد تبلــورت باألحــرى يف إطــار مسلســل تارخيــي طويل وشــاق علــى
امتــداد قــرون مــن الزمــن ،مسلســل عــرف حمطــات تطــور متالحقة ،وفـرات مــد وجزر ،وتراجعــات
أحيانا ،وقف ـزات نوعيــة أحيانــا أخرى ،كمــا متيــز هــذا املسلســل التارخيــي ،قبــل أن يســتقر يف
أشــكاله ومنجزاته الراهنــة كمــا نراهــا يف البلــدان املكتملــة البنــاء الدميقراطــي ،بتصحيحــات
وإغنــاءات متعددة تغــذت يف كل مــرة مــن جتــارب الشــعوب ومــن التحديــات الــي طرحــت عليهــا
يف كل فــرة .ويف خضــم هــذا املسلســل متكنت األنظمــة الدميقراطيــة ،كأنظمة حكــم ومؤسســات
للحكامــة مــن أن توفــر ،كمــا يالحــظ الباحثــون يف جمريــات تطوراهتــا احلديثــة ،أدوات التصحيــح
الــذايت الــي جعلــت اجملتمعــات الدميقراطيــة املفتوحــة بتعبــر ( )Karl Popperقادرة ،علــى جتــاوز
األزمــات واالســتيعاب اإلجيــايب للمتغـرات الفكريــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة اجلديــدة،
كما يتبــن ذلــك بوضوح مثــا مــن خالل اكتســاب هــذه اجملتمعــات للقــدرة علــي اســتيعاب
األجيــال اجلديــدة حلقــوق اإلنســان ،الــي تبلــورت تباعــا بعــد موجة احلقــوق السياســية واملدنيــة
واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وقدرهتــا علــى التكيــف اخلــاق مــع التطــورات االقتصاديــة
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والتكنولوجيــة املتســارعة ومــع ثــورة املعلومــات الــي ترافقهــا .
تنبــي الدميقراطيــة ،كمنطلــق وأســاس مرجعــي ،بــل وكتعريــف أويل علــى املشــاركة السياســية
الواعيــة للمواطنــن املتســاوين يف احلقــوق والواجبــات ،عــر انتخابــات حــرة ونزيهــة ،ترتجــم مبــدأ
الســيادة الشــعبية ،وتفضــي إىل قيــام مؤسســات متثيليــة تتــوىل التشـريع وبلــورة السياســات العموميــة
يف خمتلــف القطاعــات واجملــاالت الــي يرتبــط هبــا املعيــش اليومــي للمواطنــن .
وبذلــك ،فــإن الدميقراطية ترتبــط بشــكل أساســي وصميمــي باملشــاركة السياســية الواســعة
ألوســع فئات وطبقــات اجملتمــع وتتأثــر ســلبا وإجيابــا مبــدى مــا تتيحــه علــى هــذا املســتوى مــن
إجنــازات ومكتســبات .ولذلــك فليــس غريبــا أن نــرى كيــف أنــه ،وحــى يف البلــدان املكتملــة البنــاء
الدميقراطــي والــي تســتجيب نصــا وروحــا للمقاييــس الدميقراطيــة املتعــارف عليهــا كونيــا (فصــل
الســلط ،واســتقالهلا ،ســلطة القانــون ،التكريــس الدســتوري لنســق احلقــوق واحلريــات االساســية
اخل )..فإنــه عقــب كل اســتحقاقات انتخابيــة ،وطنيــة عامــة كانــت أم جهويــة أم حمليــة ،يقــع
انشــغال واســع مبعرفــة وتتبــع نســبة املشــاركة  Turn outكمؤشــر لــه داللتــه الكبــرة يف قيــاس
صالبــة الوضــع الدميقراطــي.
ويف البلــدان الــي تعيــش مراحــل وخماضــات االنتقــال الدميقراطــي ،بــكل صعوباهتــا وإشــكاالهتا
املعقــدة ،فإن توســيع جمــال املشــاركة السياســية وتفعيلهــا وتطويــر مداهــا لتطــال كل فئــات اجملتمــع
تصبــح مهمــة اس ـراتيجية ،بــل واحللقــة املركزيــة يف البنــاء الدميقراطــي برمتــه :فبدفعهــا حنــو حتقيــق
شــروط التداول اجلماعــي يف القضايــا املصرييــة األساســية وبتحفيزهــا للنخــب السياســية ذات
الصفــة التمثيليــة علــى التنافــس الشــفاف مــن أجــل اقـراح أحســن احللــول للمعضــات االقتصاديــة
واملشــكالت االجتماعيــة القائمة وصياغــة القوانــن الضابطــة للســر العــام واملتـوازن ملختلــف املرافــق
العامــة داخــل املؤسســات املنتخبــة ،بدفعهــا حنــو حتقيــق هــذه الشــروط تضطلــع املشــاركة السياســية
بــاألدوار الطالئعيــة االوىل يف تطــور اجملتمعــات وتأهيــل االفـراد واجملتمعــات لربــح رهانــات التنميــة.
ويف بلــدان االنتقــال الدميقراطــي ،خاصــة تلــك الــي يشــكل فيهــا الشــباب ،حبكــم الرتكيبــة
الدميوغرافيــة القائمــة قاعــدة اجتماعيــة عريضة ،تغدو مشــاركته يف احليــاة السياســية العامــة بشــكل
9

الدميقراطية واحلكامة
مكثــف ومتزايــد ضــرورة مــن ضــرورات التطــور الدميقراطــي وأداة أساســية لتجــاوز العديــد مــن
اختــاالت وأعطــاب احلقــل السياســي ،ملــا حتققــه هــذه املشــاركة ،مــى توفــرت شــروطها القانونيــة
(احلــق يف التصويــت والرتشــيح) من قــوة دفــع أساســية لتطويــر اداء املؤسســات الدميقراطيــة وتقويــة
قدراهتــا وصقــل مفهــوم املواطنــة الفاعلــة.
وســنتناول ضمــن هــذه الوحــدة البيداغوجيــة موضــوع الدميقراطيــة واحلكامــة واملشــاركة السياســية
للشــباب مــن خالل ثالثــة حمــاور:
احملور األول :التطور التارخيي للفكر الدميقراطي .
احملــور الثــاين :الدميقراطيــة واحلكامــة :الثقافــة السياســية ،القيــم املرجعيــة ،املؤسســات وآليــات
االشتغال .
احملور الثالث :الدميقراطية واحلكامة ،املشاركة السياسية للشباب املغريب وآليات التفعيل.
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احملور األول :احملطات األساسية لتطور الفكر الدميقراطي
والقيم املرجعية للدميقراطية
يصعــب التحديــد الدقيــق والقاطع لنقطــة انطــاق زمنيــة فاصلــة ملســار تطــور الفكــر
الدميقراطــي يف تاريــخ اجملتمعــات اإلنســانية ولكــن مــن املهم الوقــوف مــع ذلــك علــى بعــض
احملطــات االساســية الــي عرفــت تبلــور املعــامل الكــرى للفكــر الدميقراطــي.
وليــس مــن الضــروري أن نتبــى منطقــا تارخييــا أو منظــورا تطوريــا ميكانيكيــا للقــول بــأن الفكــر
الدميقراطــي كان يف كل مرحلة يتطــور ويغتين بأفــكار وقيــم جديــدة تعطيــه قــوة دفــع ونفــاذ
متجــددة ،وســنقف بإجيــاز علــى أهــم هــذه املراحــل:

 - 1اإلرث اليوناين:
أول مــا اســتعمل مفهــوم الدميقراطيــة يف اليونــان القدميــة .كان مــن الناحيــة اللغويــة
اآليتمولوجية يعــي حكــم الشــعب .
وقــد كان املــؤرخ  Herodoteهــو أول مــن ســعي إىل تصنيــف نظــم احلكــم ،مميـزا إمجــاال بــن
حكــم األقليــة (األوليغارشــية) وحكــم الشــعب (الدميقراطيــة).
هكــذا عرفــت الدميقراطيــة يف اليونــان كنمــط مــن ممارســة الســلطة بيــد اجلماعــة يف دولــة املدينــة،
حيــث كانــت كل مدينــة يف اليونــان القدميــة تشــكل دولــة ،وكانــت أثينــا إحــدى هــذه املدن/الــدول
االكثر شــهرة ،ألهنا كانت مبثابة النموذج يف ممارســة احلكم الدميقراطي كما حتدث عنه فالســفة
اليونان القدمــاء .ومــع أن الدميقراطيــة اليونانيــة قامــت علــى املبدأيــن األساســن ،اللتــان ستشــكالن
الركيزتــان االساســيتان يف الفكــر الدميقراطــي الليـرايل ابتــداء مــن عصــر األنـوار أي مبــدأي احلريــة
واملســاواة ،فإهنــا كانــت حتصــر املواطنــة يف أبنــاء مدينــة أثينــا األحـرار ،مســتثنية أبنــاء املــدن األخــرى
الــي كانــت تعيــش يف املدينــة مــن املشــاركة السياســية .وكان هــذا التقليــص يف حقــوق املواطنــة
السياســية هــو أكــر العوائق الــي حدث مــن تطــور الدميقراطيــة األثينيــة.
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جتــدر االشــارة إىل أن الدميقراطيــة األثينيــة مل تكــن تعــرف أســلوب التمثيــل أي أهنــا مل تكــن
متثيليــة ،بــل كانــت مباشــرة تقــوم علــى التــداول يف فضــاءات األكــورا وكان اختــاذ الق ـرارات يتــم
بصفــة مجاعيــة وهبــذا فإهنــا انبنــت علــى نــوع مــن اقتســام الســلطة بــن املواطنــن.

 - 2اهلنــد واإلرهاصــات األوليــة لتأســيس تقليــد التــداول اجلماعــي
يف القضايــا العامــة
لقــد عرفــت اهلنــد ،يف حضارهتــا القدميــة ،منــاذج معينــة مــن احلكــم إذ كان يصعــب تصنيفهــا
ضمــن منــاذج احلكــم الدميقراطــي بالصــورة الــي عرفتهــا احلضــارة اليونانيــة ،فإهنــا مــع ذلــك شــكلت
صــورة مــن صــور التــداول اجلماعــي يف القضايــا العامــة ،مبــا فســح اجملــال لنــوع مــن املشــاركة
السياسية اجلنينية اليت جتعل مشروعية القرار يف إدارة الشأن العام وتوزيع املنافع العامة (يف اجملال
الزراعــي بشــكل أساســي) رهينــة بالتــداول اجلماعــي.
وبســبب هــذه اخلاصيــة فــإن ممارســة احلكــم يف اهلنــد القدميــة ال تنــدرج ضمــن مصنفــات تاريــخ
الفكــر السياســي ضمــن مــا يعــرف بنمــوذج االســتبداد الشــرقي oriental dispotism
ومــن املؤكــد أن هــذا األصــل  backgroundالقــدمي ســاهم يف تعبئــة املمارســة الدميقراطيــة يف
اهلنــد يف املرحلــة املعاصــرة إذ ال جيــب أن ننســى أن هــذا البلــد يعتــر اليــوم حبكــم الــوزن الدميغـرايف
وطبيعــة النظــام السياســي أكــر دميقراطيــة يف العــامل حيــث يعيــش منــذ مــا يربــو عــن  6عقــود علــى
إيقــاع حيــاة نيابيــة ناجحــة.

 - 3اإلرهاصات األولية لربوز الفكر الدميقراطي يف العصر احلديث
بــدأت اإلرهاصــات األوليــة للفكــر الدميقراطــي يف العصــور احلديثــة علــى مســتوى الغــرب يف
جمموعــه ،ابتــداء مــن عصــر النهضــة يف القــرن السادس عشــر وذلــك يف ســياق الثــورة العارمــة علــى
الفكــر القرســطوي بكل مكوناتــه ومضامينــه ومنطلقاتــه ،ومراجعــة جذريــة المتداداتــه يف جمــال الفكــر
واملمارســة السياســيتني ،ثــورة قادهــا علمــاء وفالســفة ورجــال ديــن وأدبــاء ومبدعــون محل ـوا علــى
عاتقهــم إرســاء قيــم جديــدة وثقافــة جديــدة تــروم إعــاء مكانــة العقــل ،واإلرادة االنســانية وإق ـرار
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مســؤولية الفرد واجلماعــة يف حتديــد املصــر اإلنســاين حبرية ،ورفــض مقولــة ارهتــان اإلرادة اإلنســانية
يف اجملــال السياســي العــام ،لقــوى خارجيــة ترانســندنتالية  ،Transcendantaleأي لقــوى منفلتــة
عــن جمــال إرادة اإلرادة والفعل اإلنســانيني.
ومــع أن اإلرهاصــات األوليــة ،الثقافيــة والفلســفية ،للفكــر الدميقراطي بعــد االرث اليونــاين مل
تنطلــق كمــا أش ـرنا إال مــع انطــاق عصــر النهضــة ،فــإن هنــاك تطــورات أخــرى ،جزئيــة ومتفرقــة
حدثــت يف بعــض األقطــار االوروبيــة كان هلــا تأثريهــا املباشــر علــى تبلــور فكــرة الســيادة الشــعبية
والســلطة املقيــدة ومهــا أحــد أعمــدة الفكــر الدميقراطــي :ففــي بريطانيــا مثــا ومنــذ القــرن الثالــث
عشــر اقتســم اجمللــس الكبــر  Magnum Conciliumبعــض الســلط التش ـريعية والقضائيــة مــع
امللــك ،مث أنشــأ تدرجييــا حقوقــه اجتاهــه بعــد مــا مت إق ـرار مــا عــرف يف التطــور الدســتوري بالعهــد
العظيــم  Magna Cartaالــذي أقــر فيــه امللــك يف الفــرة ذاهتــا بعــض االمتيــازات لألحـرار ومــاك
االراضــي كمــا تضمــن ألول مــرة حتديــد حــق امللــك يف فــرض الضرائــب .ومــع أواخــر القــرن الثالــث
عشــر تعــزز جملــس العمــوم (الربملــان الربيطــاين) مبمثلــي املقاطعــات واملــدن ،جبانــب جملــس اللــوردات
الــذي ظــل ممثــا للبارونــات والطبقات العليــا للمجتمــع ورجــال الديــن ،فيمــا توســعت بشــكل
حاســم الصالحيــات التش ـريعية جمللــس العمــوم وأصبحــت لــه الكلمــة الفصــل يف املصادقــة علــى
الضرائــب الــي يطلبهــا امللــك ،مث توســعت الصالحيــات التشـريعية للمجلــس بصفــة مضطــردة بعــد
صــدور الئحــة احلقــوق  bill of Rightsالــي وضعهــا الربملــان ســنة  1689والــي أكــدت علــى
حــق الربملــان وحــده يف التشـريع وفــرض الضرائــب .
وقد كان احلدث الفصل يف تأكيد سلطة الربملان هو رد فعل رئيس جملس العموم
ســنة  1642حينمــا جــاء امللــك هنــري إىل اجمللــس يتعقــب ثــاث نواب اهتمـوا باخليانــة العظمــى
مطالبــا بتســليمهم ،فــكان رده «جاللــة امللــك ليــس لــدي عيــون أرى هبــا وال لســان أنطــق بــه غــر
مــا أومــر بــه مــن طــرف هــذا اجمللــس الــذي أنــا هنــا خادمــه ،وأطلــب مساحــة جاللتكــم يف القــول
بأنــي ال أملــك أي جـواب آخــر عمــا تفضلــت جاللتكــم بطلبــه مــي».
Speaker

مالبســات املســار العــام لتطــور صالحيــات املؤسســة التش ـريعية الربيطانيــة أبــرز وعــزز مبــدءً
أساســيا مــن مبــادئ الدميقراطيــة التمثيليــة احلديثــة وهــو مبــدأ ربــط املســؤولية باحملاســبة.
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علــى صعيــد آخــر مماثــل ،فإنــه ال ميكــن احلديــث عــن اإلرهاصــات واألصــول احلديثــة
للدميقراطيــة دون اســتحضار مســامهة فقهــاء القانــون القدمــاء ممــن طــوروا فكــرة احلقــوق الطبيعيــة
 ،droits naturelsبــدءً باهلولنــدي كروتيــوس  .Grotiusيف القــرن الســابع عشــر ،وهكــذا
فبموجــب فكــرة القانــون الطبيعــي حــدث حتــول جوهــري يف فهــم ومتثــل مصــادر التش ـريع قياســيا
إىل املاضــي ،إذ مل تعــد هــذه املصــادر تتموقــع ضمــن جمــاالت أو فضــاءات أو مكونــات خــارج
العقــل البشــري ،مل تعــد هــذه املصــادر موجــودة ضمــن مــا كان يســميه الثيولوجيــون يف اإلكلــروس
القــدمي خــال القــرون الوســطى ب ـ «اجلــزء غــر العقلــي مــن الــروح» فخالفــا لتلــك املقــوالت
والتصورات أضحى العقل البشــري هو املصدر األساســي للتشـريع ،وحاضن كل القيم السياســية
الــي يتوجــب أن حتتكــم إليهــا خمتلــف الســلط واملؤسســات السياســية .
وقــد قامت احلقــوق الطبيعيــة علــى فكــرة مؤداهــا أنــه يوجــد قبــل كل تش ـريع وضعــي وبصــورة
مســتقلة حقــوق عقالنيــة أخالقيــة جيــب علــى الدولــة وسلطاهتا السياســية مراعاهتــا واحرتامهــا
ألهنــا لصيقــة هبويــة بين البشــر وكينونتهــم االصليــة .وقــد تأثــرت النظريــات التعاقديــة لـ«جــون جــاك
روســو» و«جــون لــوك» بنظريــة احلقــوق الطبيعيــة بشــكل كبــر.
وبالطبــع فعلــى صعيــد الفلســفة السياســية والفكــر السياســي مت التعبــر عــن هــذا االنزيــاح الكبــر
مبفاهيــم متعــددة تراوحــت بــن مفهــوم « désenchantementماكــس فيــر» ومفهــوم «احملايثــة»
 immanenceوهــي كلهــا مفاهيــم تشــر إىل االنتقــال مــن عــامل الروحانيــات إىل عــامل العقــل
اخلالــص يف جمــال تقريــر مصــدر التش ـريع وتعيــن القيــم السياســية ،وفكــرة احلقــوق الطبيعيــة متثــل
بصــورة مــا األصــل القــدمي واملســتنبت األويل جلــزء كبــر مــن منظومــة حقــوق اإلنســان وشــرعتها
العاملية الــي كرســها إعــان حقــوق اإلنســان ،مــن إعــان احلقــوق الصــادر يف واليــة فرجينيــا ســنة
 1772إىل إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف فرنسا سنة  1791عقب الثورة الفرنسية
وصــوال إىل اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ  10دجنــر  1948ومــا تــاه مــن
مواثيــق الحقة بعــد ذلــك.
وتعتــر الثــورة الفرنســية يف التاريــخ السياســي احلديــث أم الثــورات السياســية املمهــدة للنظــم
الدميقراطيــة احلديثــة بــدون منــازع .لقــد أحدثــت الثــورة الفرنســية يف اجملــال السياســي مــا أحدثتــه
اكتشــافات نيوتــن يف جمــال العلــوم الفيزيائيــة .لقــد كانــت مبثابــة الشـرارة اجلارفــة الــي فتحــت وعبــدت
14

الدميقراطية واحلكامة
الطــرق واملســالك لــكل التح ـوالت السياســية املفصليــة الــي ســيقوم عليهــا صــرح البنــاء الدميقراطــي
تباعــا علــى امتــداد فصــول الزمــن السياســي الالحقــة ،ال فقــط يف فرنســا مهــد هــذه الثــورة الليرباليــة
الدميقراطيــة ،بــل يف جممــوع األرجــاء االوربيــة وخارجهــا؛ فبقضائهــا علــى النظــام الفيــودايل ومــا الزمــه
مــن امتيــازات ورافــق وجــوده مــن احتــكارات لطبقــة النبــاء ورجــال الديــن وبإعالئهــا لقيــم احلريــة
واملساواة كقيم مؤسسة ملشروعية النظام السياسي وبإعالهنا ميثاق حقوق اإلنسان واملواطن ميثاق
حيــدد بدقــة مجلــة مــن احلقــوق واحلريــات لألفراد-املواطنــن تقــع مســؤولية محايتهــا علــى عاتــق الســلطة
السياسية وبتكريسها ملبدأ مسو القانون باعتباره تعبريا عن إرادة األمة ،وبفصلها بني جمال املمارسة
السياســية وجمــال املمارســة الدينيــة فيمــا ســيعطيه بعــد ذلــك مفهــوم الالئكيــة  la laïcitéأو الدنيويــة
 ،secularismوبإقرارهــا ملبــدأ العامليــة  ،universalismeوإعالئهــا ســلطة العقل-بتحقيقهــا لــكل
تلــك االجنــازات والطفـرات السياســية الثوريــة ،تكــون الثــورة الفرنســية مبثابــة احلــدث السياســي األكثــر
تأثـرا يف جمريــات التطــور الدميقراطــي علــى امتــداد عمــق يفــوق القرنــن مــن الزمــان.
وبفعل هذه الثورة وتداعياهتا وانعكاساهتا فقد حتول ما مساه «فرانسوا فريي» ،Furet François
مــؤرخ الثــورة الفرنســية بامتيــاز ،بالشــغف الثــوري  passion révolutionnaireالــذي حــرك رجــال
الثورة الفرنسية إىل قواعد وأنظمة وحقوق وتوجهات حتكم صلب املمارسة السياسية الدميقراطية.

 - 4عصــر األنــوار والنزعــة اإلنســانية :طــور جديــد وحاســم يف بنــاء
صــرح الفكــر الدميقراطــي:
هنالك تداخل كبري بني تبلور النزعة االنسانية وتبلور فكر عصر األنوار ،سواء من حيث تكامل
املوضوعــات والتيمــات أو مــن حيــث تداخــل مســامهات املفكريــن والفالســفة السياســيني يف طــرح
ومعاجلة وتفسري األفكار واملبادئ العامة :فمن ديكارتو املوسوعيني يف فرنسا Encyclopédistes
إىل جون لوك وسبينوزا واميانويل كانط وستيوارت ميل ومونتسكيو صاحب املؤلف الشهري «روح
القوانــن» جنــد نفــس الســعي إىل إحــال التســامح  toléranceحمــل التعصــب ،والتشــدد واحلرية
مــكان االســتبداد وأشــكال التمييــز املوروثــة ومســاواة اجلنــس البشــري مــكان التمايـزات القائمــة علــى
اســاس االنتماء العرقي أو الديين ،وســلطة العقل على أية ســلط قد تكبل حق الناس وســعيهم حنو
احلكم العادل الذي يســتمد مشــروعيته من إرادهتم (الســيادة الشــعبية):
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فولتري :وجه األنوار البارز
ال ميكن احلديث عن عصر األنوار ،يف أكثر مراحله عنفوانا وعطاء فكريا وفلسفيا وأدبيا دون
اســتحضار فولتــر ومســامهته احلامســة يف إرســاء معــامل فكــر التســامح ونبــذ التعصــب بكافــة صــوره
مبــا فيــه التعصــب الديــي ،وكــذا مســامهته البــارزة يف إعــاء قيمــة احلريــة الفرديــة والتنديــد بقــوة بــكل
أصناف املظامل السياســية واالجتماعية ،موظفا يف ذلك كل أشــكال التعبري وكل أجناس الكتابة
األدبيــة ،ويف مقدمتهــا املســرحية مثــل «كانديــد» أو املتفائــل الــي القــت يف وقتهــا رواجــا مجاهرييــا
كب ـرا ونطقــت يف قالــب فــي مجيــل بقيــم عصــر األن ـوار ومرجعيتــه الفكريــة والثقافيــة والسياســية.
ومــن شــدة تأثــر فولتــر يف عصــر األنـوار خــال قمــة توهجــه ،فــإن هنــاك العديــد مــن مؤرخــي
الفكــر السياســي مــن أطلــق علــى القــرن « 18قــرن فولتــر».

مونتسكيو :و«روح القوانني» الدميقراطية
يعتــر كتــاب «روح القوانــن»  l’esprit des loisملونتســكيو والــذي ضمنــه جممــل
أفــكاره حــول طبيعــة النظــم السياســية وعصــارة مطالعاتــه ومشــاهداته امليدانيــة أحــد األعمــدة
الفكريــة وأحــد أكــر األســس املرجعيــة للدميقراطيــة احلديثــة ويقــوم تصنيــف مونتســكيو
لألنظمــة السياســية علــى أســاس طــرح ثنائيــة االســتبداد (وهــو أســوء األنظمــة السياســية)
واالعتــدال  ،modérationحيــث تنتعــش احلريــة واملســؤولية وحيــث «الســلطة حتــد الســلطة»
بتعبــر اشــتهر بــه مونتســكيو يف حتديــد أحــد األســس العميقــة للحكــم الدميقراطــي.
ويعتــر مونتســكيو يف ســياق الفكــر السياســي الدميقراطــي املعاصــر أهــم مفكــر شــرح بشــكل
مستفيض مبدأ فصل السلط وأبرز بوضوح عمق ارتباط هذا املبدأ بصميم املمارسة الدميقراطية .
وبشــكل مــا فــإن النزعــة اإلنســانية ،الــي تولــدت عنهــا النزعــة العامليــة  Universalismeكانــت
بشــكل مــا ،كمــا الحظت دومنيــك شــنابر جتــاوزا تقدميــا حامســا ملختلــف االنتمــاءات اخلصوصيــة
احلــادة مــن ممارســة حقوق املواطنــة.
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ولعــل مقولــي ديــكارت وكوندورســيه تلخصان جوانبا أساســية مــن مرتك ـزات النزعــة
االنســانية واألنوار .يذكــر ديــكارت «اهلــدف جعــل االنســان الســيد املتملــك للطبيعــة».
ويقــول «كوندورســيه» اذا رأيــت مــن النــاس ســلوكات ش ـريرة ،فاعلــم أن الســبب إمنــا
يعــود إىل اجلهــل والفقــر املــادي ،اعــط النــاس اخل ـرات وامل ـوارد واألن ـوار ســيصبحون طيبني
متعاونني أعما هلــم».
مقولتــان تعربان بشــكل مكثــف عــن هــذا التداخــل بــن النزعــة اإلنســانية ،التطوريــة والفلســفة
السياســية الثانويــة يف ثنايــا فكــر األنـوار .
لقــد قامــت النزعــة االنســانية وفكــر األن ـوار علــى مبــادئ وأعمــدة ثالثــة شــكلت مســتنبتات
ثقافيــة /قيميــة للفكــر الدميقراطــي كمــا ســتبلوره النظريــة التعاقديــة الحقــا:
أوال :االميان بقدرة العقل اإلنســاين على التمييز بني الصاحل والســيئ ،بني الصحيح واخلطأ،
بني الفضيلة والرذيلة.
ثانيا :االميان بالتطور أي بكون التاريخ له مســار تطوري صاعد ،وليس مســارا لولبيا متقطعا
أو تراجعيا مبا يعنيه ذلك من تفاؤل يف املستقبل اإلنساين .
ثالثــا :االميــان بوجــود إرادة عامة يســاهم االفـراد االحـرار واملتســاوون يف تشــكيلها وتفضــي إىل
إقامة نظــام عــام يف اجملــال السياســي يهــدف إىل خدمــة النــاس وســعادهتم (ما يعــرف بالتفــاؤل
الطبيعــي للموســوعيني والتفــاؤل االقتصــادي آلدم مسيــث) .

 - 5الدميقراطيــة الليرباليــة :التقليــد التعاقــدي مــن جــون جاك روســو
إىل جون راولز.
تأخــذ النظريــات التعاقديــة كامــل أمهيتهــا يف ســياق بناء منظومــة الفكــر الدميقراطــي ،يف
تاريــخ الفكــر السياســي املعاصــر ،مــن أهنــا تضــع فكــرة التعاقــد بــن الدولــة واملواطنــن ،احلاكمــن
واحملكومــن ،املواطنــن والســلطات السياســية  -تضــع مســألة التعاقد هاتــه كأســاس للحكــم
الدميقراطــي وكقاعــدة أوليــة تنبــي عليهــا مشــروعية احلكــم يف النظــم الدميقراطيــة.
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روسو :العقد االجتماعي يف خدمة السيادة الشعبية.
خالفــا ملنظــور تومــاس هوبــز  Thomas Hobbsالــذي اســتند إىل فكــرة العقــد االجتماعــي
لتربيــر الســلطة القويــة الــي تــدرأ كل املخاطــر الــي تتهــدد النــاس يف وضعيــة حالــة الطبيعــة Etat
 .de natureفــإن جــون جــاك روســو ،أحــد أشــهر الفالســفة السياســيني لعصــر األنـوار ،ينطلــق
مــن نفــس فرضيــة حالــة الطبيعــة الســابقة علــى وجــود الدولــة لكــي يؤكــد علــى الطابع الدميقراطــي
(بــل والتكويــي للدميقراطيــة) للعقــد االجتماعــي.
ويعتــر روســو ،انطالقــا مــن منظــور انثروبولوجــي لإلنســان ،خالفــا للنظــرة املتشــائمة هلوبــز ،أن
اإلنســان طيــب وخــر بطبعــه ،وأن النــاس متتعـوا بكامــل حقوقهــم وحرياهتــم ويف مقدمتها املســاواة
خــال حالــة الطبيعــة ،وأن العقــد االجتماعــي الــذي مت مبوجبــه تكويــن الســلطة السياســية يف
الدولــة احلديثــة ال ميكنــه أن يلغــي تلــك احلقــوق واحلريــات باعتبارهــا حقوقــا وحريــات غــر قابلــة
للتجــاوز وأن وظيفــة النظــم السياســية الدميقراطيــة هــي العمــل علــى صيانــة تلــك احلقــوق احلريــات.
ويعتــر روســو يف كتابــه املعــروف «العقــد االجتماعــي» الــذي يعتــر واحــدا مــن أساســيات الفكــر
الدميقراطــي احلديــث الــذي قــام بتقعيــد مبــدأ الســيادة الشــعبية ،إن القانــون هــو تعبــر عــن إرادة
األمــة وهــو تعبــر ســرى وجــرى اســتعماله يف كل الدســاتري الدميوقراطيــة احلديثــة .
إن فكرة العقد االجتماعي ترتبط ارتباطاكبريا بفكرة الدسرتة Constitutionnalisation
ومــن هنــا أمهيتهــا ضمــن التقليــد التعاقــدي يف الدميقراطيــة الليرباليــة الــذي يشــرك يف صياغــة
أسســه ،مــن القدمــاء ،روســو ولــوك.

جــون راولــز  :John Rawlsالليرباليــة السياســية والضمانــات القصــوى

للعدالة.

ضمــن التقليــد التعاقــدي للدميقراطيــة الليرباليــة يعتــر جــون راولــز أحــد الذيــن ألق ـوا أض ـواء
جديــدة علــى األســس العميقــة للفكــر الدميقراطــي احلديــث بشــكل أساســي .وقــد بســط هــذه
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األضـواء اجلديــدة يف مؤلفــن كان هلمــا تأثــر حاســم يف تطويــر الرؤيــة الفكريــة للدميقراطيــة احلديثــة:
 A Theory of Justice 1971و.Political liberalism 1993

حيــدد راولــز القســمات االساســية لليرباليــة السياســية بالقــول «مــن أجــل حتديــد املقصــود عنــدي
بالليرباليــة فقــد بــدأت باحلديــث عــن عــدد مــن األفــكار االساســية والقاعديــة واملألوفــة املتضمنــة
يف الثقافــة السياســية العامــة للمجتمــع الدميقراطــي ،أقصــد جمموعــة مبــادئ من ضوئهــا نفهــم
الدميقراطيــة الليرباليــة :أول هــذه املبــادئ يرتبــط بالعدالــة السياســية ذاهتــا ،بعدهــا تــأيت املبــادئ
الثالثــة وهــي كمــا يلــي :تصــور اجملتمــع كمنظومــة عادلــة للتعــاون علــى مــدى زمــي طويــل ومــا
يرتبــط هبــذا املبــدأ مــن تصــور لإلنســان كإنســان حــر ومتســاو مــع االخريــن وتصــور جمتمــع منظــم
بشــكل جيــد».
ويف إطــار إب ـراز الطابــع التعاقــدي يعتــر راولــز أن اجملتمــع املنظــم وفــق مبــادئ الدميقراطيــة
الليرباليــة هــو الــذي يضمــن التوافــق املتطابــق  Overlapping consensusبــن املذاهــب الفكريــة
والفلســفية والدينيــة املختلفــة ،اليت قــد تكــون خمتلفــة جذريــا يف النظــرة الفلســفية أو الدينيــة الثقافيــة
ولكــن هــذا االختــاف ال مينــع متبنيهــا يف االتفــاق علــى إطــار عمــل  frameworkيتضمــن قواعــد
عمــل سياســي يرضاهــا اجلميــع ،وبذلــك تصبــح الدميقراطيــة هــي العقــل العمومــي اجلمعــي public
 reasonالضامــن للتعدديــة والتســامح.
وبالنســبة ملفهــوم العدالــة االجتماعيــة ،اللصيقــة بالدميقراطيــة الليرباليــة ،ويف ســياق نقــد التقليــد
النفعــي  Utilitarianلبنتــام  Benthamانطلــق راولــز مــن تســاؤل أساســي علــى الشــكل التــايل:
كيــف ميكــن تفســر اإلحســاس بوجــود العدالــة واملشــروعية ،أو عــدم اإلحســاس بوجودمهــا يف
جمتمــع معــن؟ وجوابــا عــن هــذا السـؤال يقــوم راولــز ببنــاء فرضيــة ينطلــق هبــا :فهــو يفــرض حالــة
معينــة (نظريــة) يكــون فيهــا املواطــن يف جمتمــع معــن غــر مــدرك وال عــارف بعــدد مــن املتغـرات.
فهــو موضــوع يف حالــة مــن عــدم املعرفــة  ،Veil of ignoranceإذ ال يعــرف مــا هــي الوضعيــة
االجتماعيــة الــي ســتكون لــه داخــل اجملتمــع الــذي يفــرض أن يقبــل بنيتــه القاعديــة واألساســية
(أي بالنـواة الصلبــة لقيمــه وقواعــده) وهــو ال يعــرف ال نوعيــة الكفــاءات الــي ســيتوفر عليهــا وال
نوعيــة الصــدف الــي ســتؤثر يف مســار حياتــه.
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ويتســاءل راولــز بعــد تقــدمي عناصــر هــذه الفرضيــة بعــد ذلــك :يف ظــل تلــك الشــروط مــا هــي
املبــادئ الــي يرغــب هــذا املواطــن يف أن توجــه بشــكل دائــم احليــاة السياســية يف اجملتمــع الــذي
يقــرح عليــه أن يعيــش وســطه؟ مــا هــي اخل ـرات األوليــة  Primary Goodsالــي ســيطالب
هبا؟ ومــا هــي املعايــر الــي ســرغب يف أن يتــم التوزيــع  -توزيــع اخل ـرات علــى أساســها؟
واجل ـواب الــذي يقدمــه راولــز علــى هــذه األســئلة هــو كمــا يلــي :إن هــذا املواطــن  -املتعاقــد
سريغب أوال يف أن تضمن حرياته االساسية وسيطالب وهو الذي ال يعرف الوضعية االجتماعية
الــي ســيكون عليهــا كمــا أوضحنــا يف الفقــرة الســابقة بــأن تكــون أضعــف اخل ـرات الــي حيصــل
عليهــا مرتفعــة إىل أقصــى حــد .إنــه يقبــل بــأن يتــم رفــع احلــد األدىن  Plancherحــى اذا كان
ذلــك يتــم مــع تزايــد الفـوارق ،إنــه لــن يكــرث مثــا بــأن يكــون األغنيــاء أكثــر غــى إذا كان متأكــدا
أن الفقـراء ســيصبحون أقــل فقـرا يف نفــس الوقــت .ضمــن هــذا النمــوذج فــإن املتعاقديــن يرغبــون
أن يكــون تكافــؤ الفــرص متســعا بأقصــى حــد ممكــن.
ويذهــب راولــز إىل حــد اعتبــار العدالــة االجتماعيــة ،مفهومــة علــى ذلــك النحــو هــي األســاس
والنـواة الصلبــة لليرباليــة السياســية فهــي متــس صلــب السياســة مــن حيــث أهنــا تطــرح السـؤال املعلــق
باســتمرار ،سـؤال املعايــر الــي تســمح بالتعــرف علــى طبيعــة البنيــة القاعديــة جملتمــع معــن وفيمــا إذا
كانــت هــذه البنيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن قـرارات سياســية مــن شــأهنا أن توقــظ لــدى املواطــن شــعورا
بوجــود العدالة واملشــروعية أو علــى العكــس مــن ذلــك شــعورا بانتفائهمــا.

الدميقراطية :مشروعية حكم األغلبية وحيوية حقوق األقلية:
يف سياق حديثه عن البنية العميقة للدميقراطية وآليات إشتغاهلا والتكريس الدستوري للحقوق
واحلريات باعتبارها اخلريات السياسية األولية  Primary goodsيف أي نظام دميقراطي ،مييز راولز
بني من يســميهم باالغلبيني  Majoritariansوبني الدســتوريني  Constitutionnalistesوذلك
للتأكيــد بــأن الدميقراطيــة بقــدر مــا تعــي وتفــرض حكــم األغلبيــة .بقــدر مــا تعــي كذلــك وجــود
ن ـواة صلبــة ونســق متكامــل مــن احلقــوق واحلريــات االساســية املكرســة دســتوريا باعتبارهــا إطــار
العمــل األويل املرتاضــى حولــه ،والــي ال ميكــن مصادرهتــا أو التنقيــص منهــا أو جتاوزهــا بذريعــة
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حكــم األغلبيــة .ذاك مــا يعطــي للحقــوق الفرديــة علــى الصعيــد احلقوقــي وحقــوق االقليــة علــى
الصعيــد السياســي كامــل أبعادمهــا.

 - 6إســهام الفكــر االشـراكي-الدميقراطي يف تطويــر املــن املعاصــر
للفكــر الدميقراطــي.
ســاهم الفكــر االش ـراكي ابتــداء من أواســط القــرن التاســع عشــر ،وبصفــة متزايــدة خــال
القــرن العش ـرين ،يف تطويــر املنت الفكــري الدميقراطــي علــى أكثــر مــن صعيــد :فبإدخــال املســألة
االجتماعيــة إىل قلــب املعادلــة السياسية ،وبتســليطه األض ـواء علــى الف ـوارق واملظــامل االجتماعيــة
يف البلــدان الرأمسالية ضمــن الدميقراطيــات الغربيــة ،وبالنقــد اجلــذري الــذي مارســه ذلــك الفكــر
ملــا اعتربه طابعــا شــكليا يســم احلقــوق واحلريــات (مثــل املســاواة واحلريــة والتكافؤ) املدنيــة
والسياســية يف جمتمعات حتولت مــن اقتصاديــات الســوق إىل جمتمعــات ســوق ،برتكيــز خمتلــف
رواد الفكــر االشـراكي ومدارســه (عدا الدوغمائــي منه بالطبع) علــى كل تلــك النقائــص يف بنيــة
أنظمــة الدميقراطيــة الليرباليــة؛ أســهم هــذا الفكــر يف إغنــاء حاســم للمرجعيــة الفكريــة الدميقراطيــة
واملؤسســات الدميقراطيــة وآليــات اشــتغاهلا ،وهكذا فــإن وجــه الدميقراطيــة اليــوم مل يعــد ميكــن أن
نقصــر البحــث عنــه يف نســق احلقــوق السياســية واملدنيــة فقــط بــل كذلــك وبصفــة متزامنــة حمايثــة
يف نســق احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ويف نظــم احلمايــة االجتماعيــة ضــد املــرض والشــيخوخة
والبطالــة ،ويف سياســات التضبيــط  Régulationوإعــادة التوزيــع الــي أعــادت تكييــف األدوار
التقليديــة للدولــة.
ومــن هنــا فــإن االقتصــادي جــون ماينــار كينــز ،الــذي انبنــت علــى أفــكاره دولــة الرعايــة
االجتماعيــة ليــس يف احلقيقة جمــرد مصحــح ألفــكار آلدم مسيــث ولكنــه مطــور ألفــكار جــون لــوك
وروســو يف جمــال مضمــون الدميقراطيــة .
إن هذا التالقح الذي حصل بني القيم السياسية الليربالية األصلية ويف مقدمتها قيمة احلرية
وبــن القيــم االجتماعيــة الــي ارتبطــت باملرجعيــات االش ـراكية ويف مقدمتهــا قيمــة املســاواة هي
الــي جعلــت األنظمــة الليرباليــة الدميقراطيــة تأخــذ يف كل األقطــار الدميقراطيــة املتطــورة منــوذج
الدميقراطيــة االجتماعيــة أو االشـراكية الدميقراطيــة أو إحــدى النمــاذج القريبــة منهمــا .
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ويف األقطار النامية فقد تبني يف امريكا الالتينية مثال ،خالل حقبة الثمانينيات والتسعينيات
كيــف أن مسلســات الدمقرطــة والتحديــث ترافقــت مــع مسلســات واســع اإلقصــاء االقتصــادي
واالجتماعــي ،وهــو مــا عطــل يف العمــق احلــق يف مشــاركة فعليــة سياســية خــال فــرة ،قبــل أن
تنتبــه الدميقراطيــات الناشــئة (الربازيــل /األرجنتــن  /املكســيك) لذلــك األمــر وتعمــل علــى تداركــه.
بصفــة امجاليــة ميكــن القــول أن تطــور إســهام الفكــر االشـراكي يف تطــور املــن الدميقراطــي مــر
مبرحلتــن أساســيتني :مرحلــة أوىل نظريــة ومرحلــة ثانيــة الحقــة عمليــة.

املرحلة النظرية:
هــي مرحلــة رواد الفكــر االش ـراكي األوائــل مبــن فيهــم كارل ماركــس نفســه ،مث روزا
لكســمبورغ مث كارل كاوتســكي وغريهــم .هــذه املرحلــة محلــت نقــدا جذريــا للدميقراطيــة
الليرباليــة يف أشــكاهلا األوىل باعتبارهــا دميقراطيــة شــكلية وباعتبــار احلقــوق واحلريــات الــي
تعلنهــا وتقــوم عليهــا حقوقــا شــكلية مادامــت ترتافــق مــع واقــع املظــامل والف ـوارق االجتماعيــة
الصارخــة ،بــل وترعاهــا وتشــجها وهكــذا فــإن املســاواة القانونيــة الــي ترفعهــا الدميقراطيــة
الليرباليــة كمبــدأ وكمرجعيــة ختفــي يف اجملتمــع الرأمســايل انعدامــا تامــا للمســاواة وف ـوارق صارخــة
تتحــدد باملوقــع يف املنظومــة االنتاجيــة ويف مــدى متلــك الوســائل الفعليــة ملمارســة هــذا احلــق .
خــال هــذه املرحلــة كان نقــد االش ـراكيني ملنظومــة الدميقراطيــة الليرباليــة ومرتكزاهتــا احلقوقيــة
نقــدا للطبقــة الربجوازيــة كفاعــل اجتماعــي ونقــدا الدعاءاهتــا خبصــوص التصفيــة التارخييــة والنهائيــة
لنظــام االمتيــازات .لقــد حطمــت الطبقيــة الربجوازيــة اجملتمــع االرســتقراطي القــدمي القائــم علــى
تراتبيــات اجتماعيــة ترتبــط باملولــد واملنشــأ ولكــن ال لتحــل مكانــه جمتمــع املســاواة بــل لتبــي بدلــه
جمتمعــا قائمــا علــى فـوارق جديــدة مــن طـراز آخــر.
وهــذه االزدواجيــة يف فكــر وســلوك الطبقــة الربجوازيــة هــي مــا عــر عنــه برباعــة فرانس ـوا فــري
) )Le passé d’une illusion .ed histoire 1995 p 23 et 24يف مقطعــن حينمــا قــال:
«إن أزمــة الربج ـوازي ال تكمــن يف كونــه يعيــش متزقــا داخليــا فقــط بــل تكمــن باألســاس يف
كــون نصفــه األول يعطــي لنصفــه اآلخــر جمــاال واســعا لنقــده» .مث ميضــي يف توضيــح ذلــك قائــا
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«الربج ـوازي يكــره االرســتقراطي ولكنــه يقلــده .إنــه خيــاف الشــعب ولكنــه يشــاطره ذلــك احلــذر
البــدوي» .لقــد كانــت هــذه املرحلــة مــن النقــد اجلــذري للدميقراطيــة الليرباليــة مرحلــة حامســة علــى
مســتوى إشــاعة وعــي جديــد وإيقــاظ املشــاعر والضمائــر خبصــوص احلــدود املوضوعيــة للدميقراطيــة
الليرباليــة وطابعهــا الشــكالين إذا مل يقــع تطعيمهــا مــن الداخــل وتصحيــح آدائهــا ومســارها حبقــوق
اجتماعيــة ملموســة :فكمــا أن املســاواة القانونيــة اخفــت يف مراحــل الليرباليــة األوىل وإىل حــدود
منتصــف القــرن  20ال مســاواة فعليــة يف امليــدان ويف املمارســة ،فــإن الواقــع أظهــر كذلــك أن اليــد
اخلفيــة  invisible handالــي حتــدث عنهــا ادم مسيــث ،والــي قــال إهنــا تـوازن يف املصــاحل وتصنــع
املصلحــة العامــة يف جمتمــع الرأمساليــة املفتــوح ،مل تقــم تلقائيــا هبــذه الوظيفــة التوزيعيــة والتصحيحيــة
لالختــاالت ،وكان علــى اجملتمعــات الغربيــة أن تعمــد إىل القيــام بإصالحــات جذريــة تقلــل مــن
اآلثــار االجتماعيــة املخلخلــة للســوق (حينمــا تــرك بــدون حــدود أو ضوابــط أو فرامــل) وهــو
مــات مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة بتأثــر مباشــر مــن الفكــر االشـراكي الدميقراطــي.

املرحلة العملية:
خــال هــذه املرحلــةمل يعــد الفكــر االشـراكي املؤطــر للممارســة السياســة فكــر خنــب أو مثقفــن
أو حــى حــركات اجتماعيــة بــل أصبــح حاضـرا داخــل املؤسســات املنتخبــة ،داخــل الربملانــات يقــرح
القوانــن ويوجــه النقــاش خبصــوص األســس االجتماعيــة املطلوبــة لتوطيــد نســق احلقــوق واحلريــات
الدميقراطية.
وقــد أمثــر ذلــك كلــه حتــوال أساســيا يف مضامــن املــن الدميقراطــي عــر إدخــال البعــد االجتماعــي
بعــد احلقــوق االجتماعيــة وأعــاد التوزيــع والتكافــؤ يف صلــب املعادلــة الدميقراطيــة ويف صلــب ممارســة
األجهزة السياســية والتمثيلية للدميقراطيات احلديثة.
إن بناء أسس دولة الرفاه  état providence welfare stateيف ظل ما عرف بقوانني بيفريتش
للحمايــة االجتماعيــة يف بريطانيــا ســنة  1945بعــد احلــرب مباشــرة وإقـرار نظــام التغطيــة الصحيــة
الشــاملة  national health serviceوهــو النمــوذج الــذي تعمــم يف كل أقطــار الدميقراطيــات
الغربيــة ،كان النتيجــة الطبيعيــة واملنطقيــة إلســهام الفكــر االشـراكي واالشـراكيني الدميقراطيــن يف
تطويــر وإغنــاء املــن الدميقراطــي بصــورة حامســة ومبــا جعــل النصــف القانــوين للربجـوازي يتصــاحل مــع
نصفــه األخــر الســلوكي (إذا اســتعرنا عبــارة فرانسـوا فــري).
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وبالطبــع فإننــا نتحــدث عــن إســهام الفكــر االش ـراكي الدميقراطــي وليــس عــن التجــارب الــي
عرفتهــا األقطــار الــي تبنــت نظمــا شــيوعية علــى النمــط الســتاليين والــي انتهــت إىل إقامــة نظــم
توتاليتاريــة ال جمــال فيهــا ســوى لل ـرأي الواحــد والسياســة الوحيــدة وااليدولوجيــا الواحــدة ،وال
مــكان فيهــا للحقــوق واحلريــات األساســية الدميقراطيــة ،سـواء يف شــقها السياســي أو يف جوانبهــا
االجتماعيــة كمــا بــرز جليــا بعــد اهنيــار هــذه األنظمــة بعــد ســقوط جــدار برلــن حيــث تبــن أن
«النموكالتــورا» الــي حتكمــت يف تلــك األنظمــة أضاعــت احلقــوق االقتصاديــة والسياســية معــا.
موضــوع مســامهة الفكــر االش ـراكي الدميقراطــي يف إغنــاء املــن الدميقراطــي يعــاود الظهــور يف
البلــدان الناميــة ،ترتفــع األصـوات وتتواتــر املطالــب واملراجعــات لتؤكــد أن الدميقراطيــة ليســت جمــرد
مؤسســات وطنيــة وإقليميــة وحمليــة وال هــي جمــرد أجنــدة ومواعيــد انتخابيــة دوريــة بــل هــي نســق
متكامل من القواعد واملؤسســات واملمارســات والسياســات العمومية لصاحل أغلبية الشــعب ولقد
تبلــور هــذا النقــاش يف بلــدان أمريــكا الالتينيــة منــذ أن بــدأت تعيــش مرحلــة انتقاهلــا الدميقراطــي يف
بدايــة الثمانينيــات.

من الدميقراطية التمثيلية إىل الدميقراطية التشاركية :املسار،

املالبسات ودواعي التبلور:

تقــوم الدميقراطيــة التمثيليــة علــى مبــدأ متثيــل األمــة يف ممارســة الســيادة مــن طــرف هيــأت
منتخبــة ،وذلــك يف مقابــل الدميقراطيــة املباشــرة حيــث متــارس األمــة أو الشــعب الســيادة بصــورة
مباشــرة كمــا كان الشــأن يف أثينــا القدميــة وكمــا هــو الشــأن يف بعــض الكانتونــات (املقاطعــات
السويس ـرية) .ولكــي تتخــذ الدميقراطيــة التمثيليــة صبغتهــا احلقيقيــة املكتملــة جيــب أن يشــرك
جممــوع أف ـراد الشــعب يف انتخــاب ممثلــي األمــة أي علــى أســاس حــق االق ـراع العــام غــر املقيــد،
وهــو األمــر الــذي أخــذ وقتــا طويــا يف مســار تطــور الدميقراطيــات.
لقــد عرفــت األنظمــة الدميقراطيــة خــال تطورهــا احلديــث ،أشــكاال وســيطة بــن الدميقراطيــة
املباشــرة والدميقراطيــة التمثيلية منهــا مــا الزالــت بعــض صــوره معمــوال هبــا إىل يومنــا مثــل االســتفتاء
(حيــث يعمــل الناخبــون كجهــاز تشـريعي للمصادقــة أو عــدم املصادقــة علــى مشــروع أعــده اجلهــاز
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التشريعي أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى من املؤسسات الدميقراطية) الذي الزال أحد التطبيقات
األكثر شيوعا ضمن أشكال احلكم نصف املباشر والذي يتضمن كذلك االعرتاض الشعيب (قرار
تتخــذه اهليئــة الناخبــة أي جممــوع املواطنــن الناخبــن ملنــع نفــاذ قانــون أقرتــه هيئــة تشـريعية) واالقـراح
الشعيب حيث ميكن يف ظل أشواط معينة أن تقرتح فئات من الشعب تشريعا معينا على الربملان.
وعلــى الرغــم مــن أن الدميقراطيــات التمثيليــة عرفــت صــورا مــن املشــاركة الشــعبية بأشــكال
متعــددة ومتفاوتــة فــان مفهــوم الدميقراطيــة التشــاركية مل يتبلــور بشــكل مكتمــل ومل يصبــح للمفهــوم
وتطبيقاتــه امليدانية صــدى ومنظوريــة  Visibilitéكبــرة إال يف العقــود الثالثــة املاضيــة.
يتحــدث االن توريــن يف تفســر صعــود مطلــب املشــاركة الشــعبية املتزايــدة يف الدميقراطيــات
الغربيــة قائال «ألنــه خالل فــرة مــن القــرن العشـرين مت حتطيــم الدميقراطيــة مــن قبــل أنظمــة ســلطوية
توتاليتاريــة قدمــت نفســها علــى أهنــا شــعبية أو ثوريــة فإنــه صــار لزامــا علينــا أن حنــدد الدميقراطيــة
أساســا مــن زاويــة احلقــوق العامــة الــي حتــد مــن تعســف الســلطات احلاكمــة .يف هــذه املرحلــة قــد
نســقط يف خطــأ حصــر الدميقراطيــة يف اآلليــات واملســاطر املؤسســاتية وأن ننســى ضــرورة وجــود
حــركات اجتماعيــة تفــرض علــى الســلطات العموميــة احلريــة والعدالــة» ،مث يضيــف «خــال القــرن
الثامــن عشــر واجلــزء األكــر مــن القــرن التاســع عشــر عملــت الدميقراطيــة االجنليزيــة علــى تعزيــز
احلريــات ولكنهــا حافظــت علــى ســلطة االوليغارشــية ويف املقابــل كافحــت الدميقراطيــة الفرنســية
بشــكل أفضــل مــن أجــل العدالــة ولكنهــا مالــت أكثــر مــن مــرة صــوب الســلطوية» ...مث يضيــف
«يكفــي أن تضعــف املؤسســات وأن ال يعــود مبقــدور النظــم السياســية أن تســتجيب للمطلــب
االجتماعــي يف العدالــة والتكافــؤ لتدخــل الدميقراطيــة يف أزمــة»( .االن توريــن pouvons nous
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وحينمــا يتحدث املالحظــون عــن أزمــة الدميقراطيــة التمثيليــة فليــس معــى ذلــك التشــكيك يف
فعاليــة املــن الفكــري والقيمي للدميقراطيــة ،بــل مــن أجــل إثــارة االهتمــام إىل أن تطــورات القيــم
الدميقراطيــة ذاهتــا يف جمتمعــات اليــوم صــارت تفــرض أو تســتدعي تبــي مقاربــات وأســاليب عمــل
تدخــل جرعــات متزايــدة مــن الدميقراطيــة التشــاركية الــي يكــون املواطنــون (واحلــركات االجتماعيــة
وممثلــي اجملتمــع املدين) مبقتضاهــا ،قــادرون علــى التأثــر الفعلــي يف بلــورة التشـريعات والقـرارات الــي
تتخذهــا خمتلــف املؤسســات املنتخبــة أو األجهــزة احلكوميــة االداريــة املكلفــة بــإدارة الشــأن العــام
وذلــك خــال مرحلــة االعــداد القبلــي أو خــال مرحلــة بلورة تلــك التشـريعات والقـرارات .ذلــك
25

الدميقراطية واحلكامة
هو املفهوم العميق للدميقراطية التشاركية اليوم واليت تتطور أشكاال وممارسات يف كل اجملتمعات.
أســباب مظاهــر الرتاخــي والوهــن الــي عرفتهــا الدميقراطيــة التمثيليــة يف البلــدان املتطــورة والــي
وضعــت علــى األجنــدات السياســية ويف بــؤرة االهتمــام األوىل تعزيــز الدميقراطيــة التشــاركية ،هــي
أســباب متعــددة ميكــن إب ـراز بعضهــا فيمــا يلــي:
التأثري الذي مارســه تراجع دور األيديولوجيات يف تأطري الســلوك السياســي والذي كان
مــن نتائجــه تراجــع أشــكال االنتمــاءات الســابقة ودور املنظمــات السياســية الكبــرة الــي كان هلــا
دورهــا احلاســم يف بنــاء التصــورات واملتخيــات السياســية اجلماعيــة.
مسلســل العوملــة الــذي كان مــن بــن بعــض نتائجــه يف احلقــل السياســي تضييــق البدائــل
وإمكانــات العمــل علــى مســتوى االختيــارات االقتصاديــة بالنســبة ملتخــذي الق ـرارات وتضــاءل
الفروقــات يف السياســات العموميــة املتبعــة مــن طــرف احلكومــات بصــرف النظــر عــن العائــات
السياســية الــي تنتمــي إليهــا .
نتيجــة العاملــن الســابقني تبــدت يف نــوع مــن تولــد أزمــة ثقــة يف املؤسســات السياســية التقليديــة،
مبــا فيهــا املؤسســات التمثيليــة .وتبلــور مطلــب الدميقراطيــة التشــاركية ،دميقراطيــة القــرب بشــكل ملــح.
غــر أنــه مــن اخلطــأ الذهــاب بعيــدا يف إطــاق األحــكام والقــول مثــا بــأن الدميقراطيــة التقليديــة
دخلــت يف أزمــة عميقــة يف البلــدان املتطــورة ،ذلــك أن املؤش ـرات الراهنــة تبــن قــدرة الدميقراطيــة
التمثيليــة علــى التأقلــم والتصحيــح واالنفتــاح علــى أســاليب ومناهج عمــل تتكامــل هبــا مــع خمتلــف
صور وأشــكال الدميقراطية التشــاركية االكثر تطورا .
ويف البلــدان الناميــة ،الــي ال زالــت تتخبــط يف مشــاكل بنــاء القواعــد واآلليــات الدســتورية
والقانونيــة للدميقراطية بشــكل عــام وتغالــب عوامــل الكبــح واالحنســار علــى هــذا الصعيــد فإنــه
ســيكون مــن بــاب اخلطــأ املضاعــف ،والالمعقــول احلديــث عــن أزمــة الدميقراطيــة التمثيلية ،وهــي
الــي مل يكتمــل بنائهــا بعــد ،أو ربــط التطــور أو االنتعاشــة النســبية للحــركات االجتماعيــة واجملتمــع
املــدين بأزمــة املؤسســات التمثيليــة وتفســر هــذه بتلــك .
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احملور الثاين :الدميقراطية واحلكامة :الثقافة
السياسية ،القيم املرجعية ،املؤسسات وآليات االشتغال
تتحــدد الدميقراطيــة كنظــام للحكــم وكنمط حكامــة مبجموعــة مــن املؤسســات وآليــات
االشــتغال ،تســتند إىل ثقافــة سياســية راســخة وقيــم مرجعيــة ،تعطيهــا املناعــة وقــوة االســتمرار.

 - 1الثقافة السياسية والقيم املرجعية:
لقــد اســتعرضنا بصــورة إمجاليــة اإلطار التارخيــي الــذي تبلــورت يف ســياقه الثقافة السياســية
والقيــم املرجعيــة املؤسســة للدميقراطيــة مــن خــال تتبــع الروافــد الفكريــة الكــرى للفكــر الدميقراطــي
وحمطــات التطــور املختلفــة هلــذا الفكــر منــذ عصــر اليونــان القدمــاء وإىل حــدود املرحلــة الراهنــة الــي
تتميــز يتجــاور شــكل الدميقراطيــة التمثيليــة وأشــكال وصــور الدميقراطيــة التشــاركية .
وسنســتعرض يف الفق ـرات الالحقة مــا ميكــن دعوتــه بالن ـواة الصلبــة للثقافــة السياســية والقيــم
املرجعيــة للدميقراطيــة والــي ميكــن بســطها مــن خالل مثانيــة مبــادئ وقيــم تشــكل ،متجمعــة
مرتابطة ،البنيــة القاعديــة (بتعبــر راولــز) للدميقراطيــة اليــوم.
مبــدأ التســامح  toléranceواحلــق يف االختــاف .ويذهــب العديــد مــن شـرائح الدميقراطيــة إىل
حــد التأكيــد بــأن تبلــور ثقافــة التســامح كانــت عالمــة فارقــة يف تبلــور اللبنــات االوىل للممارســة
الدميقراطيــة .عنــد بداياهتــا األوىل بعــد هنايــة احلــروب الدينيــة .يف أوروبــا (الــن بريفيــت يف كتابــه
 )les sociétés de confiancesوبالطبع فــإن احلــق يف االختــاف هــو أحــد مشــتقات مبــدأ
التســامح ويعين قبــول اآلخــر املختلــف يف أفــكاره ومعتقداته السياســية ،خاصــة إذا أخذنــا يف
االعتبــار غيــاب إمكانيــة وجــود حقيقــة مطلقــة يف اجملــال السياســي ،إذ أن احلقيقــة يف اجملــال
السياســي تتموقع-كمــا الحــظ جــون ســتيوارت ميل عنــد نقطــة تقاطــع مــا بــن اآلراء املتعارضــة .
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يرتبــط مببــدأ التســامح ،وجيســده مبــدأ التعدديــة  pluralismويأخــذ هــذا املبــدأ كامــل موقعــه
يف صــرح البنيــان الفكــري الدميقراطــي مــن كــون جتــارب االنتقــال الدميقراطــي يف األقطــار الناميــة
فخــال العقــود املاضيــة متيــزت يف املقــام االول مــن االنتقــال إىل أنظمــة احلــزب وهيمنــة ال ـرأي
الواحــد إىل أنظمــة تقــر بالتعدديــة يفكل جمــاالت العمــل الفكــري والسياســي والنقــايب واإلعالمــي.
مبــدأ الســيادة الشــعبية والــذي يقضــي باإلق ـرار الصريــح بــأن الشــعب هــو مصــدر كل
الســلطات وأن مشــروعية املؤسســات السياســية إمنــا تســتمدها مــن رضــى الشــعب.
الدســرة (أو مــا يدخــل يف عدادهــا مــن وثائــق مؤسســة) والــي جتعــل قواعــد احلكــم
االساســية مقننــة يف وثيقــة دســتورية يكون هلــا التفــوق يف املعياريــة احلقوقيــة علــى باقــي القوانــن.
وتكــون املرجــع بالنســبة لكافــة الســلطات.
فصل الســلط :أي فصــل واضــح للســلطات ،التشـريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ،مبــا يضمــن
انص ـراف كل مؤسســة إىل املهــام املوكولــة هلــا ،ومبــا يكفــل املبــدأ الدميقراطــي القــدمي القائــل بــأن
الســلطة حتــد الســلطة .جديــر بالذكــر هنــا أن اســتقالل القضــاء الــذي صــار العن ـوان البــارز يف
املطالــب الدميقراطيــة يف بلــدان االنتقــال الدميقراطــي جيــد أساســه يف هــذا املبــدأ الدميقراطــي املؤســس.
حكــم القانــون Rule of law ،أو ســيادة القانــون والــذي يقضــي بــأن القانــون ،باعتبــاره
جتســيدا لــإرادة العامــة هــو حكــم فــوق اجلميــع كمــا يعــي هــذا املبــدأ أيضاً مؤسســة احلكــم أو
تكريــس ســلطة املؤسســات مبــا يتعــارض مــع شــخصيتها.
يرتبــط هبــذا ويكمله مبــدأ حيــاد االدارة والــذي يقضــي بالعمــل علــى ضــوء تبعيــة االداري
(البريوقراطيــة) للسياســي وليــس العكــس .ويعطــي لعناصــر االدارة صفــة  Civil servantsوجيعــل
وظيفتهــم أو توجهــات عملهــم ال تتغــر بتغــر األغلبيــات السياســية عقــب االنتخابــات العامــة
مثــا.
ربــط املســؤولية باحملاســبة ،أي اخلضــوع ملبــدأ احملاســبة أو علــى األصح لســلطة احملاســبة
بالنســبة لــكل الســلطات اليت خيوهلــا الدســتور مثــا صالحيــات ومســؤوليات .وقــد أصبــح هلــذا
املبــدأ اســم يــدل عليــه يف األدبيــات السياســية الدميقراطيــة :يتعلــق االمــر مبفهــوم :اجلاهزيــة لتقــدمي
احلساب .accountability ،
وجود منظومة متكاملة حلقوق اإلنسان:
تتميــز األنظمــة الدميقراطيــة بوجــود منظومــة متكاملــة مــن احلقــوق واحلريــات العامــة تكرســها
الدســاتري والقوانــن وترعاهــا املؤسســات املختلفــة .
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لقــد ارتبــط ميــاد الدميقراطيــة والصراعــات األوىل الــي متــت يف إطــار تكريســها بالعمــل مــن أجــل
احلقــوق السياســية واملدنيــة كحريــة الـرأي والتعبــر وتأســيس اجلمعيــات واحلــق يف تأســيس اجلمعيــات
واحلــق يف املشــاركة السياســية ،ولكــن تطــور الدميقراطيــة يف احلقــب الالحقــة فــرض توســيع فضــاء
احلقــوق واحلريــات لتطــال جمــاالت أخــرى لــو تكــن مشــمولة باجليــل االول مــن احلقــوق ،وهكــذا
اغتنــت ترســانة احلقــوق واحلريــات بــروز جيــل جديــد بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة متثلــت باجليــل الثــاين،
جيــل احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الــذي كان قــد تبلــور يف شــكل سياســات عموميــة (تشـريعات
وإج ـراءات بيفــردج  beaveridgeيف بريطانيــا وإدخــال التغطيــة الصحيــة اإلجباريــة ســنة )1948
مهــت نظــم احلمايــة االجتماعيــة ضــد املــرض والبطالــة والعجــز والشــيخوخة وغريهــا مــن انـواع احلمايــة،
ســنوات قبل أن تقنــن كحقــوق وتكــرس يف صلــب الدســاتري .
ومــع تطــور احلاجيــات والتحديــات فــإن أجيــال جديــدة مــن احلقــوق بــدأت تتبلــور مــن قبيــل
 مثــا -احلــق يف املعلومــة واحلــق يف بيئــة ســليمة واحلــق يف الســلم ...من احلقــوق الــي فرضتهــابصــورة مــا عوملــة الرهانــات والتحديــات اجلديــدة ،مــن ذلــك مثــا مــا تذكــره دومينيــك شــنابر
السوســيولوجية الفرنســية الــي بينــت الضغوطــات الــي يواجههــا مفهــوم املواطنــة يف اجملتمعــات
االوروبية الــي تعرف اســتقرار جاليــات كبــرة مــن املهاجريــن وذلــك باجتــاه املنطــق التضييقــي
اإلقصائــي الذي محلــه مفهــوم املواطنــة القــدمي .
وينظــر اليــوم إىل مبــدأ املواطنــة الكاملــة املتســاوية يف احلقــوق والواجبــات كمبــدأ إدماجــي
 inclusifيتجــاوز ويلغــي مــن طريقــه كل مــا مــن شــأنه أن يقصــر ممارســته علــى فئــة دون أخــرى.
ولقد اتســعت الدميقراطية احلديثة يف إطار توســيع هوامش املشــاركة املنصفة إىل ثقافة سياســية
جديدة أدخلت بعد اجلندرة كبعد أساســي يف العملية السياســية (املناصفة والكوطا) كتجســيد.
إن مبدأ املواطنة الكاملة املعتمد أكثر فأكثر يف الدساتري الدميقراطية ويف التشريعات التفصيلية
املرافقــة هلــا جيعــل التســاوي يف الواجبــات واحلقــوق شــامال دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز
بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو العرق أو االنتماء االجتماعي أو اإلعاقة أو أي متييز آخر.
وتبــن ديناميــة احليــاة السياســية واملؤسســاتية يف البلــدان والعواصــم الكــرى يف الدميقراطيــات
الغربيــة كيــف تتجــه التش ـريعات مثــا اليــوم إىل توســيع حــق املشــاركة يف االنتخابــات احملليــة
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للمهاجريــن وكيــف يتــم اســتحضار حقــوق أخــرى يف النقــاش العمومــي يف ســياق تفعيــل مبــدأ
املواطنــة الكاملــة ذي الطبيعــة اإلدماجيــة.
وإمجــاال فــإن ذلــك النقــاش ذو الطبيعــة الســجالية/األيديولوجية حول أفضليــة احلقــوق السياســية
أو االقتصاديــة االجتماعيــة أو حــول ثنائيــة حقــوق شــكلية/حقوق عمليــة ،إن ذلــك النقــاش بــات
ينتمــي اليــوم إىل املاضــي ،أو نقــل إىل تاريــخ الفكــر السياســي ومل يعــد له صلــة بالواقــع الراهــن الــذي
تتكامــل اليــوم ،يف انشــغاالت املواطنــن يف الدميقراطيــات احلديثــة كل أجيــال احلقــوق واحلريــات.

 - 2الدميقراطية :املؤسسات وآليات االشتغال   .
تقــوم الدميقراطيــة التمثيليــة علــى وجــود مؤسســات تضطلــع بوظائــف وأدوار أساســية يف العمليــة
الدميقراطية كما تقوم على آليات عمل تسندها .
وتتوزع هذه املؤسسات يف جل الدميقراطيات على املستويات الوطنية واجلهوية واحمللية:

الربملان
يف املســتوى الوطــي جنــد الربملــان ،وهــي املؤسســة الــي ترمــز بامتيــاز إىل الدميقراطيــة احلديثــة
والــي تضطلــع بوظيفــي التش ـريع ،تش ـريع القوانــن ،واملراقبــة ،أي مراقبــة إعمــال احلكومــة وتتبــع
ســر السياســات العموميــة وأداء املرافــق العامــة .وتســتعمل املؤسســة الربملانيــة عــادة تقنيــة األســئلة
الشــفوية واألســئلة الكتابيــة يف إســتجواب أعضــاء احلكومــة كتقنيتــن أساســيتني للتتبــع واملراقبــة،
كمــا قــد تلجــأ إىل جلــان تقصــي احلقائــق يف بعــض احلــاالت اهلامــة الــي تكــون فيهــا احلكومــة أو
أحــد مرافقهــا اإلداريــة حمــل انتقــادات كبــرة بســوء التصــرف يف تدبــر ملفــات او معاجلة قضايــا
عامــة.
ومــن الثابــت يف الدميقراطيــات أن احلكومــات ال ميكنهــا أن تبــدأ يف ممارســة عملهــا إال
بعــد مناقشــة مث مصادقــة الربملــان علــى الربنامــج الــذي تعتــزم تطبيقــه يف كافــة مســتويات العمــل
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الداخلي واخلارجــي يف اطــار مــا يعــرف بالتصرحيــات احلكوميــة.
وختتلــف تشــكيلة الربملانــات باختــاف التجــارب واملالبســات التارخييــة الــي أحاطــت بتكوينهــا
يف األصــل :إذ تتــوزع بــن نظــم تعمــل باجمللــس الواحــد ذي التمثيليــة الشــاملة والنظــم الــي تعمــل
بنظــام اجمللســن حيــث يتكــون الربملــان مــن جملســن ،قــد ختتلــف طــرق انتخاهبمــا واهليئات الناخبــة
الــي تتــويل انتخاهبمــا.
واملالحــظ أن بلــدان الدميقراطيــات الغربيــة الرائــدة والعريقــة تعمــل بنظــام اجمللســن ،فهــو النظــام
املعمــول بــه يف بريطانيــا (جملــس العمــوم وجملــس اللــوردات) ويف الواليــات املتحــدة ،حيــث يتكــون
الكونغــرس مــن جملســن ويف فرنســا وغريهــا مــن أقطــار الدميقراطيــات الغربيــة.
ويف معظــم برملانــات الدميقراطيــات الرائــدة فــإن املمارســة الديقراطيــة اســتقرت على أســاس
أن للمجلــس ذي التمثيليــة الشــاملة الكلمــة الفصــل يف جمــاالت التش ـريع واملراقبــة( ،مثــا
خبصــوص قوانــن املاليــة) .
اجلديــر بالذكــر أن النظــام الدســتوري املغــريب يعمــل بنظــام اجمللســن (جملــس الن ـواب وجملــس
املستشــارين).

آليات االختيار يف النظم الدميقراطية:
تقــوم النظــم الدميقراطيــة علــى آليــة االنتخــاب كآليــة رئيســية يف اختيــار املؤسســات التمثيلية.
ويعترب االنتخــاب الصــورة االكثــر وضوحــا للتعبــر عــن اإلرادة العامــة والســيادة الشــعبية.
ويتخذ االقرتاع أشكاال متعددة ميكن إمجال االساسي فيها فيما يلي:
االق ـراع املباشــر واالق ـراع غــر املباشــر :إذ يكــون االق ـراع مباش ـرا حينما يتــم رأســا وبــدون
وســطاء حيــث خيتــار املواطنــون الناخبــون ممثليهــم للمؤسســات املنتخبــة ،إمــا االقـراع غــر املباشــر
فيتــم علــى درجتــن أو أكثــر أي أن الناخبــن يعتــرون يف هــذه احلالــة ناخبــن أوليــن ينتخبــون
عــددا حمــدودا يتولــون بدورهــم يف مرحلــة ثانيــة انتخــاب أعضــاء اجملالــس التش ـريعية أو الرؤســاء
حســب احلــاالت.
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التصويت الفردي اإلمسي والتصويت بالالئحة:
يف إطــار النمــط األول التصويــت الفــردي خيتــار املواطــن نائبــا عــن دائــرة انتخابيــة ضمــن
الن ـواب املتنافســن ،أمــا يف النمــط الثــاين فيتــم االق ـراع علــى الئحــة مــن بــن لوائــح تتنافــس يف
دوائــر انتخابيــة واســعة نســبيا .والقاعــدة أن اللوائــح املتنافســة تكــون ممثلــة لألحـزاب التشــكيالت
السياســية املتنافســة يف االســتحقاقات االنتخابيــة.

منط االقرتاع باألغلبية ومنط التمثيل النسيب:
يف النمــط االول يشــرط لنجــاح الن ـواب حصوهلــم علــى أغلبيــة نســبية أو مطلقــة حســب
التشـريعات (يف بريطانيــا ،األغلبيــة النســبية يف دورة واحدة) وهنــاك نظــم أخــرى تشــرط االغلبيــة
املطلقة للفــوز فــإن مل يتــم ذلــك يتــم اللجــوء إىل الــدور الثــاين (النظــام االنتخــايب الفرنســي) .أما
يف النمــط الثــاين فيتــم توزيــع املقاعــد املتبــارى حوهلــا حســب نســبة األصـوات الــي حصــل عليهــا
املتنافســون .وينطبــق هــذا بصفــة أساســية علــى نظــام االقـراع بالالئحــة .وحــى داخــل نظام االقـراع
بالالئحــة فــإن هنــاك طريقتــان يف احتســاب األصـوات إذ يتــم التمييــز بــن طريقــة أكــر معــدل وبــن
طريقــة اكــر البقايــا.

املؤسسات التمثيلية اجلهوية واحمللية.
تعتــر املؤسســات املنتخبــة ،اجلهويــة واحملليــة أحــد املســتويات اجملاليــة االساســية للممارســة
الدميقراطيــة إذ تشــكل اإلطــارات االساســية للتمثيــل الدميقراطــي للمواطنــن يف اجلماعــات الرتابيــة،
مجاعــات حمليــة وجهــات ،متكنهــم مــن املســامهة يف إدارة شــؤوهنم احملليــة بــكل مقتضياهتــا وأبعادهــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتنمويــة.
وتعتــر اجلماعــات الرتابية احملليــة واجلهويــة يف األنظمــة الدميقراطية املؤسســات االكثــر اكتمــاال
لدميقراطيــة القرب كمــا أصبحــت تضطلــع بــأدوار طالئعيــة يف تطويــر اهلندســة املؤسســاتية
للدميقراطيــة مــن خــال مــا تســمح بــه مــن إعــادة توزيــع االختصاصــات والصالحيــات التســيريية
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والتدبرييــة يف الــدول الدميقراطيــة احلديثــة وكــذا يف تطويــر وإغنــاء املفاهيــم التنمويــة وتعبئــة امل ـوارد
وتثمــن البعــد احمللــي يف كل مــا يرتبــط بالتطــور االقتصــادي واالجتماعــي.

املؤسسات املنتخبة املمثلة للمصاحل املهنية.
ال يكتمــل البنــاء املؤسســايت الدميقراطــي بــدون وجــود نســيج قــوي مــن املؤسســات املنتخبــة
املمثلة للمصاحل املهنية ،اليت تنتظم يف شكل غرف للتجارة والصناعة متثل بعض املصاحل الفئوية
االساســية وتكــون إطــارات وفضــاءات أساســية للتــداول يف القضايــا ذات االرتباط باألوضــاع
االقتصاديــة واالجتماعيــة العامة وإطــارا ال غــى عنــه لتدبــر جــزء كبــر مــن القضايــا الــي هتــم
الفاعلــن االقتصاديــن يف عالقتهــم بالدولــة وبــكل املؤسســات العموميــة.

احلكامة :االسم اجلديد للتدبري الدميقراطي.
يرمز مفهوم احلكامة بدرجة أساســية إىل التدبري الدميقراطي لقضايا اجملتمعات .وقد اســتخدم
املفهــوم يف البدايــة ضمــن فنــون التســيري االقتصــادي  managementقبــل أن ينتقــل إىل جمــال
التدبــر السياســي .مث إىل جمــاالت أخــرى حيــث صــار جيــري احلديــث مثــا عــن احلكامــة احملليــة
 gouvernance localeواحلكامــة احلضريــة  .gouvernance urbaine
يرمــز مفهــوم احلكامــة الــذي يضــاف لــه عــادة «اجليــدة» إىل مجلــة مــن املمارســات وآليــات
العمــل الكفيلــة بالوصــول إىل نتائــج إجيابيــة يف تدبــر احلقــل السياســي ترضاهــا اجملموعــة الوطنيــة
الــي يتــم اختــاذ القـرارات بامسهــا .وتشــمل هــذه املمارســات  -فيمــا تشــمل  -العناصــر واملعطيــات
التالية:
التشاور مع كل الفاعلني املعنيني عند حتديد االختيارات واالسرتاتيجيات؛
اعتبار رأي هؤالء الفاعلني عند إعداد السياسات العمومية والربامج؛
التوفــر علــى إطــار معيــاري يســمح بتقييــم حصيــات العمــل وتقــومي االختــاالت بعــد
إب ـراز مــا ط ـرأ منهــا أثنــاء تطبيــق برامــج السياســات العموميــة.
أخ ـرا فــإن واحــدا مــن أهــم عناصــر احلكامــة هــو العمــل مببــدأ اجلاهزيــة لتقــدمي احلســاب
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 Accountabilityالــذي أش ـرنا إليــه ســابقا.
وإذا أخذنــا علــى ســبيل املثال اســتعمال مفهــوم احلكامــة يف مواكبــة أداء املؤسســات املكلفــة
بتســيري الشــأن احمللــي (اجلماعــات الرتابيــة) كمــا يظهــر يف املواكبــات التقييميــة احلديثة الــي
تؤكــد علــى احلمولــة  teneurالدميقراطيــة لعمــل هــذه الوحــدات الرتابيــة ،فإننــا نالحــظ أن تلــك
التقييمــات حتكــم علــى ذلــك األداء أكثــر فأكثر انطالقــا مــن معيــار أويل وأساســي يتمثــل يف
مــدى قــدرة تلــك املؤسســات على لعــب دور اس ـراتيجي يف التنســيق بــن خمتلــف املتدخلــن،
فاعلني خواص ومؤسساتيني (مستثمرون ،منعشون ،إدارات حكومية مركزية ،مؤسسات اجملتمع
املــدين ،مجعيــات ووداديــات الســكان )...وقدرهتا علــى صهــر مســامهات اجلميــع يف بلــورة خطــط
التنميــة احملليــة ،أو فيمــا يدعــوه اجلغرافيــون واملخططــون احلضريــون بإنتــاج املدينــة.

دور األحزاب السياسية:
يعتــر دور األحـزاب السياســية دورا حامســا ال غــى عنــه يف كل نظــام دميقراطــي ،إذ ليــس مــن
املمكــن إطالقــا تصــور دميقراطيــة بــدون أح ـزاب سياســية فاعلــة وقويــة حاضــرة يف قلــب وصميــم
خمتلف التفاعالت السياســية .
إن األحزاب السياســية هي اإلطارات االساســية للتنشــئة السياســية واملشــاتل الطبيعية لتكوين
النخــب السياســية املؤهلــة إلدارة الشــأن العــام يف خمتلــف مســتوياته الوطنيــة واجلهويــة واحملليــة.
إن أيــة دميقراطيــة ال ميكنهــا أن تســتغين عــن مؤسســات تقــوم بــدور مــا يعــرف بتجميــع
وتنظيــم املطالــب  Agrégation des demandesودور التوســط السياســي intermédiation
 politiqueبــن األجهــزة السياســية احلاكمــة واملواطنــن .ورمبــا كانــت أكثــر األخطــاء الشــائعة
و-الناســفة للدميقراطيــة -هــي اخللــط بــن دور األحـزاب السياســية والــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه
بعض مؤسسات اجملتمع املدين أو بعض احلركات االجتماعية (سنتناول هذه اإلشكالية بشيء
مــن التفصيــل يف احملــور الثالــث).
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اإلعالم سلطة رابعة يف النظم الدميقراطية:
اعتبــارا ألمهيتــه املتزايــدة النامجــة يف جــزء كبــر منهــا اليــوم عــن التطــور اهلائــل يف وســائط االتصــال،
فــإن االعــام يف األنظمــة الدميقراطيــة صــار يلعــب دور احملــرك واحملفــز للديناميــة السياســية برمتهــا،
فهــو إىل جانــب أدواره التقليديــة يف االخبــار والتقصــي وتنويــر الـرأي العــام مبعطيــات الواقــع السياســي
واالقتصــادي واالجتماعــي صــار يضطلــع بــأدوار اس ـراتيجية يف صناعــة ال ـرأي العــام أوال بــأول بــل
وســاعة بســاعة ،كمــا أصبــح لــه دور أساســي يف مراقبــة الســر العام ملختلــف املؤسســات السياســية.
وترمــز مقولــة الســلطة الرابعــة الــي تطلــق علــى اإلعــام بشــقه املرئــي واملســموع واملكتــوب إىل هــذا
التطــور يف األدوار السياســية االس ـراتيجية لإلعــام يف الدميقراطيــات اليــوم.

النقابات:
تضطلــع النقابــات بــأدوار طالئعيــة يف األنظمــة الدميقراطيــة وقــد أصبحــت جــزءا أساســيا وفاعــا
رائــدا يف املشــهد املؤسســايت العــام ضمــن هــذه األنظمــة.
تقوم النقابات بوظائف أساسية هتم ثالثة مستويات على األقل:
املســتوى األول :الدفــاع عــن مصــاحل العمــال واملســتخدمني واملوظفــن يف كل مــا يرتبــط
باألجــور والتعويضــات وظــروف العمــل وإجـراءات الســامة الصحيــة والتكويــن والتكويــن املســتمر
والضمــان االجتماعــي وغريهــا مــن احلقــوق االجتماعيــة ،مبــا يفضــي إىل توســيع وتراكــم يف جمــال
املكتســبات االجتماعيــة.
املســتوى الثــاين :مســتوى املفاوضــة اجلماعيــة الــي قــد تتخــذ صــورا وأشــكاال متعــددة ولكنهــا
تلتقــي يف هــدف واحــد هــو التغلــب علــى كل املشــاكل واالســتجابة ملــا قــد يطـرأ مــن مســتجدات
علــى صعيــد خمتلــف القطاعــات والوحــدات اإلنتاجيــة ،مبــا ينمــي الــروح التفاوضيــة بــن الفرقــاء
االجتماعيــن (عمــال مستخدمون/مشــغلني /إدارة ).
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املســتوى الثالــث :تلعــب النقابات-وهــذا أحــد أدوارهــا األساســية اليــوم -وظيفــة أساســية
يف عمليــة الت ـوازن والتظبيــط االجتماعيــة  régulation socialeمــن خــال احل ـوار االجتماعــي
واملســامهة يف إدارة النزاعــات عــر أســاليب احل ـوار والتوافقــات.
وتلعــب النقابــات أدوارا تكميليــة أخــرى كمؤسســات تســاهم يف التأهيــل املهــي والتكويــن
املســتمر واخلدمــات االجتماعيــة التكميليــة (املثــال األملــاين منــوذج يف هــذا الســياق).
جديــر باإلشــارة أن العالقــة بــن السياســي والنقــايب يف اجملتمعــات الدميقراطيــة هــي عالقــة وطيــدة
تســهل عمليــة انســياب الق ـرارات السياســية يف احلقــل االجتماعــي وال جيــب يف هــذا الصــدد أن
ننســى أن أصــل بعــض األحـزاب العريقــة يف بعــض الدميقراطيــات الغربيــة يعــود إىل منشــأ نقــايب كمــا
هــو الشــأن بالنســبة للحــزب االشـراكي الدميقراطــي األملــاين ( SPDالــذي يعــود تاريــخ ميــاه إىل
 )1863وحــزب العمــال الربيطــاين .Labour party 1899
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احملور الثالث :املشاركة السياسية للشباب املغريب:
السياق التشخيصي وممكنات التفعيل:
 - 1ضعف نسبة املشاركة السياسية :تشخيص الوضع    Etat des lieux
سـواء أخذنــا املشــاركة السياســية يف جوانبهــا أو حدودهــا الدنيــا أي كمجــرد اهتمــام بالسياســة
واالنشــغال العــادي بالقضايــا السياســية العامــة ،أو أخذناهــا مــن زاويــة درجــة أعلــى يف املشــاركة
وااللت ـزام السياســي ،حينمــا يتحــول االهتمــام واالنشــغال إىل إقبال علــى العمليــات االنتخابيــة
تصويتا -خــال خمتلــف االســتحقاقات االنتخابيــة ،الوطنيــة أو احملليــة ،أو أخذناهــا أخ ـرا يفالدرجــة األكثــر تطــورا علــى صعيــد االلتـزام واملشــاركة ،أي االخنـراط يف مسلســل العمــل السياســي
مــن خــال الرتشــيح لشــغر املقاعــد يف املؤسســات االنتخابية ،فإننــا نقــف علــى ضعــف وحمدوديــة
املشــاركة السياســية للشــباب املغــريب .إننــا نقــف علــى ضعــف املشــاركة أيــا كان املســتوى ،مــن بــن
املســتويات الثالثــة املذكورة ،الــذي خنتــار أن نتتبــع فيــه الظاهــرة أو نقيــس حجمهــا .
إن أيــة دراســة إحصائيــة لنســبة املشــاركة يف االنتخابــات العامــة يف املغــرب خــال خمتلــف
االستحقاقات االنتخابية ستكشــف ال حمالــة أن العــزوف أصبــح سلوكا شــبه قار لــدى فئــات
عريضــة مــن الشــباب املغــريب وأن الظاهــرة تتزايــد وتتعمق .ونســبة املشــاركة بالطبع هــي مقيــاس
أويل حاســم لقيــاس حجــم املشاركة السياســية ،ومــع حجــم املشــاركة حجــم التســييس-
.Politisation
وال يعــي التســييس هنــا االح ـراف السياســي كمــا قــد يفهــم أو يتبــادر إىل الذهــن ،ولكنــه
يعــي إدراك العالقــة القائمــة بــن املمارســة السياســية والق ـرارات السياســية ،وبني املعيــش
اليومــي للمواطنــن ،يف جتلياتــه وامتداداتــه القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وقــدرة
السياســة علــى إحــداث التغيــر.
االنعكاســات الســلبية لضعــف املشــاركة السياســية للشــباب املغــريب والعــزوف تــرز بصــورة
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أكثــر وقعــا أو هوال حينمــا نســتحضر معطــى كــون البلــد ميــر مــن مرحلــة انتقــال دميقراطــي حيــث
مــن املعلــوم أنــه خــال مراحــل االنتقــال فــإن حجــم املشــاركة السياســية يتنامــى ويتضاعــف ألن
اجملتمعــات تعــرف عادة -كمــا تفيــد الدراســات املنصبــة علــى مراحــل االنتقــال -حركــة تعبئــة
مجاهرييــة واســعة إلجنــاز التحــوالت الدميقراطيــة املطلوبــة ،وهــو مــا يرتافــق عــادة مــع مســتويات
مشــاركة واســعة.
ولذلــك فإنــه ال ميكــن الركــون إىل تلــك التفس ـرات الســطحية اليت تكتفــي برتديــد شــبه كلــي
للفكــرة القائلــة بــأن العــزوف السياســي للشــباب هــو ظاهــرة عامليــة ،أوال ألن هــذا العــزوف نســي
يف حجمــه يف األقطــار املكتملــة التطــور الدميقراطــي ،وثانيــا ألنــه ســلوك غــر قــار علــى مــدى زمــي
طويــل كمــا هــو حاصــل عندنــا ،وثالثــا ألنــه خيضــع العتبــارات أخــرى ســبق أن حتدثنــا عنهــا حينمــا
أشـرنا يف فقـرات ســابقة إىل أثــر العوملــة علــى تقلــص اخليــارات أمــام الطبقــات السياســية وما أفضــى
إليــه هــذا من تقــارب مضامــن السياســات العموميــة علــى مســتوى خمتلــف العائــات السياســية.
األمــر الــذي قــد يقلــص يف ف ـرات معينــة مــن حوافــز االلت ـزام السياســي أو جاذبيــة املؤسســات
السياســية.
وليســت هــذه بالتأكيــد هــي احلالــة أو الوضعيــة اليت متيــز مالبســات املمارســة السياســية يف
املغــرب كبلــد يعيــش أحــد أط ـوار مرحلــة االنتقــال الدميقراطــي ،مــن املفــروض أن تعــرف مشــاركة
سياســية واســعة علــى مســتوى كل الفئــات االجتماعيــة وعلــى مســتوى الشـرائح العمريــة وخاصــة
الشــباب حبكــم ثقلــه العــددي يف البنيــة الدميوغرافيــة للبــاد.
ومل يعــد ممكنــا أيضــا تفســر احنســار مشــاركة الشــباب يف احلقــل السياســي بكوابــح
ثقافيــة أو قانونية :فعلــى املســتوى الثقايف تــرز كل معطيــات التطور السوســيولوجي أن
اجملتمــع املغــريب جتــاوز تلــك الثقافــة الــي كانــت تؤطــر نظرتــه يف مراحــل ســابقة إىل فئــة
الشــباب والــي كانــت جتعلــه يلصــق بالشــباب نعوتا مــن قبيــل عــدم النضــج أو االندفاعيــة أو
ضعــف وازع املســؤولية ...فهــذه النظــرة تغــرت رأســا علــى عقــب بفعــل تطــورات سوســيو-
مهنيــة حامســة أدت-فيمــا أدت إليــه -إىل وصــول االجيــال اجلديــدة إىل مواقــع رياديــة يف
تســيري املؤسســات االقتصاديــة وإدارة مرافــق هامــة ،والتواجــد بكثافــة يف مهن حــرة طليعيــة.
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وعلــى املســتوى القانــوين احلقوقــي ،فــإن الكوابــح القانونيــة الــي كانــت حتــد أو تعرقــل مــن
املشــاركة السياســية للشــباب انتهــت مــع إق ـرار التش ـريعات لتخفيــض ســن التصويــت إىل 18
ســنة وســن الرتشــيح إىل  21ســنة وهي معــدالت الســن املعمــول هبــا يف حتديــد ســن الرشــد
السياســي اليوم يف الدميقراطيــات .وهــو مــا شــكل يف حينــه اســتجابة ملطلــب أساســي ظلت
تناضــل مــن أجلــه املنظمــات الشــبابية املغربيــة ملــدة طويلــة سـواء علــى مســتوى شــبيبات األحـزاب
السياســية أو منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف احلقــل احلقوقــي واملــدين.
وعلــى املســتوى القانــوين أيض ـاً فــإن إق ـرار مبــدأ الئحــة الشــباب يف االنتخابــات الربملانيــة
ألول مــرة يف االنتخابــات االخــرة عــزز نســبيا مــن حلقــات مسلســل رفــع الكوابــح القانونيــة أمــام
املشــاركة السياســية للشــباب املغــريب يف احليــاة العامــة.
  وال ميكــن كذلــك تفســر ظاهــرة العــزوف السياســي وضعــف املشــاركة السياســية يف صفــوف
الشــباب املغــريب علــى النحــو الــذي جيعلهــا مؤشـرا علــى صـراع أجيــال سياســية ،كمــا يستشــف مــن
بعــض الطروحــات السياســية الــي تــرد يف بعــض املعاجلــات أو املواكبــات األكادمييــة أو الصحفيــة
السـريعة ،ذلك أن وقائع التطور الطبيعي للحقل السياســي ال يشــي بوجود أي تدافع جيعل حقا
مــن صـراع األجيــال بعــدا حمــددا وعنصـرا حامســا حيــدد وجهــة احلقــل السياســي وقضايــاه ورهاناتــه
األساســية إذ أن املعطيــات الفعليــة يف امليــدان تبــن وجــود انســياب طبيعــي يف وثــرة تـوايل وتالحــق
األجيــال السياســية .مبــا ال يؤكــد وجــود بنيــة زعامــات دائمــة علــى منــط مــا يعــرف يف بعــض
الثقافــات السياســية ب .les mandarins
جتــدر االشــارة إىل أنــه خبصــوص إشــكالية ضعف املشــاركة السياســية للشــباب املغريب هنــاك
مفارقتــان تطبعــان الوضــع:
املفارقــة األوىل تكمــن يف أن ظاهــرة العــزوف ال ترتبــط بصفــة حصريــة أو صميميــة مبســتوي
التعليــم والتكويــن  niveau d’instructionإذ نصادفهــا يف أوســاط الشــباب املتعلــم ،بــل واحلائــز
علــى شــهادات جامعيــة ،بنفــس الصــورة والوتــرة الــي قــد نصادفهــا يف صفــوف الشــباب غــر
املتعلــم.
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ومعىن هذا أن مستوى التعالق ( Corrélationباملعىن السوسيولوجي) بني املستوى التعليمي
ومستوى املشاركة السياسية ليس من القوة أو البداهة املفرتضة.
أمــا املفارقــة الثانيــة فتبتــدئ مــن خــال هــذا التناقــض ،أو لنقــل بلغة أخــرى أكثــر نســبية
وأقــل قطعيــة ،هــذا االنعــدام يف التناســب بــن حجــم املشــاركة السياســية للشــباب املغريب (وهــي
ضعيفــة وحمــدودة كمــا ذكرنــا) وبــن املشــاركة الواســعة واملزايــدة باســتمرار واالخن ـراط الكبــر يف
العمــل اجلمعــوي مبختلــف روافــده وتفريعاتــه احلقوقيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والتوعويــة والتطوعيــة.
ومعــى هــذا أن االلتـزام يف الواجهــة املدنية/اجلمعويــة ال ينعكــس علــى مســتوى االلتـزام يف الواجهــة
السياســية ،أي أن ميكانيــزم ( Spill overاالنســياب بــن املســتويات) كمــا يســميه الباحثــون يف
السوســيولوجيا السياســية ملراحل االنتقــال ال ينتــج أثــره علــى النحو املطلــوب وبالوثــرة املطلوبــة.
ومعــى هــذا ،يف احملصلــة ،إن الشــباب املغــريب يعيــش علــى صعيد املشــاركة وااللتـزام العــام ،نوعــا
مــن التوتــر بــن احلــس املــدين واحلافــز السياســي (حافــز املشــاركة السياســية) يتوجــب جتــاوزه بعــد
فهــم أبعــاده ،وذلــك لتطويــر األداء الدميقراطــي يف البــاد.

 - 2يف خماطر التوتر بني الوازع املدين واحلافز السياسي:
لقد أشرنا إىل أن ضعف املشاركة السياسية ال ميكن رده ال ايل ظاهرة يفرتض أهنا عاملية يف
جمال الســلوك السياســي للشــباب ،وال إىل كوابح ثقافية وقانونية وال إىل حمددات مفرتضة مرتبطة
بصـراع سياســي بــن األجيــال ،وخلصنــا إىل وجــود نــوع مــن التوتــر ،يف موضــوع االلتـزام بالشــأن
العــام من طــرف الشــباب ،بــن الـوازع املــدين (القــوي) واحلافــز السياســي (الضعيــف) .ويبقــى مــن
الضــروري احلديــث عن/وحتليــل املخاطــر الــي تتولــد عــن اســتمرار هــذا التوتــر الــذي يتمظهــر يف
هنايــة التحليــل يف احنســار أو حمدوديــة املشــاركة السياســية يف أوســاط الشــباب املغــريب.
أوىل هــذه املخاطــر وأكثرهــا مدعــاة للقلــق علــى مسار املمارســة الدميقراطيــة هــي تعميــق
العدميــة السياســية  nihilisme politiqueبكل مــا حييــط هبــا مــن ميــل إىل تبخيــس للعمــل
السياســي وإفقــاد النــاس األمــل يف جــدواه ،وخلــق حالــة مــن التشــكيك املعمــم يف العمليــات
االنتخابيــة واملؤسســات املنتخبــة ،ويف فكــرة التمثيــل  représentationالسياســي ممــا قــد خيلــق
أج ـواء تنتعــش فيهــا خمتلــف أن ـواع الشــعبوية ،وهــي اخلصــم األول للدميقراطيــة قدميــا وحديثــا.
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ثــاين هــذه املخاطــر هــي االن ـزالق إىل نــوع مــن النزعــة التكنوقراطيــة الضيقــة الــي تتصــور -أو
تتوهــم -أن احللــول لــكل القضايــا واملعضــات االجتماعيــة هــي دائمـاً وباألســاس حلــول تقنيــة،
خالطــة بذلــك بــن جمال املمارســة السياســية الدميقراطيــة ،وهــي جمــال إنتــاج القيــم اجملتمعيــة،
املعبئــة ،واملوجهــة للمشــاعر اجلماعيــة والصانعــة ألســس املعيــش اجلماعــي ،وبــن جمــال احللــول
التقنيــة واألداء التنفيــذي للسياســات العمومية بعــد حتديدهــا .وهكــذا يتــم اســتبدال مفهــوم الدولــة
الدميقراطيــة مبفهــوم الدولــة العاملــة .l’Etat savant
إن دعــاة املقاربــة التكنوقراطيــة مييلــون عــادة إىل اخللــط ،الذي يعين إلغــاء احلــدود والفواصــل
بــن ثالثــة مســتويات هــي متباينة بقــوة االشــياء س ـواء فيما يتعلــق بطبيعــة املهام املنجــزة يف كل
واحــدة مــن هــذه املســتويات أو فيمــا يرجــع لنوعيــة الفاعلــن املتحركــن .وهــذه املســتويات هــي:
•مستوى إنتاج القيم املؤسسة للسياسات العمومية؛
•مستوى وضع الربامج القطاعية؛
•مستوى التنفيذ امليداين للربامج املسطرة.
ومــن املؤكــد أن وظيفــة التكنوق ـراط ال تتحــدد إطالقــا ضمــن املســتوى األول الــذي هــو
أساســا مســتوى املمارســة السياســية والتــداول الدميقراطــي .أضــف إىل ذلــك أنــه مــن اخلصائــص
الســلوكية لفئة التكنوقـراط التــرم مــن أي مســعى للمراقبــة الدميقراطيــة أو أي طلــب مجاهــري عــام
لتقــدمي احلســاب عــن املمارســة.
يشكل تنامي العدمية والشعبوية والنزعة التكنوقراطية أكرب املخاطر وأكثرها وقعا على املمارسة
الدميقراطيــة ،وهــي كلهــا خماطــر قد تتغذى من تعمق العزوف عــن املشــاركة السياســية وكذا عــن
اســتمرار التوتر بني الســلوك املدين والســلوك السياســي يف أوســاط الشــباب املغريب .واســتمرار هذا
التوتــر قــد يفاقــم مــن اخلصــاص الدميقراطــي ويشــكل يف كل االحوال فرصــة ضائعــة manque
 à gagnerبالنســبة للتنمية السياســية والتطــور الدميقراطي ألنــه يفضــي يف احملصلــة إىل حتييــد
 neutralisationأعــداد هائلــة مــن الشــباب وإبعادهــا عــن املســامهة اإلجيابيــة يف دمقرطــة احلقــل
السياســي وإصــاح أعطابــه وجتديــد النخــب السياســية داخل املؤسســات املنتخبــة ،وتقويــة
قدرات هــؤالء الشــباب علــى مســتوى إعــداد السياســات العموميــة وتقييمهــا ومراقبــة تنفيذهــا.
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 - 3توســيع املشــاركة السياســية للشــباب :هــدف اس ـراتيجي ومهمــة
مســتعجلة لتطويــر احلقــل السياســي.
علــى ضــوء التحليــل العــام الــذي وضعنــا فيــه قضية املشــاركة السياســية للشــباب يف ســياقها
العــام ضمــن متطلبــات التطــور الدميقراطــي ،وعلــى ضــوء مــا أبرزنــاه مــن اختــاالت علــى هــذا
الصعيــد ،ســنتوىل يف الفقرتــن القادمتــن حتديــد مــا نعتــره شــروطا أو مســبقات préalables
لتوســيع جمــال مشــاركة الشــباب املغــريب يف احليــاة السياســية والــي تبتــدئ باملشــاركة يف العمليــات
االنتخابيــة -تصويتــا وترشــيحا -مــع إبـراز مــا يوفــره اإلطــار احلقوقــي التشـريعي مــن إمكانــات يف
هــذا البــاب ،وخاصــة مــع املقتضيــات اجلديــدة الــي تضمنهــا دســتور .2011

شــروط ومســبقات أساســية لتطوير املشــاركة السياسية:
ال يتعلــق األمــر هنــا بشــروط مؤسســاتية ،أو قانونيــة ،أو سوســيولوجية ،بــل يتعلــق باألحــرى
بشــروط تتعلق بالتمثــات  perceptionsخبصــوص السياســة واملشــاركة السياســية يف أوســاط
الشــباب نعترب أن غياهبــا يعرقــل ويعوق وحيــد مــن حجــم املشــاركة ووثريهتــا ومداهــا.
إن املطلــوب يف الواقــع هــو جتــاوز متثــات ســلبية تشــكل كوابــح ذاتيــة قويــة تغــذي حلقــة مفرغــة
علــى صعيــد الســلوك السياســي ،فضعــف املشــاركة يعــزز علــى املــدى الطويــل مــن تلــك التمثــات
الســلبية واســتقرار تلــك التمثــات يف األذهــان يفاقــم مــن ســلوك العــزوف .املطلــوب إذن إحــال
متثــات جديــدة حمــل التمثــات الســلبية الســائدة.

أربع املسبقات األساسية:
الوعــي جمــددا بأبعــاد تلــك املقولــة االساســية واحلامســة الــى تعتــر األرضيــة االوىل لــكل
وعــي سياســي ولــكل الت ـزام سياســي وهــي أن «مشــكالت كل النــاس هــي مشــكالت سياســية،
وأن املشــكالت السياســية هــي مشــكالت كل النــاس» وبعبــارة ثانيــة فاملشــكالت السياســية
ليســت مشــكالت طبقة أو فئــة دون غريهــا أو شــرحية عمريــة دون أخــرى .وبالتــايل ال أحــد ميلــك
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تــرف االســتغناء عــن املمارســة السياســية مبــا هــي انشــغال بالشــأن العام املرتبــط بتصميــم املعيــش
اليومــي.
الوعــي جمــددا بأنــه يف اجملــال السياســي ،ورمبــا أكثــر مــن أي جمــال آخــر فــإن الطبيعــة
تــأىب الف ـراغ ،وبالتــايل فــإن االســتنكاف عــن املشــاركة السياســية كائنــا مــا كانــت األســباب أو
الدعــاوى األيديولوجيــة ال يوقــف العمليــة السياســية أو يوقــف إنتــاج القـرارات وصياغــة السياســات
العموميــة .إن الــذي تــؤدي إليه عــدم املشــاركة هــو إضعــاف الطابــع التــداوي والتشــاركي ،وإذن يف
احملصلــة الطابــع الدميقراطــي للقـرارات املتخذة والتوجهــات والسياســات العموميــة املقــررة ،وحيــث
يدفــع ســلوك عــدم املشــاركة إىل مزيــد مــن أضعــاف العمليــة السياســية الدميقراطيــة برمتهــا.
الوعي بــأن الفــرق بــن االلت ـزام املــدين ،ممثــا يف املشــاركة املكثفــة يف العمــل اجلمعــوي
(وهــو قــوي وســط الشــباب) وااللتـزام السياســي ممثــا يف املشــاركة السياســية -تصويتــا وترشــيحا-
(وهــو حمــدود حلــد اآلن يف أوســاط الشــباب) هو فــرق يف الدرجــة ويف وجمــال اســتثمار طاقــة الفعــل
اجلماعــي وليــس فرقــا يف الطبيعــة أو يف اجلوهــر العــام لألشــياء .وبالتــايل فليــس هنــاك أي أســاس
واقعــي أو موضوعــي لذلــك التوتــر الــذي أشـرنا إليــه بــن الـوازع املــدين ،وازع املشــاركة املدنيــة ،وازع
املشــاركة السياســية ،بــل أن العــادي واملنطقــي هــم أن نعتــر املعابــر  passerellesواملســالك القائمــة
بــن جمــايل االلتـزام ،علمــا بــأن هــذه املســالك واملعابــر ظلــت دائمـاً موجــودة يف ذهــن ويف ممارســة
األجيــال الســابقة ،ويبــدو علــى هــذا الصعيــد كمــا لــو أن هنــاك نوعــا مــن الرتاجــع الكبــر علــى هــذا
الصعيــد .وباألمــس كمــا اليــوم فإنــه ال ميكــن بنــاء جمتمــع مــدين قــوي وفاعــل علــى رفــض املشــاركة
السياســية وااللتـزام السياســي واالســتعاضة عنهمــا بصفــة حصريــة بالعمــل اجلمعــوي وحده .وليــس
البديل مثال عن آفة االحرتاف السياســي -وهي الصورة املشــوهة لاللتزام السياســي كما نعرف-
هــو تولــد بروفايــل «الكائــن املــدين»  .Homo civilicusيف جمالنــا العــام ،أي تولــد مســلكيات يف
جمــال االلتـزام املــدين جنــزئ أصحاهبا رؤية املشــاكل إىل أبعــد احلــدود فتحول الشــجرة لديهــم دون
رؤيــة الغابــة كمــا يقــال يف املثــل املعــروف.
الوعــي جمــددا -وعــي مجاعــي بالطبــع -بــأن هنــاك حــدود موضوعيــه ملــا يســتطيعه أو
يقــدر علــى إجنــازه العمــل اجلمعــوي امليــداين قياســا إىل عمــل املؤسســات السياســية الكــرى حينمــا
يتعلق األمــر بالقضايــا االسـراتيجية املرتبطــة بالتطــور العــام للبــاد واجملتمــع ككل .ويبــدو أنــه كثـرا
مــا يقــع تناســي هــذه احلقيقــة ،علــى بداهتها ووضوحهــا :فحينمــا يتعلــق األمــر بتقعيــد أســس
النمــوذج التنموي وتعميــق االختيــار الدميقراطــي وتعزيــز مرتكزاتــه احلقوقيــة واملؤسســاتية ،وحينمــا
يتعلــق األمــر بإنعــاش الــدورة االقتصاديــة وإصــاح املنظومــة التعليميــة أو إقـرار نظــام تغطيــة صحيــة
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أو تــدارك اخلصــاص االجتماعــي علــى نطــاق واســع أو حتديــد أولويــات السياســة اخلارجيــة ودوائــر
حتركهــا ،فإنــه ال بديــل ممكنــا عــن دور املؤسســات السياســية والعمــل السياســي املنظــم واملشــاركة
السياســية للمواطنــن والتــداول الدميقراطــي يف املؤسســات املنتخبــة.

آفــاق جديــدة يفتحهــا اإلطــار احلقوقــي والتش ـريعي اجلديــد أمــام

املشــاركة السياســية للشــباب

كمــا أش ـرنا يف فق ـرات ســابقة فــإن اإلطــار احلقوقــي والقانــوين يف املغــرب انفتــح بشــكل واضــح
خاصــة مــع دســتور  2011علــى آفــاق جديــدة تدعــم ،فيمــا لــو مت تفعيلهــا ،املشــاركة السياســية،
واملشاركة املواطنة للشباب .وأوىل شروط التفعيل بالطبع هي االستعداد الستثمار فضاءات العمل
االساســية الــي تفتحهــا املقتضيــات اجلديــدة.
يف البــاب االول مــن الدســتور احلــايل ،دســتور  ،2011بــاب األحــكام العامــة ،بعــد التصديــر،
تنــص الفقــرة السادســة مــن الفصــل  11علــي مــا يلــي« :تتخــذ الســلطات العموميــة الوســائل الكفيلــة
بالنهــوض مبشــاركة املواطنــن واملواطنــات يف االنتخابــات» .ويف الفصــل  ،12الفقــرة الثالثــة مــن نفــس
الباب ينص الفصل  12من نفس الباب جند التنصيص على ما يلي« :تساهم اجلمعيات املهتمة
بقضايــا الشــأن العــام واملنظمــات غــر احلكوميــة ،يف إطــار الدميقراطيــة التشــاركية ،يف إعــداد قـرارات
ومشــاريع لــدى الســلطات املنتخبــة والســلطات العموميــة ،وكــذا يف تفعيلهــا وتقييمهــا ،وعلــى هــذه
املؤسســات والســلطات تنظيــم هــذه املشــاركة ،طبقــا شــروط وكيفيــات حيددهــا القانــون».
وينــص الفصــل  13املوايل علــى مــا يلــي :تعمــل الســلطات العموميــة علــى إحــداث هيــآت
للتشــاور ،قصــد إش ـراك خمتلــف الفاعلــن االجتماعيــن ،يف إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا
وتنفيذهــا وتقييمهــا.
أمــا الفصــل  ،14الــذي يــأيت بعــده ،فيذهــب أبعــد مــن ذلــك ،ويف خطــوة جديــدة غــر مســبوقة
يف التشـريع املغــريب إذ ينــص علــى مــا يلــي «للمواطنــن واملواطنــات ،ضمــن شــروط وكيفيــات حيددهــا
قانون تنظيمــي ،احلــق يف تقــدمي ملتمســات يف جمــال التشـريع».
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وميضي الفصل  15قدما يف توجه مماثل إذ ينص على ما يلي« :للمواطنني واملواطنات احلق يف
تقدمي عرائض إىل السلطات العمومية .وحيدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا احلق».
ويف البــاب الثــاين الــذي ينــص علــى احلقــوق واحلريــات األساســية ينــص الفصــل  33علــى مــا
يلــي :علــى الســلطات العموميــة اختــاذ التدابــر املالئمــة لتحقيــق مــا يلــي :توســيع وتعميــم مشــاركة
الشــباب يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبــاد (الفقــرة الثالثــة
مــن الفصــل  .)33وينــص هــذا الفصــل كذلــك يف فقرتــه الرابعــة علــى إحــداث جملــس استشــاري
للشــباب والعمــل اجلمعــوي ،مــن أجــل حتقيــق االهــداف الــي حددهتــا فق ـرات هــذا الفصــل.
ويف البــاب الثــاين عشــر الــذي ينــص علــى مبــادئ احلكامــة اجليــدة ،وعلــى هيئــات احلكامــة اجليــدة
والتقنــن حــدد الفصل  170مهــام اجمللــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي الســابق االشــارة
إليــه يف الفصــل  33بالتنصيــص علــى يلــي« :يعتــر اجمللــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي
احملدث مبوجب الفصل  33من هذا الدستور ،هيئة استشاري يف ميادين محاية الشباب والنهوض
بتطويــر احليــاة اجلمعويــة .وهــو مكلــف بدراســة وتتبــع املســائل الــي هتــم هــذه املياديــن ،وتقــدمي
اقرتاحــات حــول كل موضــوع اقتصــادي واجتماعــي وثقــايف يهــم مباشــرة النهــوض بأوضــاع الشــباب
والعمــل اجلمعــوي ،وتنميــة طاقاهتــم االبداعيــة وحتفيزهــم علــى االخن ـراط يف احليــاة الوطنية بــروح
املواطنة املســؤولة».
وبالطبــع فــإن تفعيــل هــذه املقتضيــات يتوقــف علــى صــدور القوانــن التنظيميــة الــي ســتعطي
للمبــادئ املســطرة قــوة الدفــع امليدانيــة ،لكــن مــن املؤكــد أن هــذه املقتضيــات اجلديــدة الــي أكــد
عليهــا أمســى قانــون يف البــاد تفتــح بشــكل واضــح آفاقــا واعــدة أمــام املشــاركة السياســية واملواطنــة
للشــباب املغــريب ،وجتــاوز حالــة التوتــر القائمــة بــن ال ـوازع املــدين اجلمعــوي وحجم االلت ـزام
السياســي لــدى فئــات الشــباب املغــريب ،والــي تربز مــن خــال املفارقــة غــر املفهومــة الــي حللنــا
عناصرهــا وأبرزهــا مفعوالهتــا على مســتوى مفاقمــة أعطــاب احلقــل السياســي ،نقصــد تلــك
املفارقــة املتمثلــة يف ثنائيــة مشــاركة مدنيــة مجعويــة مكثفة/مشــاركة سياســية ضعيفــة أو حمــدودة.
مــن الواضــح أن املقتضيــات الدســتورية اجلديــدة تفتــح آفاقــا جديــدة وتضــع معابــر ومســالك
بــن االلتـزام املــدين اجلمعــوي وااللتـزام السياســي املؤسســايت املنظــم .إذا مــا توافــرت لــدى الشــباب
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إرادة التفعيــل .ومت عقــد العــزم علــى التفعيــل.
ومــن املؤكــد كذلــك أن التفعيــل ســيأخذ كامــل أبعــاده بتحويــل الطاقــة علــى املشــاركة السياســية
لــدى الشــباب مــن حالــة الكمــون (برفــع الــكاف) الــي هــي عليــه اآلن إىل حالــة اإلمــكان
املطلوبــة يف املســتقبل .فهــل نتفــاءل باملســتقبل؟
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ذ .عبد الرحمان العمراني

أســتاذ القانــون العــام والعلــوم السياســية بكليــة احلقــوق التابعــة جلامعــة ســيدي حممــد بــن
عبــد هللا بفــاس.
حاصــل علــى شــهادة الدراســات العليــا يف العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة وعلــى
شــهادات أخــرى يف جمــال القانــون الــدويل اإلنســاين والعلــوم السياســية .عضــو مؤســس
للجمعيــة املغربيــة للعلــوم السياســية .برملــاين ســابق وفاعــل سياســي.
صدرت له العديد من الدراســات واملقاالت يف مواضيع سياســية واجتماعية كاجلهوية،
والتنمية البشـرية ومســارات احلداثة...
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يصــدر هــذا الكتيــب ضمــن املنشــورات ذات الصلــة مبشــروع «شــباب مــن أجــل
الدميقراطيــة» الــذي أطلقتــه مجعيــة «الوســيط مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان»،
بش ـراكة مــع «صنــدوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة».
ويهــدف مشــروع «شــباب مــن أجــل الدميقراطيــة» لتنميــة املواطنــة الفاعلــة لــدى
مــا يقــارب  200مــن الشــباب وحتفيــز ودعــم مشــاركتهم السياســية مــن خــال تنظيــم
ملتقــى شــبايب يتخــذ شــكل برملــان م ـوازي ،يتيــح هلــؤالء الشــباب أرضيــة للتبــادل
والتعبــر عــن أفكارهــم وآرائهــم يف تعددهــا وتنوعهــا ،مب ـوازاة تعزيــز قدراهتــم يف جمــال
الدميقراطيــة ومؤسســاهتا وحقــوق اإلنســان وآلياهتا،إضافــة إىل التمكــن مــن مناهــج
وأدوات تقييــم ومراقبــة السياســات العموميــة عــر إحــداث جامعتــن موضوعاتيتــن
تنتظــم دوراهتــا التكوينيــة وحتصيلهــا املعــريف يف عالقــة بتلــك املواضيــع والقضايــا.
كمــا يهــدف املشــروع إىل متكــن «شــباب مــن أجــل الدميقراطيــة» مــن ممارســة مواطنــة
فاعلــة ومســؤولة عــر إطــاق ح ـوار بنــاء مــع املؤسســات السياســية ،وخلــق االنشــغال
لــدى الشــباب مبتابعــة املســار املؤسســايت وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة.
الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

