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  أستاذ جامعي قيدوم آلية الحقوق بالمحمدية

  
يعتبر مفهوم التحول الديموقراطي من المفاهيم التي شغلت طموح المجتمع 
السياسي بدول المغرب العربي، فكل الفاعلين السياسيين يعلقون آماال واعدة على 

يستبشرون خيرا بما قد يحصل سيما وأن فكرة االنتقال نحو أنظمة المرحلة الراهنة، و
تعترف بحقوق الفرد وحرياته وبفائدة التعددية السياسية، قد فرضت نفسها على أولئك 

  .الذين يعارضونها
فالديموقراطية أصبحت تحتل القيمة األولى في سلم المعايير السياسية، آما 

ية األولى، بل من الضرورات واالحتياجات أضحت مطلبا من بين المطالب االجتماع
  .  األولى التي أصبح المواطن المغاربي أو العربي في حاجة ماسة إليها

فاألول : في البداية البد من تمييز التحول الديمقراطي عن االنتقال الديمقراطي 
هو مرحلة متقدمة على االنتقال الديموقراطي  وتتميز بالصعوبة والتعقيد، ويتمثل 

تحول الديموقراطي في التغيير البطيء والتدريجي لألوضاع االقتصادية ال
واالجتماعية والسياسية في بلد ما، دون التنكر لما سبق تحقيقه باالعتماد على 
. التجارب السابقة قصد االستفادة منها، آما يقع في المغرب مثال ودول أخرى

 عند آل عملية االعتبارفالتجارب السياسية التي عرفها المغرب قد تؤخذ بعين 
  .إصالح جديدة

أما االنتقال الديمقراطي فيعني المرور من مرحلة إلى أخرى عبر اعتماد أسلوب 
جديد في إدارة الشأن العام آما وقع بالجزائر مثال، حيث تم تحت ضغط الشارع عن 
الحزب الواحد والمرآزية الديموقراطية العتماد التعددية الحزبية والديمقراطية 

لليبرالية، أو دولة موريتانيا التي انتقلت من نظام عسكري إلى نظام سياسي برلماني ا
  .يحتكم إلى أسس وقواعد النظام الليبرالي

وبالرجوع إلى بداية االنتقال الديموقراطي بدول المغرب العربي يتبين أن هناك 
بين مكونات اختالفا في الرؤى واالستراتيجيات، آما أن هناك تفاوتا في هذا المجال 

  : المغرب العربي، ونجاح التحول الديموقراطي في تلك األقطار يبقى رهينا بشرطين 
سن سياسة دستورية تهدف إلى مواآبة تفاعالت النسق السياسي  واالجتماعي  .1

عند تبني أي إصالح مرتقب، وذلك باالستناد على الخلفيات التاريخية 
  .والشروط االجتماعية

دنى من التراضي بين الفاعلين على نوعية اإلصالح  الحصول على الحد األ .2
ومراميه، وهذا يفترض أن تكون هناك مفاوضات قبلية تروم توحيد الخطط 
واألهداف، تبعا لموقع آل طرف في ميزان القوى، شريطة أن تبقى روح 

 .المنافسة والمعارضة قائمة لتحقيق تلك األهداف واإلستراتيجيات
اء من أواسط الثمانينيات، بدأت الدولة العربية والمغاربية  علينا أنه ابتدىوال يخف

على الخصوص تتأقلم تدريجيا مع ما آان يعرفه العالم من تطورات متالحقة 



لألحداث، مما حدا بها إلى اإلقبال على التحوالت الديموقراطية حتى ال تبقى بعيدة 
  .عما يجري حولها

مت فيها عدة عوامل داخلية فالتحوالت الديمقراطية بالمغرب العربي ساه
وخارجية، فتظافرت الجهود منذ أواخر الثمانينيات إلى يومنا هذا من أجل النهوض 

  .باألنظمة السياسية المغاربية
فما هي أهم العوامل الداخلية والخارجية التي مهدت إلنطالق مسار التحول 

ها في هذا الديمقراطي بدول المغرب العربي؟ وما هي المنجزات التي ثم تحقيق
المسار؟ وهل يمكن القول بأن الدول المغاربية استطاعت بالفعل إحداث قفزة 
ديموقراطية حقيقية؟ أم أن هناك عراقيل تجعل المشوار الديموقراطي المطلوب 

  مازال طويال؟
  
   : العوامل الداخلية - 1          

  
راطي المغاربي  فمن بين العوامل الداخلية التي ساهمت في بناء الصرح الديمق-

االنكباب على بناء دولة وطنية قوية وفاعلة يمكن أن تؤثر على الترآيبة االجتماعية 
واإلثنية للدول المغاربية، قصد تفكيك البنى التحتية والهياآل القبيلة التي تتنافى وبناء 

بحيث يتعين أن يكون الوالء للدولة بدل القبيلة من جهة، ومن .الدولة الديموقراطية
ة ثانية سوف تتطلع هذه الدول بدور فعال ومهم من أجل تكريس مفهوم الوحدة جه

الوطنية ونبذ الخالفات العرقية والقضاء على التراعات الدينية والتعصب المذهبي 
وهذا من شأنه أن يساهم في احداث . إلى غير ذلك من أسباب الشتات والتفرقة

  .ألجهزة الحاآمة منتخبة، تمثل المواطنين وتنبثق عنها اتمؤسسا
وقد ظهرت الدولة آمسجد للكفاح الوطني وآقوة وحيدة مما مكن من إحداث ثورة 
داخلية، قصد تحديث وعصرنة المجتمع السياسي، وتأسيس االندماج بين الرمزية 

ونتساءل هنا عن نوعية اإليدلولوجيا السياسية التي سوف تتبناها آل دولة . والواقع
  آذا الطريقة التي ستعتمدها لبناء آيانها؟على حدة بعد االستقالل و

فإذا ما رجعنا إلى الخلفية الدينية واالجتماعية والساللية وآذا إلى نمط االستعمار 
الذي خضعت له آل دولة من دول المغرب العربي، سوف نلمس بجالء االختالفات 

  .الموجودة بينها
  

وي، فقد آانت دائما أقرب فبالنسبة لتونس مثال، وآما يرى األستاذ عبد اهللا العر
إلى دولة عصرية على الشاآلة األوربية وقادرة على تحقيق االنصهار الذي طالما 

وقد ساعد في تحقيق . تأخر إنجازه، حتى يحصل توافق وتالءم بين المجتمع والدولة
هذا التقدم المجتمع التونسي نفسه المتميز بالعقلنة والعلمنة، اللتان ساهمتا في تجنيبه 

يرا من الحزازات، وآذا إلى ترآيز السلطة بيد حكومة مرآزية وإحداث دولة آث
آما نهجت تونس وحدة التعليم بهدف الوصول إلى إرساء منظومة تربوية . قوية

عصرية غير نخبوية، وتجنب إقامة نوع من اإلزدواجية في التعليم  آما حصل في 
  . المغرب



 مطلقة بين المخزن التقليدي والدولة وفيما يتعلق بالجزائر فالقطيعة تكاد تكون
الجديدة ما دام االستعمار قد حطم النخبة القائمة وأزاح الزعامات التقليدية الوسطى 
وقضى على جميع الرموز، فكان البد أن تأتي المبادرة من القواعد الشعبية ال من 

  .المرآز
ة من خالل وبالرجوع إلى دور الدولة القومية في تكريس مفهوم الوحدة الوطني

نبذ النزاعات القبلية والتعصب الديني أو اللغوي، يمكن أن نقول أنها قد أفلحت إلى 
  .حد ما في تحقيق هذه الغاية وذلك من خالل إحداث مؤسسات تمثيلية

لقد سعت الدولة المغربية بعد حصولها على االستقالل إلى بناء دولة الحق 
منذ انتقاله إلى عهد الحرية والسيادة لم والمؤسسات منذ أواسط الخمسينات، فالمغرب 

يدخر جهدا في إيجاد اإلطار المؤسساتي األمثل لممارسة الديمقراطية، فسار على 
النهج الفرنسي باختياره لنمطين من الديمقراطية، أي الديمقراطية النيابية             

بني اللبنات  وهو ي1956فمنذ سنة .والديمقراطية شبه المباشرة عبر االستفتاءات 
  : األولى لدولة عصرية وقوية وذلك على مستويين 

 ميالد مجموعة 1962 إلى 1956 المستوى القانوني حيث عرف المغرب منذ -
من النصوص القانونية والظواهر المنظمة لعمليات االنتخاب، حيث بادر إلى إجراء 

ى تنصيب انتخابات جماعية، ثم إلى وضع الدستور األول الذي مهد الطريق إل
المؤسسات السياسية المنصوص عليها في الدستور، آما بدأ بإصدار نصوص تكرس 
ممارسة الحريات آظهير الحريات العامة والظهير المنظم لقانون الوظيفة 

  ...العمومية
 على المستوى التطبيقي انطلق المسلسل ابتداء من تنصيب المجالس الجماعية -
، التي أفرزت أول مؤسسة 1963ية لسنة  إلى االنتخابات التشريع1961سنة 

وهكذا فقد اآتمل البناء الدستوري والقضائي . برلمانية بالمغرب مكونة من غرفتين
ومن شأن هذه . واإلداري ابتداء من ذلك التاريخ مما اعتبر تدعيما للدولة القومية

ن أي المؤسسات التمثيلية أن تشد البنيان االجتماعي والسياسي المغربي، وتحول دو
وقد عرف المغرب إلى يومنا . تفرقة وانفصال، باعتبار أنها مؤسسات آل المغاربة

  .سبعة تجارب برلمانية، أسفرت التجربة األخيرة عن تشكيل حكومة التناوب التوافقي
أما فيما يخص الجزائر ذلك القطر المغاربي األآبر من حيث المساحة، الذي لم 

 فقد تبنى النهج 1962 أن استقل عن فرنسا سنة يعرف حكما مرآزيا حقيقيا إال بعد
ونظرا لتبنيه نظام الحزب الواحد، فقد آان . االشتراآي على الطريقة السوفياتية شكال

 ينتمون إلى مالبرلمان المنتخب آنذاك أو مجلس الشعب ذا لون واحد وأعضاؤه آله
د وفاة هواري  لكن بع. جبهة التحرير الوطني، ولم تكن هناك معارضة بطبيعة الحال

بومدين بدأت الجزائر تتبع أسلوبا مغايرا على عهد الرئيس األسبق الشاذلي بن جديد، 
حيث انتقلت الجزائر خالل أواخر حكمه من نظام الحزب الواحد إلى التعددية 

 بناء على الدستور الجديد، آنتيجة لالضطرابات واالحتجاجات 1989الحزبية سنة 
  .اق ما اصطلح  عليه بخريف الغضب في نط1988المسلحة لسنة 

وهكذا ظهرت على الساحة السياسية الجزائرية ما يربو على خمسين تنظيما 
سياسيا من أبرزها جبهة اإلنقاذ االسالمية، آما أجريت في الجزائر انتخابات 

، آان فيها النصر المطلق لجبهة اإلنقاذ اإلسالمية الشيء الذي 1991تشريعية سنة 



سكريين واألوساط السياسية، فاضطر القادة العسكريون إلى إقالة أثار دهشة الع
الرئيس الشادلي بنجديد، باعتباره المسؤول عن هذه التطورات التي ليست في صالح 

هذه المحاوالت االنتخابية أفرزت اختالالت خطيرة في . البالد حسب تقديرهم
شتت والعنف الذي ال المجتمع الجزائري، وفتحت الباب على مصراعيه للتشرذم والت

  .زال يحصد المآت من األرواح البريئة
وفيما يتعلق بتونس، فإنها آذلك أقدمت على عدة انتخابات بلدية وتشريعية 
ورئاسية، من أجل إفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية تذوب فيها آل الحزازات 

  :هامتين والخالفات الداخلية بين مختلف الفرقاء السياسيين،وتتميز تونس بخاصيتين 
    وجود حزب مهيمن على الحياة السياسية والدستورية بالبالد-     
 .  التوجه الليبرالي الذي نهجته البالد منذ االستقالل-     

ونشير إلى أن النظام التونسي تميز بنوع من اإلستقرار السياسي على عهد 
الباحثين في الجمهورية األولى آما يصطلح على تسميتها من قبل بعض المهتمين و

وتتميز المرحلة . 1957الشأن المغاربي، ويربطها هؤالء بالعهد البورقيبي إلى سنة 
الممتدة من العهود األولى لإلستقالل حتى تغيير السابع من نوفمبر بنوع من الجمود، 
فعلى الرغم من أن اإلنتخابات آانت تجري بكيفية دورية ومنظمة، فإن المؤسسات 

أي تكريس : زتها آانت تعكس الوضع السياسي المتفشي آنذاك التمثيلية التي أفر
 على الرغم من آون الدستور – الحزب اإلشتراآي الدستور –هيمنة الحزب الواحد 

  .ال يتعارض وقيام أحزاب سياسية أخرى
وبعد التغيير السياسي الذي عرفته تونس في يوم السابع من نوفمبر، استحوذ 

 على السلطة، مؤآدا أحقيته في تنحيه الرئيس السابق الرئيس زين العابدين بن علي
الحبيب بورقيبة بناء على تقرير طبي مفصل يثبت عجز الرئيس بورقيبة عن أداء 
مهامه الدستورية، استنادا إألى الدستور التونسي الذي يعطي الحق للوزير األول أن 

  .يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وفاة أو العجز أو أي عائق آخر
أما بالنسبة لموريطانيا التي تعرف مجتمعا قبائليا وعشائريا يتشكل من فصائل 
وعرقيات متشتتة، فإن العملية السياسية تبقى معقدة ويصعب بالتالي توزيع األدوار 

لقد شهدت موريتانيا تطورات سياسية متالحقة من المرحلة .وتقاسم السلطة بها
م مرحلة المختار ولد دادة الذي جمع بين يديه ، ث1959اإلنتقالية نحو اإلستقالل سنة 

 إلى مرحلة االنقالبات العسكرية التي أطاحت 1961آل السلطات بناء على دستور 
، حيث استأثر الضباط العسكريون بالسلطة، إال أن فترتهم لم تعرف 1978به سنة 

ذي استقرارا آبيرا حتى مجيء معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع إلى السلطة ال
استطاع تثبيت نظامه، فعمل على إصدار دستور جديد وتنظيم انتخابات رئاسية 

  .وتشريعية وبلدية في ظل التعددية الحزبية
فيما يخص ليبيا فإنها لم تنهج نفس التحول آما في مثيالتها الدول المغاربية، حيث 

شاء أنها ترفض التعددية وال تجري فيها انتخابات في إطار التنافس من أجل إن
مؤسسات تمثيلية تعكس مختلف التوجهات واآلراء، آما رفض النظام الليبي العمل 
بالمؤسسات الوسيطة والنخب وطبقة البيروقراطيين واألحزاب، وذلك للحد من النفوذ 
القبلي الذي قد يهدد آيان الدولة، وتم اإلعتماد فقط على اللجان الشعبية والمؤتمر 

  .والتضامن واالنصهار للحفاظ على الدولةالشعبي العام لتقوية الوحدة 



 لم يقتصر جهد دول المغرب العربي على بناء الدولة الوطنية وتدعيم االستقالل -
السياسي، بل حاولت آل دولة من بينها عصرنة األجهزة اإلدارية والقضائية، فكل 

ظيم الدول ما عدا ليبيا أخذت بنفس النظام المطبق في فرنسا فيما يخص طريقة التن
  .اإلداري، وال سيما فيما يتعلق باإلدارة الترابية

وقد عمل المغرب في البداية على ترسيخ مفاهيم وأسس اإلدارة الحديثة باعتماد 
 اإلدارية، وذلك لبناء ةأساليب المرآزية اإلدارية والالترآيز اإلداري ثم الالمرآزي

ف المستوى الفكري ديموقراطية محلية تدريجيا، رغم الصعوبات المتمثلة في ضع
لكن تطوير اإلدارة وتطوير عملها حتى تقوم بالدور . والمادي للساآنة المغربية

المنوط بها أحسن قيام، لن يتأتى إال مع بداية الثمانينات موازاة مع تطبيق برنامج 
التقويم الهيكلي الذي آان يهدف إلى تحقيق نوع من االستقرار على المستوى الفكري 

لكن تطوير اإلدارة وتطوير عملها حتى تقوم بالدور . آنة المغربيةوالمادي للسا
المنوط بها أحسن قيام، لن يتأتى إال مع بداية الثمانينات موازاة مع تطبيق برنامج 
التقويم الهيكلي الذي يهدف إلى تحقيق نوع من االستقرار على المستوى الماآرو 

ذي شمل بعض دول المغرب اقتصادي، آبداية لمسلسل اإلصالحات اإلدارية ال
العربي التي عرفت اقتصادياتها طابعا ليبراليا وانفتاحا آبيرا على الخارج، موازاة 

وهكذا فتحت أوراش آبيرة منها . مع تخلي الدولة عن دورها لفائدة القطاع الخاص
عقلنة تسيير الشأن العام وخوصصة القطاعات ذات الطابع التجاري، وتحديث 

: هذه األوراش وغيرها تمليها عدة أسباب منها . للموارد البشريةالتسيير بالنسبة 
  .عياء الهياآل واألجهزة اإلدارية وآذا سوء التسيير والتدبير

هذه اإلصالحات اإلدارية لم تعرف بالطبع نفس التطور لدى آل األقطار 
د فالجزائر خضعت لنظام الحزب الواحد واالقتصا. المغاربية السيما الجزائر وليبيا

 التي 1988الموجه منذ االستقالل، ولم يبدأ فيها مسلسل اإلصالحات إال مع سنة 
يعتبرها الخبراء سنة التحوالت الكبرى في مجال اإلصالحات السياسية والدستورية 

وهكذا بدأنا . واإلدارية واالقتصادية، وذلك بعد التخلي عن اإليديولوجيا االشتراآية
لمتشدد على مستوى القرارات اإلدارية، وتم الحد من نالحظ تالشي التيار المرآزي ا

هيمنة الدولة باشراك فعاليات جديدة من المجتمع المدني فيما يخص التسيير وإدارة 
أما بالنسبة لليبيا التي مازالت تعتمد . الشؤون الجهوية واإلقليمية والمحلية

صا مع الحصار  االشتراآية بقيت بعيدة شيئا ما عن اإلصالحات خصوااإليديولوجي
  .االقتصادي الذي طبق عليها زهاء عقدا من الزمن

أما فيما يخص موريتانيا فال ننفي عنها إرادتها الطموحة لعصرنة أجهزتها 
 بتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 1988اإلدارية، حيث أقدمت منذ سنة 

 التوازن الداخلي على تطبيق برنامج واسع للتقويم االقتصادي يهدف إلى إيجاد
بالنسبة للتفاوت المالحظ وإلى إعادة هيكلة االقتصاد وتأهيله للدخول في اقتصاد 

  .السوق
إضافة إلى هذه اإلصالحات اإلدارية عملت أيضا الدول المغاربية على إصالح 
أجهزتها القضائية، واعطائها نوعا من االستقاللية آما تنص على ذلك دساتيرها، 

  . التي ترفض   الديموقراطية الغربية باستثناء ليبيا 



إال أن المفهوم الديموقراطي الحقيقي الذي يضمن هذه االستقاللية، يبقى إلى حد ما          
ى المستوى النظري                   تقاللية القضاء إال عل الي ال وجود الس وفر وبالت ى  . غير مت وعل

دها آنم       ن أن نعتم ال ويمك ذا المج ي ه دة ف ة رائ ة المغربي ى التجرب وم تبق وذج العم
ذلت إلصالح                ودات التي أب للمقارنة بالنسبة لمثيالتها في المغرب العربي نظرا للمجه

ذا          1992القطاع القضائي منذ دستور      ، رغم الحاجة إلى المزيد من اإلصالحات في ه
انون   ق والق ة الح اء دول ام بن اع التم ذه   . القط ن ه ر ع ب األآب ا الغائ ى ليبي وتبق

  .ريس دولة الحق والقانوناإلصالحات وبالتالي بعيدة عن تك
ان آل هذه اإلصالحات السياسية واإلدارية والقضائية، الهادفة إلى تحقيق تحول 
ديموقراطي في دول المغرب العربي، ال يمكن تحقيقها وإنجازها دون وجود أطراف 

  .فاعلة تشارك بشكل جدي وتنخرط في العملية الديموقراطية
  

  : لديموقراطي بالدول المغاربيةدور األطراف الفاعلة في التحول ا* 
  
ع -   ة نجد المجتم دول المغاربي ديموقراطي في ال ة التحول ال اعلين في عملي  أول الف

  . المدني، الذي يعتبر السند الرئيسي الذي تقوم عليه مقومات النهضة الديموقراطية
ة ل        ا ال تكون مؤهل ا م وي وفاعل، غالب د  فالدولة التي ال تتوفر على مجتمع مدني ق لتقي

  .بالحلول الديموقراطية
ى  مستوى                     ا عل أس بهم ا ال ب ورغم حداثة هذا المجتمع المدني، فان له تجربة وتراآم

  .الممارسة في دول المغرب العربي
فمن بين مكونات المجتمع المدني، نجد األحزاب السياسية و النقابات العمالية التي   

د      . طيةتساهم بدور طالئعي في مسلسل التحوالت الديموقرا       د الوحي ويبقى المغرب البل
ذ االستقالل، في حين أن أغلب دول المغرب العربي                      ة من الذي تبنى التعددية الحزبي

  .تبنت نظام الحزب الوحيد
د          ديموقراطي، نج سل ال ي المسل اهمت ف ي س ة الت زاب المغربي من األح ن ض م

ق     داء لخل اء الن ة أثن زاب الكتل م أح سها اس ى نف ت عل ي أطلق زاب الت م األح و مالئ  ج
ين           . 1992لتحقيق التناوب السياسي قبيل دستور       ل شكلت أحزاب من اليم وفي المقاب

  .تجمعا آخر أطلق عليه اسم الوفاق
أطير وتنظيم المجتمع                       ى ت ة عل يما أحزاب الكتل ذه األحزاب الس لقد عملت آل ه

سنة               سياسية والدستورية ل ر في اإلصالحات ال  1992المغربي، آما آان لها دور آبي
نة  اء    1996وس ز البن ة وتعزي ى تقوي اس عل صب باألس الحات تن ي إص ، وه

  .، وآذا تدعيم حقوق اإلنسان بالمغرب وتصفية ملف المعتقلينيالديموقراط
ا            م يكن له سياسية ل ا ال القطر المغاربي المجاور للمغرب أي الجزائر، فان أحزابه

ك راجع لنظام                  المغرب، وذل ه األحزاب ب ذي لعبت ذي      نفس الدور ال د ال الحزب الوحي
ود          ذل أي مجه م يب الي ل استأثر فيه حزب جبهة التحرير الوطني بالعمل الحزبي وبالت
سة متعطشة        سمح بوجود نخب مناف م ي اره ل ى اعتب ديموقراطي عل سل ال دفع بالمسل لل

  .للوصول إلى السلطة
ة                      ر حزب جبه أتي من الخارج عب ان ي ديموقراطي آ سل ال غير أن تحريك المسل

افح من أجل                   القوى اإل  ذي آ د، ال اريخي الحسين أيت أحم شتراآية بزعامة الزعيم الت



 حيث أصبحت جبهة القوى اإلشتراآية تعمل في         1989جزائر ديموقراطية حتى سنة     
اد              ة اإلنق نطاق الشرعية، بناء على قانون األحزاب الذي رخص بذلك، إلى جانب جبه

وى اإلشتراآية من أقدم األحزاب ، وتعتبر جبهة الق1989اإلسالمية التي تأسست سنة 
ى سنة            سها إل ود تأسي ا في                 1963الجزائرية إذ يع ى حد م ذا الحزب إل د ساهم ه ، وق
  .تحول ديموقراطي وسياسي في الجزائر

ة وتنظيم         يإال أن المسلسل الديموقراط    ة الحزبي ر مع التعددي دأ في الجزائ ذي ب  ال
م        ، اعتبرت األولى من نوعها من ح       1991انتخابات سنة    شفافية والمصداقية ول يت ال

د                   ة الطوارئ بع ات وإعالن حال يشبها التزوير قد أجهض، حيث تم إلغاء هذه اإلنتخاب
ا أفضى                      شريعية، مم ات الت وزا ساحقا في اإلنتخاب اذ اإلسالمية ف ما فازت جبهة اإلنق
ن األرواح،       صدت اآلالف م ة ح رب أهلي بالد وح ي ال ة ف دالع فوضى عارم ى ان إل

ر                   وبالتالي تم  ان مرجوا، رغم أن الجزائ ذي آ ديموقراطي ال سل ال  طي صفحة المسل
  .نظمت انتخابات أخرى غير أنها لم تكن في المستوى المطلوب

ستحوذ                إلى جانب الجزائر التي آانت تعتمد نظام الحزب الواحد نجد تونس التي ي
زب      دادا للح د امت ذي يع م ال ى الحك ديموقراطي عل توري ال ع الدس زب التجم ا ح  فيه

ورقيبي،                  دادا للحزب الدستوري الب د امت ذي يع م ال الدستوري الديموقراطي على الحك
شارك الحزب الحاآم في                      ة ت ة حزبي سح المجال للمعارضة والتعددي األمر الذي لم يف
وقراطي                اء صرح ديم بناء الديموقراطية، رغم ذلك فقد عمل الرئيس التونسي على بن

  . الحاآملكن على طريقة تحافظ على هيمنة الحزب
داء من أواخر                ديموقراطي ابت أما بالنسبة لموريتانيا التي انخرطت في المسلسل ال

سلطة سنة                   ى ال د الطايع إل د احم ة ول ذي أسس     1984الثمانينات بعد وصول معاوي  ال
ا     ي يعرفه والت الت ع التح شيا م ة تم ة حزبي ة تعددي وي ورخص بإقام الحزب الجمه

ى             وقد نظمت بهذا البلد انتخ    . العالم ا النظام عل تح فيه ة انف ابات تشريعية وبلدية وإقليمي
المعارضة التي حازت على بعض المقاعد في البرلمان، غبر أن الحزب الحاآم حافظ             

  .على تواجده على مستوى الساحة السياسية بحيازته لألغلبية
ه             وم ب ذي تق دور ال إلى جانب األحزاب نجد النقابات العمالية التي ال يمكن إنكار ال

  .في مجال البناء الديموقراطي والنضال من أجل التغيير نحو األفضل
ى    ن تبق واطنين، ولك ابي للم ى الحق النق نص عل ي ت رب العرب اتير المغ فجل دس
ا              ات آم المقتضيات الدستورية عامة وفضفاضة وغير مضبوطة، وال تحدد دور النقاب

. ظيم المواطنين وتمثيلهم  فعل المشرع الدستوري المغربي الذي أناط بالنقابات مهمة تن        
ة                ده بالمطالب وال ينبغي إغفال الدور المهم الذي قامت به النقابات خالل اإلستعمار وبع
وقراطي               ق فضاء ديم بالمزيد من الحقوق للمواطنين والطبقة العاملة، فساهمت في خل
سياسية األخرى                       ات ال بعض الهيئ ا ل ا هو تبعيته نسبيا، غير أن أآبر عيب يؤخذ عليه

تمادها مرجعياتها في اطار العمل النقابي الذي يجب أن يبقى مستقال بعيدا عن آل        باع
  .المزايدات اإلنتخابية و السياسية

ويبقى المغرب البلد الوحيد من بين دول المغرب العربي الذي فتح المجال لتعددية           
ديموقراطي المرجو                ساهمتها في التحول ال ا فرصة لم ونس    . نقابية، آما أعطاه ا ت أم

ذ    ذي حصل من راج ال رغم االنف ات    1987ف ن الحري افي م در الك ي الق م يعط ه ل  فان
ى               النقابية والسياسية من أجل تفعيل دور المنظمات النقابية في تونس لتؤدي دورها عل



ول          ي التح شارآة ف شروعة و الم ال الم وق العم ن حق دفاع ع ل، أي ال ه األآم الوج
  .الديموقراطي المنشود

التجرب  ق ب ا يتعل ا    وفيم ابي، فإنن ق النق ال الح ي مج ة ف ة والجزائري تين الموريتاني
ول            ة التح ي عملي ات ف ساهمة النقاب ة م ث طبيع ن حي شابه م ض الت ظ بع نالح

راف              . الديموقراطي د اإلعت ابي بع وتبقى فترة التسعينات فترة االنفتاح على العمل النق
  . عليه الدستوربالتعددية الحزبية والسماح للنقابات بأن تمارس نشاطها آما ينص

ي دور  ة ف ر الرسمية المتمثل ات غي ات تظهر المنظم ى جانب األحزاب والنقاب إل
ا               ا تلعب دورا حيوي ام، وآله الجمعيات والتعاونيات والجماعات الضاغطة والرأي الع

ونجد . في التحول الديموقراطي بالمغرب العربي من خالل التأطير والتنشئة السياسية         
ات               بجل الدساتير المغارب   ذه الجمعي ر أن جل ه ات غي ية التنصيص على إنشاء الجمعي

ة،            ادئ الديموقراطي واطنين وترسيخ مب ة الم ورغم ما تحاول أن تعمله من أجل توعي
تثناء     ا باس ات ذاته ن إثب تمكن م م ت داخلها ول يم ب اب التنظ م غي اني ن ت تع ا مازال فإنه

  .ية بتونسجماعة العدل واإلحسان في المغرب، وجماعة النهضة اإلسالم
ة - م في عملي دور مه سياسية ب وم المؤسسات ال دني، تق ع الم ى غرار المجتم   عل

سياسية     سات ال ن المؤس دث ع دما نتح ي، وعن المغرب العرب ديمزقراطي ب ول ال التح
ى          ذا إضافة ال ة والقضاء، ه ينصرف ذهننا إلى األجهزة الرسمية آالبرلمان والحكوم

ت  اآم الدس المجلس والمح رى آ سات أخ س  مؤس الم والمجل وان المظ ذا دي ورية وآ
  .اإلستشاري لحقوق اإلنسان المتواجدان بالمغرب

داخل أو من الخارج قصد                      ذي يناضل من ال ان ال أول هذه المؤسسات نجد البرلم
هذا النضال تميز به المغرب     . شفافية اإلنتخابات ونزاهتها نظرا لما يشوبها من تزوير       

دول ا         ة ب ة            مند بداية اإلستقالل مقارن ه بالتعددي لمغرب العربي األخرى، نظرا إليمان
ه األحزاب        . الحزبية   ذي تتحرك في ويبقى موعد اجراء اإلنتخابات الموعد المنتظر ال

ا،        ي تناضل خارجه ك الت واء تل ة أو س ان المغاربي ل البرلم ة داخ ا الممثل واء منه س
ن لهذه األحزاب  التي تعطي األماتللمطالبة بالمزيد من الدعم الديموقراطي والضمانا     

ب          ض المكاس ق بع صد تحقي ة ق تحقاقات اإلنتخابي ي اإلس شارآة ف ل الم ن أج م
  .الديموقراطية

ق     ي تحقي ة ف ات المغاربي ه البرلمان ر أن تلعب ن المنتظ ذي م دور ال اب ال ي غي وف
يمن في أغلب       وقراطي نظرا لوجود نظام الحزب الواحد أو الحزب المه تحول ديم

ى مؤ ة، تبق دول المغاربي از ال را إلنج ا آثي ول عليه ة المؤسسة المع يس الدول سسة رئ
  .تحول ديموقراطي منشود

المغرب     ة ب سة الملكي ر المؤس اس تعتب ذا األس ى ه دة  –وعل ة الوحي ي الملكي  وه
ا            –المتواجدة بالمغرب العربي     سياسي المغربي وحوله  المحور الرئيسي في النظام ال

ة  ة المغربي ع األم ا  , تجتم دأت به وة ب ول   وأول خط سار التح ي م ة ف سة الملكي المؤس
ذ                    ة حيث عرف المغرب من سياسية المغربي اة ال  1962الديموقراطي هي دسترة الحي

نة     ا س ان آخره اتير آ س دس ى    1996خم اني عل سن الث ل الح ك الراح ل المل ، وعم
ى إعالن                    ا أفضى إل رة، مم ة آانت متعث تنصيب المؤسسات الدستورية رغم أن البداي

ادي سنة         ل. حالة االستثناء  ا     1977كن األمور ستعود إلى مجراها الع ا هيئت له د م  بع
  .الظروف



ا          دريجيا يوم شيد ت ديموقراطي يجب أن ي اء ال لقد آان الملك الراحل يؤمن بأن البن
بالد، رغم أن                     ا ال ل للخروج من األزمات التي تتخبط فيه ار األمث ه الخي وم وأن بعد ي

د     تالع ج ا الق لوبا قمعي نهج أس ان ي ام آ ر   النظ ولي عب ساري واألص ارين الي ور التي
  .اإلعتقال والتعذيب

ى    ة، إضافة إل شيوعي واالشتراآي وتطور األحداث الدولي ار النظام ال ومع انهي
اح           دة باإلنفت ة جدي تطور وعي المجتمع المغربي، دفع بالملك الراحل إلى تدشين مرحل

ستجدا              ادة ترتيب األوراق والتكيف مع الم ى     أآثر على المعارضة إلع اقترح عل ت، ف
م انتظار        داك وث ة آن المعارضة المشارآة في الحكومة، غير أن الشروط لم تكن مواتي

  .أربع سنوات أخرى ليتحقق هذا الحلم الذي آان يراود الملك الراحل
ز                      ى تعزي دوره عل ذي عمل ب سادس ال د ال نفس النهج سار عليه الملك الجديد محم

داء بمف  ر الن يخها عب ة وترس ن الديموقراطي ة م شاء مجموع سلطة وإن د لل وم جدي ه
ى مجموعة         اح عل ى اإلنفت المؤسسات التي تهدف ضمان حقوق اإلنسان، آما يسعى إل
ذي               المغرب، ال ديموقراطي ب من الفعاليات من المجتمع المدني إلشراآها في التحول ال

يس الدو       . يعتبره الدعامة األساسية إلقالع اقتصادي حقيقي      ه رئ ة  هذا الدور الذي يلعب ل
  .في المغرب قد ال نجد له مثيال في باقي دول المغرب العربي

ذا     ففي الجزائر مثال ومن خالل استقراء بسيط للتطور السياسي والدستوري في ه
د  1988 إلى 1962البلد، يتبين أن الحقبة الممتدة من       ، لم تعرف تجديدا يذآر على عه

 بن  يال، الهواري بومدين، الشادل   احمد بن ب  (الرؤساء الثالث الذين تعاقبوا على الحكم       
م         ) جديد رة      . وذلك راجع إلى النظام العسكري الذي يتحكم في الحك رة األخي وتبقى الفت

م                     دما ت ا عن ا طفيف من حكم الشادلي بن جديد هي أحسن فترة عرفت تحوال ديموقراطي
رار دستور   اذ اإلسالمي    1989إق ة اإلنق ا جبه ة نالت به ة الحزبي اح التعددي ذي أب ة ، ال

ة،                  أآثر من ثلثي المقاعد النيابي الشرعية، وبالتالي التقدم لإلنتخابات التي فازت فيها ب
ار أول                ءالشيء الذي أدى إلى إلغا     ري وإقب از من الجيش الجزائ ات بإيع ذه اإلنتخاب  ه

  .فرصة أتيحت للجزائريين لإلنخراط في مسلسل التحول الديموقراطي
ة       ر أي شهد الجزائ م ت ة ل ذه الفرص ر ه ي    غي ا ف د انخراطه رى لتأآي ة أخ محاول

المسلسل الديموقراطي، بل تم التراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها، وأبلغ دليل عن       
دون    وا يؤآ ذين ال زال ية ال ات الرئاس حين لإلنتخاب ة للمترش سحابات المتوالي ك اإلن ذل

ة عدم إعطاء                ة، في حال ضمانات  اليوم عدم مشارآتهم في اإلنتخابات الرئاسية المقبل
  .عدم تدخل الجهاز العسكري لدعم الرئيس الحالي

سياسية               بالنسبة لتونس فان المؤسسة الرئاسية ال تقل أهمية عن باقي المؤسسات ال
سي      سياسي التون ام ال سبة للنظ ة بالن صدر األولوي ل تت رى، ب تورية األخ د . والدس وق

ا     سان وهم تقالل رئي د اإلس ذ عه ونس من ي ت م ف ى الحك ب عل ة الح: تعاق ب بورقيب بي
  .والجنيرال زين العابدين بن علي الوزير األول السابق

سل      ي المسل راط ف اوالت لإلنخ اك مح ن هن م تك ة ل رئيس بورقيب د ال ي عه ف
روتين                 ل وال سي المل سياسي التون ى النظام ال ا أضفى عل د سنة    . الديموقراطي مم وبع

ر   1987 ذا األخي ى ه ة، أعط ي الرئاس ن عل دين ب ن العاب ولى زي ين ت ودا  ح  وع
ى  ة عل سياسي، فعمل في البداي ي النظام ال دة ف بإصالحات طموحة وبعث روح جدي
ام                    ا ق ة، آم ة الحزبي ى التعددي ذي نص عل تعديل الدستور، وإصدار قانون األحزاب ال



ة أمن                     اء محكم م إلغ سان، وت وق اإلن ق بحق بمراجعة مدونة الصحافة وإجراءات تتعل
  ...الدولة

رئيس      ومع توالي الوقت وبعد تثب     دأ ال يت حكمه وتحقيق استقرار سياسي بتونس، ب
د من                       سي لتحقيق المزي ا المجتمع التون بن علي في التراجع عن الوعود التي وعد به
املة        ياحية ش ة س صادية وتنمي سبات اقت ق مكت تطاع تحقي ه اس م أن ة رغ الديموقراطي

  .وملموسة واإلنفتاح على الخارج
سياسي          وال يمكن أن نقول أن اإلنتخابات الر       وعي ال ئاسية ساهمت في التحول وال

  .بتونس، ألنه ليس هناك برامج انتخابية منافسة آما أن التعددية الحزبية غير فاعلة
ما يقال على تونس ينطبق إلى حد ما على موريتانيا، فلقد تعاقب على رئاسة دولة               

د ال              د سيدي أحم ة ول طايع  موريتانيا خمسة أشخاص آخرهم هو الرئيس الحالي معاوي
 في ظل   1992الذي وصل إلى السلطة عن طريق أول انتخابات رئاسية أجريت سنة          

  .تعددية حزبية
ة سنة            ات رئاسية ثاني ة سنة      1997آما أجريت انتخاب ا عرفت     2003، وثالث  آله

د    ة ول م معاوي سكري لحك دعم الع دد بال ي تن ع المعارضة الت اآم م ام الح صراع النظ
  .الطايع

دم    ن ع ال ع ا يق م م سل    ورغ ي المسل دي ف شكل ج اني ب ام الموريت راط النظ انخ
ديث وعصرنة     ه تح ن جهت اول م ايع ح د الط ة ول رئيس معاوي إن ال ديموقراطي، ف ال

  .المؤسسات السياسية الموريتانية
  

   :دور القضاء في التحول الديموقراطي بالمغرب العربي* 
  

ديموقراطي ف     ساهم في التحول ال ي ت ين المؤسسات الرسمية الت ي المغرب من ب
سلطات           ن ال ستقال ع تورية م ة الدس ن الناحي ر م ذي يعتب ضاء، ال اك الق ي هن العرب
ي      ه ف ضاء وهيبت ر دور الق د ينك دان وال أح ذه البل سياسية له ة ال ي األنظم رى ف األخ
ن أي    صينها م ة وتح ى الديموقرطي اظ عل ي الحف ه ف ة، وأهميت دول الديموقراطي ال

ش            ساهم ب ا، وهو ي ق             انحراف أو المساس به تها عن طري ر في تطوير ممارس كل آبي
  . الحفاظ على الحريات الفردية والجماعية

مرة يستعمل لتحقيق   : إال أن القضاء في المغرب العربي يبقى عملية ذات وجهين           
وق اآلخرين                   ى حق ات والتطاول عل الحق بين الخصوم، ومرة يستعمل في قمع الحري

ى أن           آما هو األمر حينما تتم محاآمة معارضين سيا         ك إل اربيين، ويرجع ذل سيين مغ
وم                       ذي ينبغي أن تق دور ال ا لإلطالع بال ستقلة تمام القضاء لم يرقى بعد إلى مؤسسة م

  .به
ورغم ذلك، فقد تم إحداث مؤسسات أخرى ذات طابع قضائي وسياسي في بعض         

تور   ع دس دث م ذي أح المغرب ال ة، آ دول المغاربي توري، 1992ال س الدس  المجل
ش س اإلست ع، ورد    والمجل ع المجتم ة م صالح الدول ياق ت ي س سان ف وق اإلن اري لحق

االعتبار لمن أهدرت حقوقهم خالل سنوات القمع، آما تم إحداث ديوان المظالم وهيئة             
رام  ا احت ة قوامه ة حقوقي شر ثقاف ي ن ساهم ف زة ت ا أجه صاف، وهي آله ة واإلن الحقيق

  .الحريات الفردية والجماعية وترسيخ حقوق اإلنسان



ة            آل ه  ذه العوامل الداخلية ساهمت بقدر ما في التأثير على التحوالت الديموقراطي
اك               ل هن في الدول المغاربية، غير أنه ليست وحدها المستأثرة باإلقالع الديموقراطي ب
ام   ح نظ روز مالم دولي، وب اخ ال ة والمن ي الظروف العالمي ل ف ة تتمث ل خارجي عوام

ة الديكتاتو ار األنظم د وانهي المي جدي شرقية  ع ا ال ي أوروب سرعة، خصوصا ف ة ب ري
  .وأمريكا الالتينية

  
   :العوامل الخارجية  - 2  
  

ديموقراطي     ودج ال ة والنم ة الغربي ار الليبيرالي أن األفك شك، ب ال لل اك مج يس هن    ل
سوفياتي               . التعددي قد أفلحا في نهاية المطاف في الصمود في وجه النهج االشتراآي ال

 ةغابية قد تأثرت فعال باأليديولوجيا الغربية والدساتير األوروبي        وهكذا فان األنظمة الم   
  .السيما الفرنسية  منها

ة التي طالت                     ة التي أثرت في التحوالت الديموقراطي ومن أهم العوامل الخارجي
ر دستور               ة، ويعتب اتير الغربي األنظمة السياسية المغربية، نجد إعالنات الحقوق والدس

دت    1958 ا                  النموذج الذي احت سبيا، وفيم سية ن ة التون م التجرب ة ث ة المغربي ه التجرب  ب
  .1989بعد موريتانيا والجزائر بعد المصادقة على دستور 

دور فاعل في              ذي ساهم ب دولي ال أيضا لعبت المؤسسات الدولية آصندوق النقد ال
سبب                ي، ب ويم الهيكل توجيه الدول المغاربية اقتصاديا وسياسيا عبر تطبيق سياسية التق

وقد تجلت هذه السياسة في فرض      . وضعية االقتصادية والمالية المتأزمة بهذه البلدان     ال
  .إجراءات ذات طابع تقشفي في الميادين المالية واالقتصادية واالجتماعية

ر     ة وغي ة الحكومي ات الدولي د المنظم دولي توج د ال ندوق النق ى ص افة إل إض
دخل ف            وق          الحكومية، مثل منظمة األمم المتحدة التي تت ة حق دة قصد حماي ي دول عدي

ق               اإلنسان، وإرساء األمن وحماية المدنيين واألقليات، وآل هذا ال يتحقق إال عن طري
ات           ة بإرسال بعث ات نزيه الديموقراطية التي يفترض أن تتحقق بواسطة إجراء انتخاب

ة       . من المراقبين للوقوف على العمليات االنتخابية      أيضا نجد منظمات أخرى آالمنظم
سلوك    ال د بال ا أن يتقي راط فيه ود االنخ ى أي عضو ي ي تفرض عل ارة الت ة للتج عالمي

  ...الديموقراطي، وآذا منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية لحقوق اإلنسان
من العوامل الخارجية األخرى التي تبقى إلى حد ما قوية، هناك الهيمنة األمريكية             

صادية         التي تتجلى في وصايتها على المنظمات و ا         ة و االقت ة و المالي ات الحقوقي , لهيئ
اد األوروب      وة االتح اظم ق ى تع ادة عل رب      يزي م الق ه بحك ل مع ي التعام ذي يمل  ال

دول المغرب العربي       ه في التحول               , الجغرافي ل ة في ذي ال رجع ري ال االنخراط الجب
  .الديمقراطي
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ة              لقد ساهمت بالفع   ر و النقل اح التغيي ل العوامل الداخلية و الخارجية في تحريك ري
سعينات               ة الت ات و بداي ة الثمانين م    , السياسية في المغرب العربي ابتداء من نهاي حيث ت

دول             ذه ال ديمقراطي به سياسي و ال عن  , تسجيل خطوات مهمة على درب اإلصالح ال



ة المم           ة الهام ة باألساس في المراجعات      طريق تحقيق بعض المنجزات الديمقراطي ثل
ي   رب العرب ل دول المغ ت ج ي طال تورية الت صادية          , الدس وات اقت سجيل خط و ت

ة  ة هام ة        , واجتماعي صوصيات المحلي ف الخ ع توظي سان م وق اإلن ة حق ذا تنمي وآ
و قد ساعد في تحقيق آل هذه المنجزات انخراط النخب           , ومزجها مع المبادئ الغربية   

  .ة التحول الديمقراطيالمغربية في عملي
نة           ى س سعينات األول د الت راجعتين دستوريتين خالل عق ذا عرف المغرب م وهك

نة  1992 ة س ة      1996 والثاني ى المعارض ة عل سة الملكي اح المؤس ا انفت ، طبعهم
ة وتحمل المسؤولي           ن         ةوإعطائها إمكانية المشارآة في الحكوم شارآة ل ذه الم ، لكن ه

  .يل حكومة التناوب بتشك1996تتأتى إال مع دستور 
اتين          . ان ه ة، ف ي الحكوم شارآة ف ة للم ة للمعارض اء الفرص ى إعط افة إل إض

ك              د سلطة المل ا تقيي ات األخرى، منه بعض االيجابي ا ب المراجعتين الدستوريتين جاءت
ه                       ز وظيفت ان بتعزي ة دور البرلم انون، و تقوي ذ الق نسبيا في مجال إصدار األمر بتنفي

ى      التشريعية، وآذا منح ا    لوزير األول الحق في اختيار أعضاء الحكومة واقتراحهم عل
  .الملك

وق                   ستقلة تتكلف بحق شاء وزارة م ة وإن آما طبع هذه المرحلة إحداث المحاآم اإلداري
ة،           د الملكي للدراسات األمازيغي وان المظالم، والمعه ى إحداث دي سان، إضافة إل اإلن

د األول من         والمجلس األعلى السمعي البصري، وهي مؤسسات أح       ة العق دثت مع بداي
يع   ة وتوس ز المكاسب الديموقراطي ي تعزي ارزا ف ا وب ة لتلعب دورا مهم ة الثالث األلفي

  .مجال الحقوق والحريات
المغرب،   ا ب م تحقيقه ي ت ي نفس المنجزات الت اقي دول المغرب العرب شهد ب م ت ل

ات               سبيا خالل أواخر الثمانين ا ن ة      فالجزائر عرفت انتقاال ديموقراطي د تبنى التعددي بع
. 1996 و 1989الحزبية وإصدار خالل عقد التسعينات مراجعتين دستوريتين لسنتي       

ري يبقى ذو طابع عسكري،                    ان النظام الجزائ لكن رغم هذه المراجعات الدستورية ف
  .آما أنه من المستحيل حسب بعض السياسيين إعادة الشرعية للنظام الجزائري

د ت         ي بعض اإلنجازات             بخصوص تونس فقد شهدت بع ن عل دين ب ن العاب ولي زي
ه ألغيت الرئاسة لمدى                    ذي بموجب ديل الدستور ال ا بالخصوص تع الديموقراطية، منه
انون                    ذا اصدار الق ة وآ الحياة آما آان مقررا في عهد الرئيس األسبق الحبيب بورقيب

نة  توري س ة    1998الدس توري ملزم س الدس رارات المجل ه ق ذي أصبحت بموجب  ال
  .بة لكافة السلطات في الدولةبالنس

 بواسطة استفتاء   2002وآخر مراجعة دستورية بتونس هي تلك التي أجريت سنة          
دستوري، وقد مس هذا التعديل معظم أبواب الدستور، وتم إقرار اإلنتخابات الرئاسية             
ه                     سياسية وعقلن شارآة ال ان لتعميق الم ة بالبرلم ة ثاني ا أحدثت غرف على دورتين، آم

  ...تشريعيالعمل ال
م     ام الحك ى نظ سكري ال ام الع ن النظ ول م د التح ا وبع سبة لموريتاني ا بالن أم
م إصدار      د ت ة، فق ية تعددي ات رئاس ه أول انتخاب ي بدايت رت ف ذي ج ديموقراطي ال ال

شعبي          1991دستور   تفتاء ال ى اإلس د عرضه عل د صدرت عدة          .  بع ذلك فق وازاة ل وم
األحزاب ا    ق ب ا يتعل ا م ة منه ر قانوني شكيل   أوام صحافة وبت ة ال سياسية وبحري ل

  .                      واختصاصات المجلس الدستوري



ذه المراجعات                    د ه م تقف عن دول المغرب العربي ل إن المنجزات الديموقراطية ب
ديموقراطي                 زة للتحول ال ا محف ى حد م سجيل      , الدستورية التي تعتبر إل ك بت تعدى ذل

  .تحقيق اقالع اقتصادي مهمخطوات اقتصادية واجتماعية في سبيل 
صادي للخروج من  ام بالجانب االقت ة بضرورة االهتم دول المغاربي د وعت ال لق

  .األزمة االقتصادية التي تؤرق األنظمة وتسبب لها متاعب 
ذ  ونس ومن صادية  1987فت ات اقت بع مخطط ت س ا ,  طبق ا آله زت اهتماماته رآ

ى المدى المتوسط أ              ضايا المصيرية سواء عل ة والصحة         على الق ل التربي د مث و البعي
وطني                  , والتشغيل   سجمة مع المخطط ال ة من نفس المناسبة مخططات جهوي . أقامت ب

سيج صناعي          ق ن ة بخل وقد حققت تونس تنمية شاملة بأبعادها االقتصادية و االجتماعي
  .آما تحسن مردود القطاع الفالحي و السياحي والنفطي , آثيف و متكامل 

رب   ع المغ ضا اتب سياسة أي س ال ات    , نف ط التوجه ل مخط سبة لك م بالن ث رس حي
ة                  دة معين ا خالل م د تحقيقه وآخر مخطط    , االقتصادية و االجتماعية الهامة التي يري

نة   اوب س ة التن ذي وضعته حكوم ك ال و ذل ة ه ه  , 1999للتنمي ي ب ذي سوف ينته ال
نة  ل س ار  , 2004العم داخلي والخ تثمار ال دعيم االس ى ت ه عل زت في د رآ جي         وق

ع         ري م صيد البح ات ال د اتفاقي دم تجدي سمكية وع روات ال ي للث تغالل العقالن واالس
ي  اد ألوروب ورات  ,االتح ستجدات والتط سايرة الم ن م ائي م الح الجب ذا اإلص وآ

  .االقتصادية
وعلى الجانب االجتماعي فقد فتحت عدة أوراش بالمغرب تتوخى االهتمام بالمرأة       

ذا األمر فعال بصدور مدون      وإدماجها في التنمية،      األسرة التي أعادت    ةوقد تحقق ه
للمرأة مكانتها اإليجابية داخل المجتمع المغربي، آما تم وضع نظام للتغطية الصحية،    
ورصد اعتمادات مالية مهمة لتسوية أوضاع المطرودين والموقوفين ألسباب سياسية           

صادية و ة االقت التين للتنمي داث وآ ذا إح ة، وآ شمال أو نقابي ى بال ة األول االجتماعي
وض        ة والنه ضات العائلي ات والتعوي سين المعاش ى تح افة إل الجنوب، إض ة ب والثاني

  .بالعالم القروي الذي يعتبر أهم األولويات
اعي            ب االجتم وض بالجان م النه ث ت دة، بحي ن القاع ذلك ع ونس آ رج ت م تخ ل

ة    للمواطن وتحسين مستواه المعيشي، وتم الحد من التهميش والف         قر واإلقصاء ومحارب
  .األمية

ة      ات االجتماعي ن األزم د م ا للح لوبا خاص د نهجت أس الجزائر فق ق ب ا يتعل وفيم
اب      ى اإلره ضاء عل ة والق سياسة األمني ر أن ال ة، غي ة وتعليمي ة تكويني اع سياس آاتب
ة            ام بالتنمي ى االهتم لبا عل ر س ذي أث شيء ال ة، ال شغاالت الحكوم ى ان شكالن أول ي

  .القتصادية وااالجتماعية
ة            ديموقراطي بمنطق ول ال ي التح اهمت ف ي س ل الت ى العوام ا إل ا تطرقت د م بع
سجيلها     م ت ي ت زات الت م المنج ى أه ذا إل رة، وآ ة مباش واء بكيفي ي، س رب العرب المغ
ك التجارب  يم تل ى تقي نعمد اآلن إل سعينات، س د الت ا خالل عق ستهان به آمكاسب ال ي

  .سبة لكل قطر على حدةالبرار السلبيات واإليجابيات بالن
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دول   صادي وانخراط ال سياسي واالقت ستوى ال ى الم ذلت عل ي أب ود الت م الجه رغ
شروط                   سبب ال ا، ب ى حد م ية الموضوع المغاربية في هذا المجال ضعيفة ومحدودة إل

ة غي       ة المغاربي ا أن البيئ وفرة، آم ر المت ة غي اليب   والجوهري ل األس جة لتقب ر ناض
  .الديموقراطية

م    تثناء، رغ ي دون اس رب العرب ة دول المغ ه آاف ي تواج ل الت م العراقي ى أه وتبق
ان،       ة والحرم ر واألمي ة والفق شي البطال ي تف ة ف صوصيات، متمثل ود بعض الخ وج
ام آل                      شاء التي تقف أم ذا ظاهرة االرت األمر الذي قد تتولد عنه ظاهرة التطرف، وآ

  .قتصادي وسياسي يخدم المصلحة العليا للبلدان المغاربيةتقدم ا
زة     ه ذات الخصوصيات المتمي ث تجربت ن حي ى م ى األرق رب يبق ان المغ وإذا آ
حيث عمل على الرقى بمؤسساته إلى مصاف المؤسسات السياسية العريقة، وأنه قطع            

دة مع  ت تعترضه ع ه الزال ديموقراطي، فان اء ال ى درب البن رة عل واطا آبي ات أش وق
سياسي               المتتبع للتطور ال تحول دون إنجاح المسلسل الديموقراطي آما يراه البعض، ف
رى                   ا، بحيث ي والدستوري المغربي يلمس ذلك بجالء من خالل التجارب التي مر به
ة أو                     ات محلي ا في انتخاب ة ال يمكن اختزاله سياسيون أن الديموقراطي ون ال جل المحلل

ا نزيه   نا أنه و افترض شريعية ول ة    ت ة والبنيوي شروط الجوهري وفير ال ين ت ل يتع ة، ب
  .لممارستها وإيجاد التربة الخصبة لزرعها

وقراطي        ول ديم ام تح رة أم رة عث دورها حج ف ب ة تق زاب المغربي ا أن األح آم
المغرب   ة ب ة الراهن ة والظرفي ستجيب للمرحل ن ي ى  . معقل ة إل زاب المنتمي ذه األح فه

ي ناضلت لحصول الم  ة الت ة الوطني تقالل الحرآ ى اإلس رب عل ون . غ شترط أن تك ت
نفس       ان، ب ا آ ال سياسي آيفم ا في أي انتق ي ال    طرف ة الت ا و مؤسساتها التقليدي هياآله

ة التي            ,تالئم المستجدات و المرحلة الجديدة       شقاقات الحزبي ك موجة االن ويدل على ذل
  .يرجع زعمائها أسبابها إلى عدم قدرتهم تغيير األحزاب األم من الداخل 

ضا شكلت الوالدة الكثيفة لألحزاب عرقلة أمام استمرارية اختيار الوزير األول أي
  .من الحزب الحائز على األغلبية في االنتخابات التشريعية األخيرة 

بخصوص الجزائر فان اآبر عائق يحول دون تحقيق تحول ديموقراطي حقيقي 
 خدمة لمصالحها و هي المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها وصية على هذا التحول

حفاظا على امتيازاتها، و هذا هو ما أفضى بالجزائر إلى الدخول في فوضى و حرب 
بسبب عدم احترام اإلرادة الشعبية , أهلية حصدت عشرات االالف من األبرياء

  .الحقيقية 
هذه الوصاية العسكرية على التحول الديموقراطي أدى أيضا إلى تهميش األطراف 

آما أن الجهاز القضائي يشكل عرقلة قوية , باإلصالحات السياسية األخرى المعنية 
باعتباره جهازا مشلوال و غير قادر على اصدار األحكام و العقوبات في حق 
المخالفين و المعتدين من رجال األمن و الدرك و العسكريين و غيرهم من المسؤولين 

  .عن التصرفات الجسدية و القتل الجماعي و التعذيب 
 عائق آخر وهو ناتج عن التهميش و يكمن في سكان منطقة القبايل التعامل هناك

  .مع السلطات المرآزية و مطالبتهم بمنحهم وضعا خاصا 
أما تونس فرغم ما يميزها عن باقي دول المغرب العربي من أنها ال تعاني من 

و  , المشكل االثني، إال أنها تشكو من عدة عقبات تتجلى في ضعف المجتمع المدني



إضافة , هيمنة الحزب الحاآم و ادماج هياآله و تنظيماته في الهياآل العامة للدولة 
إلى اقصاء المنظمات الحزبية االخرى من الحياة السياسية وعدم اشراك المعارضة 

و يتم التظاهر بتطبيق ديموقراطية , في اتخاذ القرار و تهميش الحرآات  االسالمية 
  .خفاء معالم دآتاتورية سياسية اقتصادية و اجتماعية و ا

بسبب االعتقاالت , آما يطبع النظام التونسي عدم احترامه لحقوق االنسان 
و عدم , التحكمية و التعذيب في السجون الذي يطال الناشطين في الحقل السياسي 

بل يتم االعتماد على  صحافة الدولة لوحدها    , وجود صحافة مستقلة  و معارضة 
  .رسمي اللذان يكرسان الوضعية و يزيد الوضع استفحاال و تازما واإلعالم ال

فان هناك عدة عراقيل تواجهها  تتمثل في الطابع , و بخصوص موريتانيا 
آما أن , مما يجعل الوالء يكون للقبائل و ليس للدولة , القبائلي و العشائري للدولة 

ع المدني تبقى هشة إلى النخب السياسية الموريتانية و االحزاب و مؤسسات المجتم
, الشىء الذي جعل حجم ووزن التغيرات ال يستجيبان لطموحات المرحلة , حد آبير 

فالترميمات بقيت شكلية و بدون مضمون بسبب وجود نخبة تقليدية آالسيكية توجه 
زيادة على استئثار , مسار التحول على الرغم من نقص درايتها في هذا السباق 

و ينضاف إلى آل هذا ان . ل السياسي و اقصاء النخب المنافسة الحزب الواحد بالعم
الظروف االقتصادية و االجتماعية المحلية الموريتانية غير آفيلة باستيعاب المفاهيم 

و ان الفرد و , الديموقراطية الغربية التي تعتمد على الرأسمالية آغذاء روحي لها 
  .المبادرة الفردية هما عماد الرأسمالية 

لة األخيرة ضمن دول المغرب العربي هي ليبيا التي يشكل نظامها السياسي الحا
  .نموذجا فريدا في المنطقة بخصوصياته المؤسساتية و نهجه االيديولوجي 

فالنظام الليبي رغم إقدامه على بعض اإلصالحات االقتصادية فانه يعاني من فقر 
سكرية حاآمة بقيادة معمر فاحتكار القرار السياسي من قبل نخبة ع, الديموقراطية

حيث , القذافي يجعل اقامة نظام ديموقراطي بليبيا شبه مستحيلة في ظل الواقع الحالي 
ال وجود لمجتمع مدني و ألحزاب سياسية و النتخابات و لو صورية و ال لحقوق 

إضافة إلى غياب ,االنسان و ال وجود لدستورينظم االختصاصات و يوزع السلطات 
 لدى األطراف الفاعلة في الحياة السياسية الليبية من اجل تحقيق التغيير إرادة حقيقية

و سننتظر ما قد تسفر عنه األشهر المقبلة من . و التحول الديموقراطي المطلوب 
 الليبية السرية –تحوالت سياسية بعدما تم الكشف عن المفاوضات األمريكية 

ولية لتجاوز األزمة األمريكية آمرحلة أ, بخصوص البحث عن أسلحة الدمار الشامل 
  . الليبية و رفع الحصار االقتصادي المفروض على ليبيا –

و في األخير ال يمكن أن ننكر أنه قد بذلت مجهودات جبارة خالل عقد التسعينات 
سواء بفعل تأثيرات , في بعض دول المغرب العربي قصد تحقيق قفزة ديموقراطية 

نه بدأت تنظر جليا بعض بوادر اإلرادة السياسية عالوة على ا, داخلية أو خارجية 
الحقيقية لدى األنظمة الحاآمة ال في المغرب حيث يبدو هناك اجتماع بين النظام و 
  جميع الفاعلين السياسيين و االقتصاديين قصد تطوير الحياة الديموقراطية بالمغرب

  .باعتباره الحافز الحقيقي لكل اقالع اقتصادي و اجتماعي 
و ان , ن هذه الجهود المبذولة بالمغرب أو بغيره من دول المغرب العربي غير أ

اال أن , آانت تتوخى الخروج بمجتمعاتها من بؤر األزمات المختلفة المحيطة بها 



و نعول في , الضعف الذي تعاني منه يعود الى عدة عوامل نوجزها في ستة أساسية 
  : حقيقي و منشود و هيالمستقبل على تحديها لتحقيق تحول ديموقراطي 

عدم فرض ديموقراطية من األعلى و احتكار السلطة مما يؤدي إلى إقصاء  -
بعض األطراف و الحرآات التي أصبحت طرفا حقيقيا و فاعال في الحوار 

  .الديموقراطي 
 .اذعان األنظمة لإلرادة الحقيقية للشعوب  -
 .اصالح اإلدارة آأداة لتنفيذ السياسة العامة للدولة  -
 .ية سلطة و استقاللية القضاء العادل تقو -
وهو , ربط التحوالت الديموقراطية بالتنمية الشاملة اقتصاديا و اجتماعيا  -

ضروري أصبح أآثر الحاحا وذلك بالتوزيع العادل للثروات والحد من 
 .التهميش و الفقر و البطالة و األمية 

تحاد المغاربي فمكونات اال, التكتل االقليمي بين آل دول المغرب العربي  -
, الخمسة محكوم عليها بان تتالءم وتتوحد بحكم الجوار والمصالح المشترآة

حيث أنه لم يعد الهم والهاجس الديموقراطي في ظل التحوالت الدولية الراهنة 
إذ ال , المتميزة بالتكتالت االقتصادية االقليمية مقتصرة على قطر بحد ذاته 

ظل منظور اقليمي شمولي يؤسس لعهد نجاح لهذه الديموقراطية إال في 
جديدي تسود فيه الديموقراطية والحوار والتصالح نظرا لظهور بعض 

 .العوامل الجديدة آتدفق األزمات إلى قطر 
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