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الديمقراطية الداخلية لألحزاب السياسية

اليعقويب املهدي 

تقديم: 

تعتبر األحزاب السياسية حلقة وصل بين السلطة السياسية 

واملجتمع، حيث تلعب هذه الكيانات السياسية دورا مهما في نقل 

هموم املواطنين ومشاكلهم إلى السلطة السياسية من أجل إيجاد 

الفكرية  التيارات  عن  يعبر  السيا�سي  الحزب  أن  إذ  لها،  حلول 

من  مؤشرا  يعتبر  أنه  كما  املجتمع،  داخل  السياسية  واآلراء 

مؤشرات قياس نسبة التعددية السياسية، ونسبة مدى التداول 

السياسية،  األحزاب  فكرة  ظهرت  وقد  السلطة،  على  السلمي 

نتيجة ملجموعة من التفاعالت بين أقطاب سياسية مختلفة على 

مر التاريخ.

طائفــة،  ليســت  السياســية  األحــزاب  أن  دوفيرجيــه  موريــس  يــرى 

شــكل عنصــرا 
ُ
بــل أنهــا مجموعــة مــن الطوائــف ترتبــط فــي مــا بينهــا لت

متناســقا بمــا يعــرف بالجهــاز الحزبــي1.

إن األحزاب السياســية كما هو متعارف عليه تعتبر وســيلة تســمح 

1 - موريس دوفيرجيه، األحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد، الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011، ص 38.
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بالتعبيــر عــن املطالــب االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، ولتحقيــق ذلــك البــد مــن تشــكيل 

أحــزاب لهــا فعاليــة أكثــر فــي تنزيــل مطالــب املجتمــع إلــى أرض الواقــع، وهــذه الفعاليــة تكمــن مــن 

خــالل قيــاس مــدى حضــور ديمقراطيــة داخليــة لــدى هــذه األحــزاب.

ويوجــد مــن يربــط الدولــة الديمقراطيــة بدولــة األحــزاب السياســية، فاألحــزاب التــي تنبنــي علــى 

ديمقراطيــة تســاهم فــي إعطــاء شــرعية أكبــر للنظــام الديمقراطــي، وتســهم أيضــا فــي توســيع نطــاق 

املشــاركة السياســية، كمــا تســاهم فــي حــل املشــاكل املتعلقــة بأزمــات التكامــل القومــي1.

فالحديــث عــن األحــزاب السياســية، ال يتــم إال عبــر النظــر فــي مــدى حضــور ديمقراطيــة فعالــة 

داخــل أي حــزب سيا�ســي، كــون أن الديمقراطيــة الداخليــة تعتبــر معيــارا لقيــاس مــدى حضــور 

فــي حصــر وتحليــل  جــل مقومــات الديمقراطيــة داخــل أي دولــة، وتكمــن أهميــة هــذا املوضــوع 

أهــم تجليــات الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية، مــع تســليط الضــوء علــى هــذا املفهــوم 

وكذلــك مــدى حضــوره داخــل األحــزاب السياســية املغربيــة، وبالتالــي فــإن ذلــك ســيقودنا لطــرح 

إشــكال مفــاده:

ما مدى حضور جل مقومات الديمقراطية الداخلية في حياة األحزاب السياسية املغربية؟

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسة أسئلة فرعية تتجلى في:

 - ما مفهوم الديمقراطية الداخلية لألحزاب السياسية؟

 - ما هي أسس التنزيل الفعلي للديمقراطية الداخلية لألحزاب السياسية؟

 - كيف هو واقع الديمقراطية داخل األحزاب السياسية املغربية؟ 

1 - عبد اإلله سطي، الديمقراطية داخل األحزاب السياسية املغربية: دراسة قياسية للديمقراطية 
الداخلية عند حزب العدالة والتنمية، مقال منشور بمجلة تكامل للدراسات واألبحاث متقاطعة املعارف، 

العدد األول أبريل 2021، مطبعة النجاح، الدارالبيضاء، ص 115. 
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وكيف يمكن تفعيل هذا املبدأ في الحياة الحزبية باملغرب؟

فــي الجوانــب املختلفــة لإلشــكالية الســابقة واألســئلة الفرعيــة املنبثقــة عنهــا،  ولإلجابــة والنظــر 

فقــد تــم تقســيم هــذا املوضــوع إلــى التصميــم التالــي: 

املبحث األول: الديمقراطية الداخلية لألحزاب بين املفهوم وأسس التفعيل

اقع الديمقراطية الداخلية لألحزاب املغربية املبحث الثاني: و

املبحث األول: الديمقراطية الداخلية لألحزاب بين املفهوم وأسس التفعيل

فــي هــذا املبحــث، ســيتم التطــرق إلــى رصــد ماهيــة الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية فــي 

املطلــب األول، مــع محاولــة تحديــد أهــم العوامــل أو األســس، التــي يجــب علــى األحــزاب السياســية 

أن تعتمدهــا مــن أجــل ضمــان ديمقراطيــة داخليــة فعالــة، وهــو مــا ســيتم الحديــث عنــه فــي املطلــب 

الثاني.

املطلب األول: مفهوم الديمقراطية الداخلية لألحزاب

إطــار  فــي  ينــدرج  عــام،  بشــكل  السياســية  لألحــزاب  الداخليــة  الديمقراطيــة  عــن  الحديــث  إن 

ممارســة الديمقراطيــة فــي الدولــة ككل، لكــون الحــزب السيا�ســي ذلــك التنظيــم الــذي يهــدف إلــى 

املشــاركة فــي الســلطة، وإذا كان الحــزب السيا�ســي يســتند علــى مبــدأ الديمقراطيــة، فإنــه ســيعمل 

علــى تطبيــق هــذا املبــدأ فــي حالــة وصولــه إلــى الحكــم، بــل األكثــر مــن ذلــك ســيجعل مــن أولوياتــه 

املطالبة بالديمقراطية، لذى فإنه ال يمكن تصور بناء للديمقراطية دون العمل على تجسيدها 

داخــل األحــزاب السياســية.1

1 - األمين سويقات، األحزاب السياسية واألداء البرملاني في الدول املغاربية، دراسة مقارنة بين الجزائر 
واملغرب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

بجامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2017/2016، ص 71-70.

3

موقع منار اإلسالم - دراسات وأبحاث محكمة

اليعقويب املهدي 



كمــا يحيــل مفهــوم الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية، علــى أســاليب متعــددة ومتنوعــة 

فــي املداولــة علــى هــذه  القــرارات، أو  فــي اتخــاذ  تضمــن مشــاركة فاعلــة ألعضــاء الحــزب، ســواء 

وتوجهاتهــا  آرائهــا  اختــالف  علــى  املجتمــع  شــرائح  ملختلــف  عادلــة  تمثيليــة  وضمــان  القــرارات، 

الفكريــة، حيــث أن األحــزاب تســاهم فــي التعبيــر عــن اآلراء السياســية، وطــرح مرشــحين لهــم مــن 

الكفــاءة العاليــة مــا يمكنهــم مــن الخــوض فــي االســتحقاقات االنتخابيــة بالشــكل املثالــي، وكل هــذا 

ال يتم إال عبر وضع قواعد تنظيمية تؤطر األنشطة الحزبية الداخلية، من أجل ضمان سالمة 

العمــل الحزبــي فــي مجتمــع ديمقراطــي، وفــي هــذا الصــدد عملــت بعــض الــدول املشــاركة فــي منظمــة 

األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، علــى ســن تشــريعات تشــترط علــى أحزابهــا أن تتســم وظائفهــا الداخليــة 

بطبيعــة ديمقراطيــة، مــن أجــل ضمــان إلتــزام األحــزاب بالشــفافية فــي صنــع قراراتهــا، والتــداول 

بيــن مختلــف أعضائهــا عنــد اختيــار املرشــحين أو عنــد وضــع توجهــات عامــة لســير الحــزب1.

وتلعــب الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب أدوارا أساســية فــي تقويــة نجاعــة األداء الحزبــي، وذلــك 

مــن خــالل العمــل علــى تغذيــة التنافــس الحزبــي بيــن مختلــف األعضــاء، كمــا أن التفعيــل الجيــد 

للديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب، يــؤدي بــدوره إلــى خلــق قــادة سياســيين مؤهليــن، ال�ســيء الــذي 

ينتــج عنــه بلــورة تفكيــر حزبــي أسا�ســي، أي وضــع توجهــات عامــة للحــزب مــن طــرف قادتــه، وهــذه 

التوجهــات تلقــى قبــوال مــن طــرف املجتمــع، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى حــدوث توافــق هــذا األخيــر مــع 

توجهــات الحــزب العامــة. 

كمــا أن بنيــة الحــزب السيا�ســي تلعــب دورا فــي تحديــد مــدى حضــور ديمقراطيــة داخلــه، فأغلبيــة 

األحــزاب تتســم بنيتهــا بطابــع هرمــي، أي وجــود قاعــدة فــي األســفل تتقلــص تدريجــا وصــوال إلــى قمــة 

الهــرم، والتــي يمثلهــا األميــن العــام للحــزب واملكتــب السيا�ســي، والقاعــدة الســفلى للحــزب تمثــل 

البنــاء الفعلــي ألي حــزب، علــى اختــالف تســمياتها أو علــى مســتوى متوســط عــدد األعضــاء فيهــا، 

1 - مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، الناشر: مكتب املؤسسات الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا، مكان الطبع بولندا، 2011، ص 40.
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أو علــى مســتوى تقســيمها مــن الناحيــة الجغرافيــة، والتــي تكــون مترابطــة فيمــا بينهــا، ويعكــس 

هــذا التنظيــم حجــم الديمقراطيــة الداخليــة ألي حــزب، عبــر إشــراك مختلــف الفئــات املجتمعيــة 

مــن الشــباب أو النســاء، والتــي تعمــل جميعهــا تحــت تفكيــر وأولويــات الحــزب، كمــا أن التعــدد 

داخــل األحــزاب بيــن مختلــف الفئــات املجتمعيــة، وتنــوع املهــن يفــرض نفســه كمعيــار لحضــور 

فــي مــدى قــدرة الحــزب علــى  الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب، غيــر أن األهميــة الكبــرى تكمــن 

ضمــان هــذه الديمقراطيــة داخلــه، حيــث أن غيــاب هــذا املبــدأ داخــل األحــزاب يــؤدي إلــى اعتبــار 

الحــزب مجــرد بنيــة بــدون روح1. 

والتــي  األســس،  مــن  مجموعــة  علــى  السيا�ســي  الحــزب  يتأســس  أن  الضــروري  مــن  فإنــه  لذلــك 

تضمــن تنزيــال فعليــا للديمقراطيــة الداخليــة داخــل األحــزاب السياســية، وهــو مــا ســيتم التطــرق 

إليــه فــي املطلــب الثانــي.

املطلب الثاني: أسس تنزيل الديمقراطية الداخلية لألحزاب 

تســمح  التــي  األســس،  مــن  مجموعــة  علــى  السياســية  لألحــزاب  الداخليــة  الديمقراطيــة  ترتكــز 

أخــرى  عوامــل  وهنــاك  األحــزاب،  داخــل  والتمثيــل  الديمقراطيــة  مــن  أعلــى  مســتوى  بتحقيــق 

عــن طريــق: ذلــك  فــي  تســاعد 

 - ضــرورة توفيــر ضمانــات، تحــول دون تركيــز الســلطة داخــل الحــزب، أو احتكارهــا فــي شــخص 

مــن  الحــزب السيا�ســي،  التمثيليــات داخــل  فــي فئــة معينــة، ضمــان إلشــراك مختلــف  أو  واحــد 

شــباب أو نســاء أو أقليــات2، وهــو مــا يضفــي مشــاركة قويــة ملختلــف مكونــات الحــزب فــي صناعــة 

القــرار وتوجيــه آراء موحــدة للحــزب، فضــال عــن أنــه يعتبــر مؤشــرا لقيــاس درجــة انفتــاح الحــزب 

1 - حسين أبو رمان، األحزاب السياسية، مقال إلكتروني، تاريخ اإلطالع: 11 دجنبر 2021، ص 15-14، 
https://nimd.org/wp-content/uploads/2020/09/Political-parties.pdf :الرابط

2 - حسين أبو رمان، مرجع سابق، ص 16.
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علــى كافــة مكوناتــه1.

مــا  أو  النســائية،  التمثيليــة  خاصــة  الحــزب  مكونــات  ملختلــف  والواجبــات  الحقــوق  ضمــان   -  

يعــرف باملســاواة الجنســانية، إذ تعتبــر قلــة تمثيــل العنصــر النســوي فــي املجــال السيا�ســي، مــن 

املســائل التــي تعيــق أداء العمليــات الديمقراطيــة داخــل األحــزاب بصفــة خاصــة، وداخــل النظــام 

هيئــات  عــن  الصــادرة  التوصيــات  مــن  اإلشــارة ملجموعــة  تجــدر  وهنــا  عامــة،  السيا�ســي بصفــة 

دوليــة وإقليميــة، مــن أجــل تعزيــز دور املــرأة فــي املشــاركة داخــل الحيــاة السياســية بصفــة عامــة 

وداخــل األحــزاب بصفــة عامــة، كالتوصيــة رقــم 1899 الصــادرة عــن الجمعيــة البرملانيــة ملجلــس 

أوروبــا، بشــأن زيــادة تمثيــل املــرأة فــي السياســة، مــن خــالل النظــام االنتخابــي2.

إن التمثيلية النسائية داخل األحزاب السياسية، تعتبر من أهم املؤشرات لقياس الديمقراطية 

الداخليــة لألحــزاب السياســية، وذلــك مــن خــالل فتــح املجــال للعنصــر النســوي فــي صناعــة القــرار 

مــن  املســتوى  وهــذا  االنتخابيــة،  االســتحقاقات  فــي  الحــزب  تمثيــل  أجــل  مــن  الفرصــة  ومنحهــا 

التمثيــل ال يتــم إال عبــر منهجيــة منفتحــة مــن قبــل قــادة الحــزب علــى جميــع الفئــات املجتمعيــة3.

 - ضــرورة ضمــان حقــوق األقليــات داخــل األحــزاب السياســية، مــن خــالل عــرض القضايــا التــي 

لهــا صلــة باألقليــات القوميــة فــي برامــج األحــزاب السياســية، مــع الحــرص علــى ضمــان مشــاركة 

كاملــة ومتكافئــة لألقليــات فــي الحيــاة السياســية للحــزب، وهــذا املعطــى يجــد ســنده القانونــي مــن 

خــالل املــادة 4 واملــادة 15 مــن اتفاقيــة أوروبــا اإلطاريــة بشــأن حمايــة األقليــات القوميــة4. 

فــي  األعضــاء  تفعيلهــا، كحــق  بضــرورة  السياســية  األحــزاب  تلتــزم  أخــرى  ملعاييــر  باإلضافــة  هــذا 

مــع تشــكيل  التصويــت واالنتخــاب، وإقــرار تشــريعات وأنظمــة قانونيــة تنظــم العمــل الحزبــي، 

1 - عبد اإلله سطي، مرجع سابق، ص 118.
2 -- مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مرجع سابق، ص 40.

3 - عبد اإلله سطي، مرجع سابق، ص 118.
4 - مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مرجع سابق، ص 42-41.
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الشــفافية  ملبــدأ  تخضــع  والتــي  ديمقراطيــة،  قواعــد  وفــق  املوازيــة  وتنظيماتــه  الحــزب  هيئــات 

فــي  التــداول  مــن  األعضــاء  كافــة  وتمكيــن  األحــزاب،  داخــل  القيــادات  إلــى  للوصــول  والتنافــس 

القرارت السياسية التي تخص الحزب، كونه يعتبر فضاء للتداول في اآلراء، وهو فضاء للصراع 

السيا�ســي واالختالف في اآلراء، حيث أن الحزب السيا�ســي من الضروري أن يشــتغل وفق قواعد 

الديمقراطيــة، والتــي تقــوم علــى االختــالف فــي الــرأي بيــن مختلــف األعضــاء، والقــدرة علــى تدبيــر 

هــذا االختــالف والخــروج بتوجــه موحــد للحــزب السيا�ســي، ومــن أجــل تكريــس ديمقراطيــة داخــل 

األحــزاب، وجــب مــن الضــروري أيضــا عقــد دورات تنظيميــة ودوريــة للمؤتمــرات داخــل الحــزب، 

وهــذه األنشــطة الداخليــة تســمح بإيصــال توجهــات الحــزب للجماهيــر والــرأي العــام1.

تعتمــد أغلــب األحــزاب السياســية علــى ضــرورة تفعيــل مختلــف األســس التــي ســبق ذكرهــا، مــن 

أجــل ضمــان ديمقراطيــة مثاليــة وفعالــة داخلهــا، وهنــاك مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تســاعد 

واملشــاركة،  املنافســة،  منهــا  السيا�ســي،  الحــزب  داخــل  الديمقراطيــة  حضــور  مــدى  قيــاس  فــي 

والشــفافية2. والالمركزيــة  والتمثيــل، 

المبحث الثاني: واقع الديمقراطية الداخلية لألحزاب المغربية

إن واقــع الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب باملغــرب يعــرف مجموعــة مــن الصعوبــات فــي التنزيــل، 

وذلك راجع ملجموعة من االعتبارات، وهو ما سيتم الحديث عنه في املطلب األول، وعلى الرغم 

مــن ذلــك فإنــه توجــد جهــود مبذولــة مــن أجــل تفعيــل ديمقراطيــة داخليــة لألحــزاب باملغــرب، وهــو 

مــا ســيتم التطــرق إليــه فــي املطلــب الثانــي.

1 - حسين أبو رمان، األحزاب السياسية، مرجع سابق ص 16.
2 - عبد اإلله سطي، مرجع سابق، ص 117.
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املطلب األول: أزمة الديمقراطية الداخلية لألحزاب املغربية

مــا تــزال تعــرف جــل األحــزاب السياســية املغربيــة ضعفــا تنظيميــا مــن الداخــل، رغــم وجــود بعــض 

القوانيــن التنظيميــة التــي تهــدف إلــى تأهيــل األحــزاب السياســية، والرفــع مــن نجاعــة عملهــا علــى 

الصعيــد الديمقراطــي والعملــي، وتتعــدد املقاربــات التــي فســرت علــى أن األحــزاب املغربيــة تعــرف 

أزمــة ديمقراطيــة داخليــة، ومــن بيــن هــذه املقاربــات نجــد:

1-مقاربة سوسيو تاريخية: 

تعتمــد هــذه املقاربــة علــى فهــم الســلوك واألفــكار املرتبطــة باألحــزاب السياســية املغربيــة، 

حيــث تبلــورت هــذه الســلوكات واألفــكار الحزبيــة منــذ فتــرة الحمايــة، والتــي تعتمــد علــى 

فــي ذلــك الوقــت وضعــت  الفتــرة، أي أن األحــزاب الوطنيــة  تلــك  فــي  مقاومــة املســتعمر 

نفســها كواجهــة تمثــل اإلرادة الوطنيــة، عــوض أن تكــون ممثلــة إلرادة ديمقراطيــة، وقــد 

ظــل هــذا التفكيــر ســائدا بعــد االســتقالل ولــم يتــم تجــاوزه، وبالتالــي فإنــه يعتبــر مســؤوال 

عــن غيــاب الديمقراطيــة داخــل األحــزاب السياســية املغربيــة فــي الوقــت الحالــي.

2-مقاربة سوسيو سياسية: 

إن تفســير األزمــة الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية املغربيــة مــن منظــور هــذه 

املقاربــة، ينطلــق مــن الــدور الــذي لعبتــه الســلطة السياســية، وذلــك عــن طريــق الخلــط 

بيــن التعدديــة الحزبيــة والتعدديــة السياســية1، إذ أن الــدول الغربيــة تتشــكل تعدديتهــا 

الحزبيــة مــن خــالل تعدديــة سياســية، حيــث يمكــن الحديــث عــن تطابــق بينهمــا، وهــذا 

1 - »التعددية السياسية هي التطبيق العملي لحرية النشاط السيا�سي، وتمثل التعددية الحزبية إحدى 
مكوناتها األساسية، ولكنها ال تقتصر عليها وال تتحدد بها، فوجود التعددية الحزبية ال يؤدي بالضرورة إلى 

وجود التعددية السياسية، ذلك أنه من املمكن وجود أحزاب سياسية مع وجود نخبة واحدة تسيطر على 
 على بقائها في 

ً
الحياة السياسية، وتقيد عمل األحزاب السياسية بما ال يضر بمصالحها، وال يشكل خطرا

السلطة، تحت مظلة تنظيم شرعي يسمح بذاته ويقننه« هادي مشعان ربيع، التعددية السياسية وعالقتها 
بالتعددية الحزبية، مقال منشور في مجلة القانون الدستوري واملؤسسات السياسية العدد األول يونيو 

2019 ص 232.
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التطابــق هــو الــذي يضفــي شــرعية ديمقراطيــة علــى األحــزاب السياســية، وهــو الغائــب 

فــي الحقــل السيا�ســي املغربــي.

3-مقاربة سوسيو ثقافية:

ترتكــز هــذه املقاربــة فــي تفســير األزمــة الداخليــة لألحــزاب السياســية املغربيــة، مــن خــالل 

النظر في السلوك السيا�سي للمواطن املغربي، حيث أن انتشار مشاكل كالفقر واألمية 

االختيــار  علــى  تؤثــر  التــي  العناصــر  مــن  مجتمعــة  تعتبــر  والتــي  االجتماعيــة،  واملشــاكل 

السيا�ســي للمواطــن املغربــي، إذ أن قلــة الوعــي السيا�ســي ال يــؤدي إلــى التصويــت علــى 

األحــزاب مــن خــالل تقييــم برامجهــا االنتخابيــة املطروحــة، بــل تتــم عبــر األخــذ باعتبــارات 

أخرى كالقبلية أو املحســوبية أو بما يتعلق باألشــخاص املترشــحين بحد ذاتهم، كالنظر 

لنســب املترشــح أو املســتوى االقتصــادي أو االجتماعــي لــه، وهــذا املعطــى نجــد حضــورا 

لــه بشــكل قــوي فــي األوســاط القرويــة1.

املطلب الثاني: دور القوانين في تفعيل ديمقراطية األحزاب باملغرب

إن املبتغــى األسا�ســي مــن الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية، هــو تخليــق حيــاة حزبيــة 

تعتمــد علــى الشــفافية والنزاهــة، وارتــكاز نشــاط الحــزب علــى مفهــوم الديمقراطيــة، بحيــث يكــون 

هــذا املفهــوم حاضــرا فــي مواقــف الحــزب وسياســته وفــي ســلوكه وقيمــه، واألحــزاب التــي تنبنــي علــى 

ديمقراطيــة داخليــة قويــة، تتميــز بوجــود كفــاءات وقيــادات وهيئــات حزبيــة واعيــة ومنســجمة، 

تساهم في تتداول السلطة فيما بينها بطريقة ديمقراطية2، وهذه األهداف ال يمكن تحقيقها إال 

عبــر وجــود نظــام قانونــي يؤطــر املمارســة الحزبيــة فــي الدولــة، واملغــرب ومــن خــالل اإلطــار القانونــي 

1 - محمد ضريف، األحزاب السياسية املغربية من سياق املواجهة إلى سياق التوافق 1999-1934، 
منشورات املجلة املغربية لعلم االجتماع، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، ص 9

2 - صليحة بوعكاكة، قانون األحزاب املغربي ومساهمته في تفعيل األحزاب السياسية، مقال منشور 
في كتاب تحت عنوان أشغال الندوة الدولية حول قانون األحزاب السياسية باملغرب، تأليف عبد هللا 

إدري�سي، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة األولى 2008، ص 39.
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املنظــم لألحــزاب السياســية1، عمــل علــى بلــورة مبــادئ أساســية تهــدف إلــى تخليــق ديمقراطيــة 

داخليــة لألحــزاب السياســية املغربيــة، وذلــك مــن خــالل تنصيــص مجموعــة مــن املــواد علــى أســس 

فــي هــذا الصــدد،  أثنــاء ســير عملهــا، ونذكــر  بهــا  قانونيــة، وجــب علــى األحــزاب املغربيــة التقيــد 

التنصيــص علــى ضــرورة ســير العمــل الحزبــي وفــق مبــادئ ديمقراطيــة، والتــي تســمح ألي عضــو 

مــن أعضــاء الحــزب فــي املشــاركة الفعالــة فــي إدارة وتســيير مختلــف األجهــزة املكونــة للحــزب2.

أيضــا فــإن مشــاركة النســاء والشــباب واالنخــراط فــي العمــل الحزبــي، يعتبــر أحــد الغايــات التــي 

يســعى القانــون املنظــم لألحــزاب السياســية إلــى إنزالــه فــي أرض الواقــع، كــون أن تمثيليــة العنصــر 

النســوي والشــبابي يعتبــر مــن املقاييــس األساســية لحضــور الديمقراطيــة الداخليــة لــدى األحــزاب 

املغربيــة3، هــذا باإلضافــة إلــى التنصيــص علــى ضــرورة توفــر األحــزاب السياســية، علــى هيــاكل 

تنظيميــة لهــا بعــد وطنــي وجهــوي، والتــي تســمح باالنفتــاح علــى مختلــف شــرائح املجتمــع وضمــان 

مشــاركة حزبيــة كثيفــة، كمــا أن األحــزاب يجــب أن تتوفــر علــى فــروع علــى صعيــد كل جماعــة 

عــن طريــق  السياســية،  الدخليــة لألحــزاب  الديمقراطيــة  لقيــاس  يعتبــر مؤشــرا  وهــذا  ترابيــة4، 

مــن  عالــي  مســتوى  بتحقيــق  يســمح  ممــا  الجغرافيــة  املناطــق  مختلــف  فــي  للحــزب  فــروع  وجــود 

االنفتــاح الحزبــي.

بضــرورة  األحــزاب  إلــزام  علــى  عمــل  املغربــي،  السياســية  لألحــزاب  التنظيمــي  القانــون  أن  كمــا 

التقيــد بمبــادئ الشــفافية والنزاهــة، وإعطــاء األولويــة لعنصــر الكفــاءة أثنــاء اختيــار مرشــحيه، 

بقــدر يســمح بقيامهــم بأدوارهــم ومهامهــم التمثيليــة بالشــكل املثالــي5.

1 - ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 )22 أكتوبر 2011( بتنفيذ القانون 
القعدة  ذو   26 بتاريخ   5989 عدد  الرسمية  الجريدة  السياسية  باألحزاب  املتعلق   29.11 رقم  التنظيمي 

1432 )24 أكتوبر 2011(، ص 5172.
2 - املادة 25 من القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية

3 - املادة 26 من نفس القانون التنظيمي.

4 - املادة 27 من نفس القانون التنظيمي.

5 - املادة 28 من نفس القانون التنظيمي.
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فــي اإلطــار القانونــي املنظــم لألحــزاب السياســية املغربــي،  كل هــذه املعطيــات املنصــوص عليهــا 

وإلــى جانــب معطيــات أخــرى، تســاهم فــي تفعيــل مبــدأ الديمقراطيــة داخــل األحــزاب السياســية 

بالعمــل  للنهــوض  كافيــا  يعــد  ال  باملغــرب  لألحــزاب  القانونيــة  املنظومــة  تجديــد  لكــن  املغربيــة، 

لــه بعــد سيا�ســي وثقافــي واجتماعــي  الحزبــي، نظــرا ملجموعــة مــن االعتبــارات املتداخلــة منهــا مــا 

واقتصــادي1.

1 - صليحة بوعكاكة، مرجع سابق، ص 45.
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خاتمة: 

مــن خــالل مــا ســبق ذكــره، يتضــح لنــا أن موضــوع الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية، 

يعتبــر مــن املواضيــع األساســية فــي قيــاس مــدى حضــور ونجاعــة عمــل األحــزاب، لكــون هــذه األخيرة 

تعتبــر حلقــة تواصــل بيــن الحاكميــن واملحكوميــن، وهــذا التواصــل ال يتــم إال عبــر إشــراك مختلــف 

فئــات املجتمــع فــي الحيــاة الحزبيــة، فضــال عــن ضمــان ممارســة ديمقراطيــة ونزيهــة للعمــل الحزبــي.

وكمــا هــو الحــال فــإن التجربــة الديمقراطيــة الداخليــة لــدى األحــزاب املغربيــة، تعــرف مجموعــة 

مــن الصعوبــات لهــا مســتويات متعــددة، تحــول دون وجــود ممارســة ديمقراطيــة داخــل بعــض 

األحــزاب السياســية، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الجهــود املبذولــة مــن طــرف الدولــة، عبــر 

التنصيــص القانونــي علــى احتــرام معاييــر محــددة فــي الحيــاة الداخليــة لألحــزاب املغربيــة، تســاعد 

فــي إبــراز معالــم الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب باملغــرب.
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