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تمهيد
أسس دستور 2011 لمنظور جديد في االرتقاء بالمشاركة المُواطِنة بالمغرب عبر إقرار

آليات جديدة لتدعيم مساهمة المواطنين في مراقبة السياسات العامة، كالملتمسات
التشريعية، والعرائض التي تم الرهان عليها لتجويد التدبير العمومي ولتجسير الفجوة
بين المواطن والدولة. لكن طبيعة التنزيل القانوني والتنظيمي لمقتضيات الدستور،

ونوعية الثقافة السياسية واإلدارية السائدة، قد حدت نوعا ما من تملّك هذه األدوات،
ومن درجة تأثيرها في تفكيك الخطاطة التقليدية للتدخل العمومي. 

سنحاول في هذه الورقة تتبع مكاسب التجربة المغربية في مجال الديموقراطية
التشاركية، من خالل تحليل المقتضيات الجديدة واستقصاء تأثيرات العرائض المقدمة

إلى السلطات العمومية والترابية، وسنرصد، في ضوء الحصيلة األولية، القيود
التشريعية والعملية التي تكبح هذا المسعى، مع محاولة استشراف ممكنات اإلصالح.

أوال: التأطير التشريعي للعرائض المحلية بين
البعدين السياسي واإلجرائي

 للسلطات العمومية بالمغرب ضمن مسار تطعيم الديموقراطية 1اندرج إقرار العرائض
التمثيلية بتقنيات الديموقراطية التشاركية، بما يمكن من توسيع مساحات مشاركة

المواطنين ودرجة تأثيرهم في السياسات العامة، وهنا يُطرح التساؤل حول مدى
استيعاب المساطر اإلجرائية لسقف الرهانات الدستورية ذات الصلة بتنويع آليات

الديموقراطية المواطنة ولمستوى التطلعات الشعبية فيما يخص تعزيز الولوج المنصف
للمواطنين للخدمات العمومية.

موقع العرائض في تطور مسار الديموقراطية
التشاركية بالمغرب

تعد المشاركة في الحياة السياسية مؤشرا فعاال لتقييم درجة التقدم الحاصل في
المنهجية الديموقراطية، وقياس أثر اإلصالحات السياسية والتشريعية على أرض الواقع.

بشكل عام، ظلت المشاركة السياسية للمواطنين جد ضعيفة، وهو واقع عكسته
مؤشرات المشاركة في االنتخابات التي لم تتخط عتبة 42،29% في انتخابات 2016

    دور العرائض في تفعيل المشاركة المُواطِنة بالمغرب: الرهانات والمآالت2



التشريعية، وعتبة 53,67% بالنسبة لالنتخابات الجماعية والجهوية في 2015. وهي
مؤشرات دالة تعكس ضعف الثقة في األحزاب السياسية، وتعمق الشرخ بين

المؤسسات التمثيلية والنسيج االجتماعي. 

أمام هذا الفراغ، عرف المجتمع المدني مدا متناميا ليتجاوز عتبة 200 ألف جمعية
تشتغل معظمها في مجاالت تنشيط التنمية وتقديم الخدمات، لكن هذا التطور ال يمكن

أن يحجب إشكاالت جمة تتعلق بالتفاوت بين الجمعيات الوطنية والمحلية في الولوج
للتمويل العمومي، فضال عن محدودية إعمال قواعد الحكامة الرشيدة في عمل

 2الجمعيات، كتغييب المنهجية الديموقراطية والشفافية المالية في تدبير مشاريع التنمية،
 في ظل قلة الجمعيات3مع تغليب األدوار الخدمية على حساب مهام الترافع والوساطة،

التي تمتلك قدرات تنظيمية وتواصلية تؤهلها للترافع. 

على الصعيد العملي، اتسم التدبير العمومي بنفس االستئثار، حيث ظل إشراك
المواطنين في القرار متوقفا على إرادة المسؤولين المركزيين والمحليين. ووعيا

بأهمية المشاركة في تثبيت السلم االجتماعي وتفعيل التزامات المغرب في مجال
 - عبر وضع عدة برامج لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتجسيد 4التنمية المستدامة،

أجندة 2030 للتنمية المستدامة - فقد أصبح الخطاب الرسمي يؤكد على ضرورة وضع
آليات جديدة تتيح مشاركة واسعة للمواطنين، وفق تعاقد اجتماعي جديد يقلص الهوة

بين الحاكمين والمحكومين، ويمكن من إعادة الديموقراطية المخطوفة من قبل النخب
 5السياسية إلى حضن الشعب.

وعيا بهذه الرهانات، واستجابة للسقف العالي للمطالب السياسية في خضم موجة
الربيع العربي، فقد شكلت المشاركة مُوجها مفصليا لمستجدات دستور 2011، كمرتكز
جوهري لدولة المؤسسات وكشرط حاسم لتجسيد الديموقراطية، وذلك عبر عدة آليات

تتمثل في هيئات التشاور والملتمسات التشريعية والعرائض. وبذلك يكون الدستور
المغربي إلى جانب الدستور التونسي من الدساتير القليلة في العالم العربي التي تكرس

 وخاصة العريضة كوسيلة لتفعيل مقتضيات الدستور 6صراحة الديموقراطية التشاركية،
المتعلقة بالمشاركة المواطنة، وكآلية اقتراحية من شأنها أن تفعّل مشاركة المواطنين

 7في اقتراح وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

وإذا تأملنا في المتن الدستوري، نجد أن العرائض تتوخى رهانات متعددة: سياسية
كإطار لتجاوز الشخصنة والتراتبية في عالقة المواطنين بدوائر القرار، وبيداغوجية

كمقاربة إجرائية لتمرين المواطنين على تدبير الشأن العام، وتنظيمية كفرصة للرفع من
قدرات النسيج الجمعوي وتثمين أدوار الوساطة والترافع. وهنا يُثار التساؤل حول

مستوى تمثل النصوص التشريعية والتنظيمية لروح الدستور.
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المساطر اإلجرائية لتقديم العرائض بالمغرب:
ضمانات أم قيود

لتوضيح المقتضيات الدستورية تم إصدار عدة قوانين ونصوص تنظيمية لتقديم العرائض
الوطنية، كالقانون التنظيمي رقم 44.14 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في

تقديم العرائض للسلطات العمومية. عرف القانون العريضة بكونها طلبا مكتوبا يتضمن
مطالب أو مقترحات، يوجهه مواطنات ومواطنون إلى السلطات العمومية التخاذ ما

تراه مناسبا من إجراءات، وحصر نطاق السلطة العمومية في رئيس الحكومة ورئيسي
 حدد القانون شروط شكلية 8مجلسي البرلمان. ولضمان جدية موضوع العريضة،

وموضوعية، إذ رهن ممارسة الحق في تقديم العرائض بمتطلبات ممارسة الحقوق من
داخل منظومة الديمقراطية التمثيلية واشترط التقيد بواجباتها وكذا التمتع بالحقوق

 مع التنصيص بشكل صريح على ضرورة التسجيل في اللوائح 9السياسية والمدنية،
االنتخابية العامة، وارتباط موضوع العريضة بمطالب مشروعة وبتحقيق المصلحة

العامة. 

إضافة إلى ذلك، يتعين تجنب عدة محاذير لمنع قبول العريضة، كالمس بالثوابت الجامعة
لألمة - المتمثلة في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد،

والملكية الدستورية واالختيار الديمقراطي-، أو التدخل في عمل السلطات القضائية
والتشريعية أو تهديد األمن القومي، أو اإلخالل بمبادئ المرافق العمومية، أو اإلساءة

للمؤسسات واألشخاص أو أن تكتسي العريضة طابعا تمييزيا أو نقابيا أو حزبيا ضيقا، أو
أن تتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية

أخرى. 

بجانب نص العريضة الذي يشترط فيه اإليجاز والوضوح، يتعين إرفاقها بمذكرة مفصلة
تبين األسباب واألهداف الداعية لتقديمها، ونسخة من محضر عقد اجتماع لجنة تقديم
العريضة، والئحة دعم العريضة تتضمن على األقل 5000 توقيع، مع إرفاق التوقيعات

بنسخ من بطائق التعريف الوطنية. ويُالحظ استبعاد الجمعيات من مجال العرائض
الوطنية على الرغم من كونها أداة مهمة لتقوية التمثيلية االجتماعية للمجتمع المدني
وإلسهامه في تجسيد ثقافة الترافع لدى عموم المواطنين بكيفية قد ترفع من درجة

تأثيرهم في القرار العمومي. 

بخصوص العرائض المحلية، المؤطرة بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
الصادرة في 7 تموز/يوليو 2015، فهي كل محرَّر يطالب بموجبه المواطنات

والمواطنون والجمعيات المحلية بإدراج نقطة تدخل في جدول أعمال المجالس
المنتخبة. ولتدقيق مسطرة إيداعها وتقديمها تم إدراج عدة مقتضيات داخل القوانين

    دور العرائض في تفعيل المشاركة المُواطِنة بالمغرب: الرهانات والمآالت4



التنظيمية للجماعات الترابية، إضافة إلى إصدار عدة مراسيم تبين نموذج العريضة
ومسطرتها سواء تعلق األمر بالعرائض التي يقدمها األفراد أو الجمعيات. 

بالنسبة للعرائض المحلية الموجهة من قبل المواطنين للمجالس المنتخبة اشترط
القانون اإلقامة في المجال الترابي للجماعة، إضافة إلى التسجيل في اللوائح

االنتخابية مع إعفاء العرائض المقدمة للمجالس الجهوية من هذا القيد. كما اشترط
وجود مصلحة مشتركة بين المعنيين بتقديم العريضة، مما قد يمنح للجهة المستقبلة

سلطة تقديرية واسعة في تأويل هذا الشرط، بشكل قد يمنع المواطنين في إطار
 أما بخصوص 10التضامن أن يوقعوا على عريضة ليسوا معنيين بها بشكل مباشر.

التوقيعات المطلوبة فهي تتراوح بين 100 و500 توقيع بحسب صنف الجماعة الترابية
وعدد ساكنتها. 

بالنسبة للعرائض المحلية المقدمة من قبل الجمعيات فقد وضع المشرّع عدة شروط
تتعلق بالوضع القانوني للجمعية، بما فيها أن تكون مؤسسة بالمغرب، وأن يتواجد

مقرها أو أحد فروعها بتراب الجماعة المعنية بالعريضة، فضال عن وجودها في وضعية
سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن يمر على تأسيسها ثالث سنوات على

األقل. وإذا كان المشرع قد حذف شرط العدد بالنسبة لعرائض الجمعيات عدا تلك
المقدمة لمجالس العماالت أو األقاليم بحيث يجب أن يفوق عدد منخرطي الجمعية 100
عضو، فقد كان أكثر تشددا في موضوع العريضة بالتأكيد على ارتباطه بنشاط الجمعية. 

ويُالحظ اتجاه المشرع نحو إدماج مرتكزات المنهجية الديموقراطية عبر اشتراط اشتغال
 ومأسسة مسالك تقديم العرائض حتى ال تترك11الجمعيات طبقا للمبادئ الديموقراطية،

بيد رئيس الجماعة ليوظفها تبعا لرهاناته الخاصة، مع وضع ضمانة أساسية لدفع
المنتخبين إلى التعامل بجدية مع مآل العريضة، فالمجالس المنتخبة ملزمة بالرد على

 مع 12مقدمي العرائض ونشر محاضر اجتماعاتها وقرارها بخصوص العرائض المؤهلة،
فتح إمكانية الطعن أمام القضاء اإلداري في حالة الرفض الذي يجب أن يكون مبررا.

ثانيا: ممكنات إسهام العرائض في تجسيد
المشاركة المواطنة بالمغرب

بلغ عدد العرائض المقدمة للسلطات العمومية ثمانية عرائض فيما تجاوزت 212
عريضة على المستوى الترابي، وهي مؤشرات تعكس تطورا ملحوظا في إعمال هذه

اآللية مقارنة بالدول العربية. لكن القراءة الوصفية ال يمكن أن تخفي حجم القيود التي
تغل يد المبادرين للعرائض، وتهدد بتحول هذه األخيرة من مدخل لترسيخ

الديموقراطية، إلى فرصة إلضفاء الشرعية االجتماعية على سياسات فوقية.
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الحصيلة األولية للعرائض بالمغرب: الثمار واآلثار
تشير اإلرهاصات األولية لتفعيل العرائض إلى حماس شعبي واضح في تجريب هذه

اآللية الترافعية، مقابل فتور رسمي في التعاطي معها سواء على الصعيدين الوطني أو
 إذ لم يتم قبول13المحلي. فعلى المستوى الوطني قُدمت ثمان عرائض رُفض معظمها،

سوى عريضة واحدة تتعلق بإحداث صندوق لمكافحة السرطان في 28 أيلول/سبتمبر
 حيث التزمت الحكومة بعدة إجراءات كتحويل المعهد الوطني لألنكولوجيا إلى2020،14

مؤسسة عمومية وتعميم مراكز التشخيص والعالج، دون االلتزام بالحل المقترح من
قبل أصحاب العريضة الذين طالبوا بوضع حساب مالي في الميزانية العامة للتكفل

بمرضى السرطان. ورغم مرور حوالي سنة ونصف فإن الحكومة لم تبدأ بعد في تفعيل
االلتزامات التي قطعتها بخصوص هذه العريضة، األمر الذي يعطي رسالة سلبية حول

مدى جدية الحكومة في التعاطي مع مبادرات المواطنين. 

ساهمت هذه العريضة -التي فاقت توقيعاتها 40 ألف توقيع- في خلق نقاش عمومي
موسع حول السياسات الصحية، بتوجيه من أصحاب العريضة الذين ينتمي جلهم للوسط

األكاديمي. وهنا يظهر األثر المهيكل للعرائض في تجسير الهوة بين مراكز األبحاث
الجامعية وبين الفاعلين المدنيين والسياسيين، وفي إدماج المواطن في صلب ديناميات

حقيقية للترافع تضمن إيصال صوته ضمن صيغة عقالنية يمكن أن تقلل من مخاطر
االحتجاج العنيف أو السلبية المقيتة نتاج اإلحساس بالعجز وضعف الثقة في

المؤسسات. 

في الفترة الحالة توجد عريضة وطنية واحدة في طور الدراسة، وهي العريضة
المطالبة بتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق سنة 2030، والمودعة لدى

مجلس النواب بتاريخ 3 شباط/فبراير 2021، والتي قارب عدد توقيعاتها 14 ألفا، ومن
خالل حملة جمع التوقيعات واللقاءات مع وسائل اإلعالم ومع لجنة العرائض بمجلس

النواب، فقد أعادت هذه العريضة الجدل حول المناصفة بين النساء والرجال في المجال
االنتدابي إلى واجهة النقاش العمومي. 

في المجال االقتصادي، توجد عريضة في طور التقديم تتعلق بإسقاط حق اإلقامة فيما
 تقودها فعاليات نسائية تطالب بمراجعة 15يتعلق بالوصاية على األراضي الساللية،

المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام قانون رقم 62.17، بشأن الوصاية
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها، والذي يشترط بند اإلقامة كمعيار

الكتساب صفة العضوية بالجماعة، وهو شرط مجحف يحرم فئات اجتماعية واسعة من
حقها في االستفادة من أراضي الجموع. 

على المستوى المحلي، استثمر المواطنون بشكل متزايد الحق في تقديم العرائض،
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والتي بلغت وفقا لمعطيات وزارة الداخلية 212 عريضة، تحول العديد منها إلى
مشاريع مهمة في مجال خدمات القرب والتجهيزات األساسية، حيث أدت المبادرات

الناجحة إلى بناء الطرق أو المراكز الثقافية المحلية، في حين تمّ تجاهل عرائض أخرى
 وبغض النظر عن التضارب في مواقف 16بسبب عدة أعذار منها نقص الموارد المالية.

بعض المجالس المنتخبة، فإن مجرد دفع هذه األخيرة إلى وضع نقط تثير اهتمام
الساكنة المحلية في جدول أعمالها يشكل مكسبا مهما يمكن استثماره مستقبال. 

بفضل العرائض، بدأت تظهر بوادر التكامل بين الديموقراطية التشاركية والتمثيلية،
عبر تالقي إرادات الفعاليات المحلية لمعالجة المشاكل المحلية. ونشير على سبيل
المثال إلى تفريغ مخرجات يوم دراسي حول تحرير الملك العام بمدينة مكناس من

احتالل أصحاب المحالت ضمن عريضة نجم عنها تدخل المجلس المنتخب -بتنسيق مع
السلطة المحلية- عبر تدابير الشرطة اإلدارية للحد من ظاهرة احتالل أرصفة الشوارع

 بل إن العرائض غدت وسيلة أساسية 17من قبل بعض التجار وأصحاب المقاهي.
الستيعاب الرفض الشعبي لسياسات معينة ضمن مشروع للتغيير، كما هو الحال مع
مبادرة "التفكير من أجل الفنيدق" التي تقودها النخبة المحلية المثقفة لدفع مجلس
الجهة إلى وضع حلول اقتصادية جذرية لحل المشاكل االجتماعية الناجمة عن إغالق

معبر الفنيدق الذي يربط المغرب بإسبانيا عبر مدينة سبتة المحتلة. 

وما يُحسب للعرائض المقدمة تمثلها إلى حد ما المقومات الفكرية للمواطنة،
باستحضار مقاربة النوع، ومراعاة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، من خالل عدة عرائض

محلية نادت بتوفير مدن ولوجة تحول معظمها إلى قرارات بوضع ولوجيات في المجال
العام، والدعوة لمراعاة البعد اإليكولوجي فيما يخص تثمين المآثر التاريخية والمواقع

الطبيعية، وفق مقاربة حقوقية تربطها بتجسيد الحق في بيئة سليمة، مثل العريضة
التي تقدم بها منتدى المبادرات الشبابية بأكادير في كانون األول/ديسمبر 2020، من

أجل إحداث حاويات أزبال تحت أرضية، وعريضة مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية
بطنجة حول المعالجة الثالثية للمياه العادمة في أيار/مايو 2019. 

لقد أسهمت عدة ديناميات في الرفع من إيقاع تقديم العرائض في بعض المناطق،
حيث شكل مسار إعداد وتتبع العرائض مجسا أساسيا للوقوف على أهمية التعاون بين
منظمات المجتمع المدني، فالجمعيات التي تمكنت من بلورة عرائض نوعية هي التي
تنتظم ضمن شبكات محلية ووطنية. وفي ضوء تحدي التشارك في الخبرات والموارد

أصبح النسيج الجمعوي يتجه أكثر نحو التشبيك إلسناد أدوار الترافع. 

كما ساهمت دينامية التسييس في تكثيف العمل بآلية العرائض، عبر الدور القيادي
لمنتخبين سابقين يملكون المعطيات وموارد التأثير، أو منتخبين محتملين امتطوا صهوة
العرائض لتوسيع شبكات النفوذ وتقوية عالقاتهم بدوائر القرار. ارتباطا بذلك، نشير إلى
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دور دينامية التوافق بين المجالس المنتخبة والفعاليات الجمعوية في تحويل بعض
العرائض إلى قرارات مؤثرة في محيط عيش المواطنين، مثل اتخاذ جماعة طنجة في

أيار/مايو 2019 لتدابير حول إقرار الميزانية التشاركية في بنية القرار المحلي، وإحداث
جماعة مراكش في تشرين األو/ألكتوبر 2019 لوكالة تنمية المدينة وحماية تراثها

الحضاري والبيئي.

حدود وآفاق إسهام العرائض في تطوير المشاركة
المواطنة بالمغرب

أفرزت تجربة العرائض بالمغرب أوجه قصور ال حصر لها بسبب إشكاالت قانونية
وعملية، مما يستوجب مراجعة مساطرها واتخاذ خطوات حاسمة نحو الديمقراطية

 فاإلفراط في وضع الشروط الشكلية والتعسف في تأويل الشروط 18التشاركية.
 بدل تدعيمها وتحويلها إلى 19الموضوعية يكاد يفرغ المشاركة المواطنة من مضمونها،

ثقافة موجهة للفعل العمومي في اتجاه تحسينه وزيادة منسوب الثقة في المؤسسات
الرسمية. 

من بين التعديالت ذات الطابع المستعجل التي يتعين إدماجها في اإلصالحات المرتقبة
لمنظومة العرائض، نذكر توسيع السلطات العمومية لتشمل كل شخص معنوي عام

 وتجاوز شرط المصلحة المشتركة ألن مختلف المشاكل 20يمارس صالحيات إدارية،
العمومية تشتمل على مصلحة مشتركة للمواطنين بغض النظر عن تواجدهم الجغرافي

ومستوى تأثرهم بالمشكلة موضوع العريضة، ونفس األمر فيما يخص تجاوز الشرط
الخاص بمجال تخصص الجمعية لقطع الطريق على كل نزعة تأويلية قد تستغله كذريعة

 أو على األقل الحكم على ارتباط موضوع العريضة بتخصص 21قانونية لرفض العرائض،
الجمعية انطالقا من القانون األساسي وليس من اسم الجمعية، على اعتبار أن معظم

الجمعيات المحلية تغطي مجاالت متعددة يتداخل فيها االجتماعي باالقتصادي بالثقافي. 

موازاة مع توسيع أفق تقديم العريضة الوطنية، يتعين تقليص العدد ليستقر في حدود
 دون أن ننسى "الشرط التعجيزي" المرتبط بالتسجيل في 22دنيا أو التخلي عنه،

اللوائح االنتخابية لتقديم العرائض والتوقيع عليها سواء على المستوى الوطني أو
المحلي. األمر الذي يطرح تساؤال مؤرقا حول القيمة المضافة لهذه اآللية إذا كانت ال

 فهذا 23تستطيع التعامل إال مع المواطن الناخب بدل المواطن الفاعل والمشارك.
الشرط يتناقض مع فلسفة الديموقراطية التشاركية التي تبلورت في األصل الستيعاب

المواطنين غير المشاركين بشكل مباشر بالعملية السياسية وغير المقتنعين بدور
المؤسسات التمثيلية، في أفق تغذية ثقتها في المؤسسات الرسمية، ومن ثم إدماجها

 24في تدبير الشؤون العامة والمحلية.
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يرتبط جزء من ضعف دينامية العرائض بالتوقيع الورقي، وهنا يُطرح بإلحاح مطلب
 بتخصيص منصات لتلقي وتتبع العرائض 25دمقرطة البنية الرقمية للتوقيع اإللكتروني

المحلية مع تطوير البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، التي على الرغم كونها تتيح
إمكانية إيداع العرائض بشكل إلكتروني فإن الحصيلة شبه منعدمة ، إذا ما استثنينا

العريضة المودعة لدى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 شباط/فبرير 2021 والتي بلغت
توقيعاتها 13816 توقيعا من ضمنها فقط 125 توقيعا الكترونيا عبر البوابة

الوطنية .فإرساء هذه األخيرة لم يواكب بحملة تواصلية كافية للتعريف بها، ناهيك عن
صعوبات تقنية تتمثل في اشتراط المسح الضوئي لمختلف الوثائق، وعدم تحيين خدمات

البوابة أو تطوير الحلول الرقمية التي تتيحها لتعزيز مشاركة المواطنين. 

وبدل االستغراق في وضع الشكليات التي تعقد من مسطرة تقديم وإيداع العرائض
يتوجب تبسيطها، من خالل التخفيف من الشروط الشكلية المطلوبة، مع وضع آليات

لتجاوز الصعوبات المتعلقة بصياغة وتتبع العرائض، عبر مكاتب استشارية متخصصة في
مصاحبة المبادرات والتحاور مع أصحابها حول سبل تجويدها وتفعيلها. 

 فإن الفاعلين 26إذا كان مطلوبا من أصحاب العرائض أن يتعاملوا معها كآلية للتعاون،
السياسيين مطالبين بالتعامل معها بموضوعية بعيدا عن كل توظيف حزبي قد يهدد بنزع

المحتوى الديموقراطي للمشاركة المواطنة، ويحولها من مشاركة مستقلة إلى
مشاركة "مفبركة" يمكن التالعب بها بتوظيف قيم الزبونية كأدوات لعرقلة مجتمع

 بحيث قد تتحول العرائض إلى أداة إلعطاء شرعية اجتماعية لسياسات27مدني مستقل،
عامة تم رسمها ووضعها بشكل فوقي خارج متطلبات الديموقراطية التشاركية. 

ونفس الهاجس يحضر على الصعيد المحلي، من خالل الوعي بمخاطر تحويل مشاركة
المواطنين والجمعيات إلى أداة لتحقيق رغبات المنتخبين المحليين ولخدمة األغراض

 ولتجنب هذا المآل، يجب الحرص على استثمارها كسلطة للتأثير في 28االنتخابوية.
 وهو ما يفرض 29السلطات العمومية قصد دفعها لمراعاة األولويات الفعلية للمواطنين،

بناء جسور الثقة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين قد تسمح بتفكيك الثقافة اإلدارية
القائمة على الصراع وفتح مسالك جديدة لتبليغ مطالب المواطنين ومعالجتها بشكل

تشاركي. 

إن إسهام العرائض في تحقيق الديموقراطية ال يتوقف فقط على اإلصالحات
التشريعية، بل كذلك على مواقف الفاعلين السياسيين، من خالل تأطير دور المنتخبين

 وجعلهم يقتنعون بالعائد الديموقراطي والتنموي آللية 30وتعزيز تواصلهم مع محيطهم،
العرائض، ويثقون في قدرات وخبرات المواطنين دون التوجس من تبلور سلطة مضادة

أو موازية للتدبير الرسمي. 
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في المقابل، تظل مسؤولية الفاعل المدني حاضرة بقوة، من خالل االلتزام بالمقتضيات
التشريعية والتنظيمية، والوعي بحدود الدور الترافعي للمجتمع المدني، كإطار للدفاع

عن حقوق المواطنين وليس لخدمة مصالح خاصة، دون إغفال متطلبات الحكامة،
وضرورة تعزيز شفافية عمل الجمعيات بنشر الوثائق اإلدارية والمالية وتعميق أخالقيات

 مع حسن توظيف السياق وتوخي التكامل مع باقي أدوات31التواصل والتطوع والمبادرة،
الديموقراطية التشاركية، كالملتمسات التشريعية واآلراء االستشارية ومنتديات التشاور

العمومي، والتي يُالحظ تسجيل تأخر كبير في تفعيلها بشكل يتناقض مع رهانات
 إلى حدود اللحظة لم يتم التقدم بأي ملتمس تشريعي بسبب صعوبة 32دسترتها.

 كما لم يتم إحداث هيئات للتشاور -التي نص عليها33الشروط الموضوعية والمسطرية،
الفصل الثالث عشر من الدستور- قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين في إعداد

السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

خاتمة
إجماال، يمكن القول أن آلية العرائض اندرجت ضمن مساعي تنويع مسالك إدماج

المواطنين في دائرة القرار، وتدعيم مرتكزات الديموقراطية المواطنة التي شكلت
المدخل الموجه لإلصالحات الدستورية والسياسية التي دشنها المغرب إبان الموجة
األولى للربيع العربي، بحيث تم إقرار اإلطار القانوني لمسطرة تقديم العرائض لدى

السلطات العمومية والجماعات الترابية، كما تم إصدار معظم النصوص التنظيمية
المؤطرة لعميات إيداع ومعالجة العرائض، ليتم الشروع في تجريب هذه اآللية التي

كشفت عن فرص واعدة في نقل المطالب االجتماعية إلى دوائر القرار بكيفية
مؤسساتية، بحيث تحولت العديد من العرائض إلى مشاريع إلشباع حاجيات المواطنين

ولتجويد التدبير العمومي. 

لكن في المقابل، أفرزت الممارسة عدة صعوبات تحد من دينامية وفعالية هذه اآللية
ومن مستوى مساهمتها في تجسيد المشاركة المواطنة، حيث لم تتم مواكبة اإلصالحات

التشريعية بتدابير إدارية وبيداغوجية لدفع السلطات العمومية والجماعات الترابية إلى
التعاطي اإليجابي مع العرائض المقدمة، كما نسجل مفارقة صارخة بين التوجه نحو

تعزيز الطابع االقتراحي والتشاركي وبين تزايد مساحات التوتر بين الدولة والمجتمع،
حيث تصاعدت بشكل الفت االحتجاجات ذات الطابع االجتماعي بشكل قد يؤشر على

ضعف إسهام قنوات الوساطة والمشاركة في االستجابة للمطالب االجتماعية الملحة. 

ويمكن القول أن تعقد الشروط القانونية والتنظيمية، بجانب ضعف تمثل ثقافة
المشاركة، قد يهدد بتحول العرائض من فرصة لتجسيد المشاركة المواطنة إلى أداة

 دون34للتسويق السياسي ومطية لشرعنة السياسات العمومية ومنحها مصادقة شعبية،
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أن تعكس بشكل فعلي مطالب المواطنين، لتظل أداة بيد النخب توظفها في إطار حرب
المواقع، األمر الذي يستوجب تعميق المحتوى الديموقراطي آللية العرائض. 

 التي يقوم بها 35إن ضعف الديموقراطية التمثيلية وتراجع أدوار الترافع والوساطة
المجتمع المدني قد يهدد بتعميق الفجوة بين المجتمع والدولة. ومن شأن تبسيط

مساطر تقديم العرائض أن يسهم في توسيع مجاالت مشاركة المواطنات والمواطنين
في وضع وتتبع السياسات العمومية بشكل مباشر أو عبر وساطة المجتمع المدني، لكن

هذا الرهان يتوقف على إصالحات قانونية وتنظيمية تندرج ضمن تصور متكامل لتجذير
بينات الديموقراطية التمثيلية وتجديد أدوات الديموقراطية التشاركية.
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الحواشي
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القرض الثاني لسياسات التنمية من اجل دعم الشفافية والمساءلة، البنك الدولي، قطاع الممارسات العالمية للحوكمة،12.
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 2015، ص 24.

تتمثل العرائض المرفوضة في عريضة مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل المقدمة لرئيس الحكومة في13.
17 يناير 2017 والتي رفضت في يناير 2019، والعريضة المودعة لدى رئيس الحكومة في 28 مارس 2018 والمتعلقة
بطلب تكييف الساعة اإلضافية GMT+1 في قطاع التعليم وفي جميع اإلدارات والمصالح العمومية، والعريضة المتعلقة
بتفعيل الطابع الرسمي والسيادي للغة العربية في 26 أبريل 2018، عريضة من أجل إقامة منشأة مائية على واد "شق
األرض" بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان بتاريخ 23 مارس 2018، وعريضة ساكنة مدينة طرفاية متعلقة بطلب إلزام
شركة أرماس بإزالة السفينة (الخردة) التي جنحت بسواحل طرفاية في 7 مارس 2019، مختلف هذه العرائض رفضت

لعدم استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية.

عريضة مودعة لدى رئيس الحكومة في 14 فبراير 2020 بعدد توقيعات تجاوز 40 ألف إثر حملة وطنية خلقت دينامية14.
مهمة بالشارع وبمواقع التواصل االجتماعي، بحكم طبيعة مضوعها المرتبط بالسياسات الصحية وبالنظر لحنكة الفريق

الذي أشرف عليها والذي ينتمي في غالبته للوسط األكاديمي.
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الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور.
عريضة موجة لرئيس الحكومة تطالب بمراجعة المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام قانون رقم 15،62.17.

بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها، والذي يشترط بند اإلقامة بالجماعة الساللية كمعيار
الكتساب صفة العضوية بالجماعة، وهو المعطى الذي تم رفضه، لكونه سيحرم العديد منهم من حق الولوج إلى كافة

فرانشيسكو كولين، الديمقراطية (الال) تشاركية؟ حدود العرائض المؤسساتية في المغرب، المعهد المغربي لتحليل16.
7171/institute.mipa//:https :السياسات، الرباط، 24 دجنبر 2019، متاح على

عريضة تقدم بها المواطنات والمواطنون حول القيام باإلجراءات القانونية واإلدارية للقضاء على االحتالل الغير القانوني17.
للملك العمومي بتراب جماعة مكناس، وهي العريضة التي قبلتها الجماعة في فبراير 2020 مع اتخاذ عدة تدابير لتحرير

الملك العمومي بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.

سارة ان رايك، المجتمع المدني وتشكيل السياسات العامة: استراتيجيات من المغرب ومصر، موقع مبادرة اإلصالح18.
https://bit.ly/3c0QyHOالعربي، 4 يوليو 2017، متاح على:

على المستوى المحلي يتم رفض العديد من العرائض لمجرد عيوب بسيط كان باإلمكان تنبيه أصحاب العريضة لتصحيحها19.
واستكمالها كعدم تحديد عنوان العريضة والجهة المستقبلة وغياب وثيقة تفويض الممثل القانوني للجمعية، أو بسبب

تفسير ضيق للشروط المتعلقة بمجال عمل الجمعية وصالحيات الجماعة الترابية.

عبد اهللا حارسي، تعزيز مشاركة الجمعيات: رافعة للحكامة المحلية في المغرب، منتدى بدائل المغرب، الرباط، 2015، ص20.
37.

أحجام محمد، العرائض الجهوية بين القانون والممارسة العملية، المجلة المغربية للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد21.
6، 2020، ص 133.

 معظم التجارب الدولية تخلت عن شرط العدد في تقديم العرائض، حيث يمكن ألي مواطن تقديم عرائض ألمانيا22.
(الفصل 17 من الدستور) وبلجيكا (الفصل 28 من الدستور)، اسبانيا (الفصل 29 من الدستور)، كما أن بعض الدول

فتحت إمكانية تقديم العرائض أماما كل شخص سواء كان مواطنا أو مقيما بغض النظر عن جنسيته وسنه كالدانمارك
وهولندا، بل إن بعض الدول أصبحت تدرج العرائض ضمن الحقوق األساسية للمواطن مثل كندا.

عبد الغني امريدة، اآلليات التشاركية والعرائض أمام الجماعات الترابية في المغرب، المجلة المغربية للسياسات23.
العمومية، العدد 16، 2015، ص.147.

.24Tarik Zaïre, démocratie participative locale : esquisse du fondement et des préalables, op.cit.,
p.18.

.25 Lois organiques : obstacles à la pelle pour les pétitions, 24/08/2016,https://bit.ly/3kITLzN

عبد الواحد القريشي، المشاركة السياسية وسؤال المواطنة في ضوء آليات الديموقراطية التشاركية، مجلة مسارات في26.
األبحاث والدراسات القانونية العدد األول، 2016، ص 59.

.27Bruno Jobert, clientélisme, patronage et participation populaire., Revue Tiers Monde, vol. 24,
issue 95, 1983, p.541.

.28Tarik Zair, démocratie participative locale : esquisse du fondement et des préalables, Remald,
no 91-90, 2010, p :29.

.29Adel Ben Yakhlef, la démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale,
centre de formation et d’appui à la décentralisation, Tunis, 2014, p.10.

.30Mathias Le Galic, La démocratie participative : le cas nantais, Harmattan, 2004, p.205. 

.31Touhtou, Rashid. Civil Society in Morocco under the New 2011 Constitution: Issues, Stakes and
Challenges. Arab Center for Research & Policy Studies, 2014,

www.jstor.org/stable/resrep12647. Accessed 2 Mar. 2021, p.34-35.

.32governing towards efficiency, equity, education and endurance, a systematic country
diagnostic, world bank group, June 2018, p.126.
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مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف، واإلفراط في تعداد موانع رفض الملتمس عبر وضع شروط تحتمل عدة
تأويالت كتحقيق المصلحة العامة وعدم المس بالثوابت الجامعة لألمة وعدم التعارض مع المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات

التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها (المواد 7-4 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات
ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع).

من بين هذه الشروط أن تكون الئحة دعم الملتمس موقعة على األقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس، وأن تكون33.

بالنسبة للعرائض الوطنية، رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ملزمون ببيان التدابير المتخذة لالستجابة لموضوع34.
العريضة دون االلتزام بالحلول التي أدلى اقترحها أصحاب العريضة مما قد يشكل منفذا لاللتفات على المطالب الشعبية

وتحريفها عن سياقها بحيث قد تكون المخرجات مناقضة، أما على الصعيد المحلي فالمجالس المنتخبة ملزمة فقط
بإعالن قبولها أو رفضها للعريضة دون توضيح التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة المشاكل التي عبرت عنها العريضة.

لعل من أسباب هذا التراجع وجود مناخ عالمي يشجع الدور التنموي للمجتمع المدني بدعم من الهيئات الدولية المانحة35.
في إطار مواكبة تخلي الدولة عن أدوارها التدخلية المباشرة، بجانب عوامل داخلية تتجلى أساسا في تزايد الخصاص

االجتماعي وعجز التدخالت الرسمية عن االستجابة للطلب المتنامي على الخدمات األساسية، وفي تحول رهانات
الفاعلين المدنيين من مجرد وسطاء إلى شركاء في تدبير الشأن العام وتوظيف برامج التنمية للوصول إلى مختلف

الشرائح االجتماعية بحثا عن شرعية إنجاز تخول لها التموقع بشكل قوي ومؤثر أمام السلطات العمومية والهيئات
المنتخبة.
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الكاتب/ة

عبد الرفيع زعنون
عبد الرفيع زعنون هو باحث في القانون العام والعلوم السياسية وأستاذ زائر بكلية

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطوان، جامعة عبد الملك السعدي، المغرب.

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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