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 ــــلـــــــــــــــــــ: امل 

جلٗب ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاهٓمت الؿُاؾُت 

ؤؾاؾُا في  جىمُت الثلت الؿُاؾُت بحن الخضًثت صوعا 

الضولت وألافغاص مً زالٌ جباصٌ الخىاع الضًملغاَي 

ت التي تهم املجخم٘،  بُنهما، بكإن اللًاًا املهحًر

وإصعاج همىم الجماهحر ومُالبهم في عؾم الؿُاؾاث 

ت خضازُت مسخلفت للمجخم٘، فهي بظلً جلُم ٖالكاث  الٗامت، بيافت بلى خكض هاالء الجماهحر وعاء عٍئ

مباقغة م٘ املىاَىحن، صازلُا ٖبر هُاولها الخىُٓمُت وماجمغاتها، وزاعحُا ٖبر الٗالكاث التي جغبُها 

 بالهُئت الىازبت.

غ مً  وبلغاءجىا للٓاهغة الخؼبُت بالٗالم الثالث هجض ؤن وحىصها كض اعجبِ بالضعحت ألاولى بؿُاق الخدٍغ

الاؾخٗماع الٛغبي، الظي اهخلل بٗض الاؾخلالٌ بلى جدىلها بما بلى ؤصاة خؼبُت مهُمىت ٖلى الكإن الٗام 

األحزاب المغربية وسؤال الثقة 

 السياسية

 جيلت حدًدي

 بسلك الدكخوراه تباحث

 ٌ  ، املٛغبوحضة  -حامٗت دمحم ألاو

 

 



 األحزاب المغربية وسؤال الثقة السياسية

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

1
5

1
 

مجغص ؤصاة ؾُاؾُت لخإزِث ،زهىنا بٗض جبني هٓام الخؼب الىخُض، ؤو ؤن ًخم بكهاء صوعها وحٗلها 

ُت ٖلُه.   املكهض الؿُاس ي، وبالخالي بيفاء الكٖغ

اع فلض قيلذ ألاخؼاب الؿُاؾُت املٛغبُت مىظ والصتها جىُٓماث ؾُاؾُت،  ؾاهمذ في حكيل  وفي هظا الَا

اليؿم الؿُاس ي املٛغبي، مً زالٌ بٚىاثه بؿبل البدث ًٖ مؿاع خلُلت املىهج الضًملغاَي في بىاء 

ُضها. فةطا وان ْهىعها كض اعجبِ في بضاًت حكيل الٓاهغة الخؼبُت بًغوعة جمثُل املىاًَ الؿل ُت وجَى

ت مً املخٛحراث  املٛغبي والخٗبحر ًٖ َمىخه في الخدغع مً الاؾخٗماع، فةنها الُىم وفي ؾُاق مجمٖى

فلض ؤنبدذ مجغص الؿُاؾُت، والاكخهاصًت، والاحخماُٖت، والثلافُت، التي ٌكهضها املجخم٘ املٛغبي، 

هُاول ؾُاؾُت جلغ مً زالٌ ؤصبُاتها ٖلى ؤنها املضاف٘ الخلُلي ًٖ الكٗب، لىً هظا الضفإ ال ًمىً ؤن 

 ًيىن بال مً صازل املاؾؿاث الخمثُلُت. 

الثلت، الاخؼاب الؿُاؾُت، ألاهٓمت الؿُاؾُت الخضًثت، املاؾؿاث الخمثُلُت، الثلت : الكلماث املفخاحيت

 الخدىالث الؿُاؾُت و الاحخماُٖت والبُئُتالؿُاؾُت، 

MOROCCAN POLITICAL PARTIES AND THE ISSUE 

OF POLITICAL TRUST 

Abstract 

In modern political systems, political parties play a 

fundamental role in the development of political trust 

between the state and individuals through the 

exchange of democratic dialogue between them on the 

crucial issues of society, including the concerns and 

demands of the masses in the development of public 

policies, in addition to the mobilisation of these masses behind a different modern vision of 

society. Thus, it establishes direct relations with citizens, internally through its organisational 

structures and conferences, and externally through its relations with the electorate. 

In our reading of the party phenomenon in the Third World, we note that its existence is 

mainly linked to the context of liberation from Western colonialism, which evolved after 

independence to transform it either into a partisan tool dominating public affairs, especially 

after the adoption of the one-party system, or its role was excluded and it was turned into a 

mere political tool to furnish the political scene, thus legitimising it. 

In this context, the Moroccan political parties, from their birth, have constituted political 

organisations that have contributed to the formation of the Moroccan political system, 

enriching it with the means of searching for the true path of the democratic approach in the 

construction and consolidation of power. If its appearance was linked, at the beginning of the 

formation of the party phenomenon, to the need to represent the Moroccan citizen and to 

express his aspiration for liberation from colonialism, today, in the context of a set of 
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political, economic, social and cultural mutations that Moroccan society is undergoing, it has 

become simple political structures approved through the Moroccan Parliament. 

Keywords : Trust, political parties, modern political systems, representative institutions, 

political trust, political, social and environmental transformations.

 مــــــقدمــــــــت 

حٗض الاخؼاب الؿُاؾُت مً ؤهم مالمذ 

ت الؿُاؾُت الخضًثت،  الضًملغاَُت في الىٍٓغ

وهي جلً  وطلً باٖخباعها ممثلت إلعاصة الكٗىب،

املضاعؽ التي ًخضعب فيها املىاًَ ٖلى مماعؾت 

صًملغاَي، خلىكه وؤصاء واحباجه بإؾلىب 

واقاٖت مباصت الضًملغاَُت في خُاة املجخم٘ ، 

ووكغ الىعي الؿُاس ي بحن الىاؽ، فاألخؼاب 

الؿُاؾُت جدخاج في ؤي هٓام ؾُاس ي الى وحىص 

بِئت صًملغاَُت، جلىم ٖلى جغؾُش صولت 

اث والخلىق ألاؾاؾُت  املاؾؿاث ويمان الخٍغ

 لألفغاص.

ؿُاؾُت وبما ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاهٓمت ال

جىمُت الثلت   الخضًثت جلٗب صوعا مهما في

الؿُاؾُت بحن الضولت واملىاَىحن مً زالٌ جباصٌ 

الخىاع الضًملغاَي بُنهما، بكإن اللًاًا 

ت التي تهم املجخم٘، وإصعاج همىم  املهحًر

الجماهحر في عؾم الؿُاؾاث الٗامت، بيافت بلى 

ت مسخلفت للمجخم٘،  خكض املىاَىحن وعاء عٍئ

بظلً جلُم ٖالكاث مباقغة م٘ املىاَىحن: فهي 

صازلُت ٖبر هُاولها الخىُٓمُت وماجمغاتها، 

وزاعحُت ٖبر الٗالكاث التي جغبُها بالهُئت 

 الىازبت.

وبلغاءجىا للٓاهغة الخؼبُت باملٛغب والتي اعجبِ 

ْهىعها بالىًاٌ مً ؤحل الاؾخلالٌ مً 

الاؾخٗماع الفغوس ي والاؾباوي، كبل ؤن جيخلل 

طلً م٘ الاؾخلالٌ الي الاعجباٍ بالؿُاق بٗض 

الؿُاس ي الخضًث ٖبر مداولت املُالبت بخدلُم 

املىهجُت الضًملغاَُت في الٗمل الؿُاس ي، هجض 

ؤنها كض جإزغث بمجمىٖت مً الخهاثو واملحزاث 

التي َبٗذ الخُاة الؿُاؾُت املٛغبُت، طلً ؤن 

ٖملُت  الخدضًث الؿُاس ي التي جبىاها املٛغب 

احؿمذ باالػصواحُت بحن زانُتي والتي 

الخللُضاهُت والخضازت في حؿُحر الكإن الؿُاس ي،  

كض اٖخبر  ؤخض املضازل الغثِؿُت التي خضصث 

ٖالكت الضولت باملجخم٘ املٛغبي. فةلى ؤي خض 

اؾخُاٖذ ألاخؼاب الؿُاؾُت املٛغبُت ؤن جيىن 

نلت ونل خلُلُت بحن الضولت واملىاَىحن، مما 

ت كضعة املجخم٘ ٖلى مغاهمت ؾِؿاهم في جلٍى

هىع كُم  زلافت املكاعهت الضًملغاَُت ْو

املىاَىت الخلت والخـ املكترن بحن وافت 

 املٛاعبت؟. 

وإطا واهذ ألاخؼاب املٛغبُت  مىظ حؿُٗىاث اللغن 

املاض ي جغاح٘ صوعها واهىمل صازل املجخم٘ 

ؤمام جىامي وبغوػ جىُٓماث مجخمُٗت حضًضة، 

دل الؿُاس ي في بَاع جىمى وجخُىع لخدل م

ٖالمي حضًض جدىمه الٗىملت وجُىع جىىىلىحُاث 

املٗلىماث والاجهاٌ.  فةنها م٘ ؤخضار الغبُ٘ 

، وما جالها بٗض طلً مً 2011الٗغبي ؾىت 

مً  2016ؤخضار زانت بٗض الؿاب٘ مً ؤهخىبغ

اح ًٖ الخِ الضًملغاَي والظي ؤصي بلى  اهٍؼ
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ي مضي جهاٖض الاخخجاحاث الاحخماُٖت، فةلى ؤ

جمىىذ ألاخؼاب املٛغبُت مً ٖللىت املكهض 

الخؼبي وانالح هُاولها الضازلُت ويبِ بيُت 

اقخٛالها بما ٌٗؼػ مياهتها في جدلُم الخىاػن 

 الؿُاس ي؟ 

ٖلى مؿخىي الغهاهاث  طلً ٖلى ؤن إلانهُاع

الؿُاؾُت  لألخؼاب وجىامي ْاهغة الٗؼوف 

الؿُاس ي، ؤنبذ ًفغى بلىة البدث خٌى مضي 

ت في  فاٖلُت امللخًُاث اللاهىهُت والضؾخىٍع

جإهُل الٗمل الخؼبي زانت بٗض حاثدت وىعوها 

وهُفُت املؿاهمت  في نى٘ كغاعاث ؾُاؾُت 

ً ؤن خالت امل ىث ملىاحهتها، خُث ؤٖخبر الىثحًر

الؿُاس ي الظي ًمـ هُان هظه املاؾؿاث هى 

ماَغح الٗضًض مً ألاؾئلت خٌى واك٘ الفٗل 

خه في الخٗبحر ًٖ  الخؼبي املٛغبي ومضي حاهٍؼ

م والظي ًغوم بلى املؿاهمت  الفٗل الؿُاس ي اللٍى

 في جدلُم َمىخاث وجُلٗاث املىاَىحن.

بن الباخث في الخُاة الؿُاؾُت ًغي بإن هظه 

ما ؤنبدذ مؿاولُاتها هبحرة  ألاخؼاب بلضع

ومٗلضة حضا في جدلُم مؿخىي زلت ٖاٌ في 

ا  وجىُٓمُا  مماعؾتها، بلضع ما ابخٗضث ًٍٖى

ً املؿاع صًملغاَي.  ًٖ هظه املؿاولُت ٖو

وهىظا فلض ؤنبدذ ؤػمت الثلت الؿُاؾُت، 

مدِ حؿائالث الٗضًض مً الباخثحن واملهخمحن 

ا، بالكإن الؿُاس ي في جدضًض ؤؾباب وحىصه

والبدث ًٖ الؿبل الىفُلت بالخض منها، ومىه 

ت ؤصواعه  النهىى بالٗمل  الخؼبي بما ًًمً جلٍى

اثفه الؿُاؾُت، وبما ٌٗؼػ زلت املىاًَ في  وْو

 الٗمل الؿُاس ي وفي املاؾؿاث الؿُاؾُت. 

 الاشكاليت 

إلى أي حد ًمكن الحدًث عن وجود أحساب  

ى سياسيت قوٍت باملغرب وجحظى بثقت عاليت لد

املغاربت، خاصت في ظل الخحوالث السياسيت، 

الاجخماعيت والبيئيت الحاليت والتي جخطلب 

أحسابا في مسخوى جطلعاث الجماهير 

 وطموحاتها؟

 الفرضياث 

ألاخؼاب املٛغبُت حٗاوي يٗف وهكاقت ٖلى  -

لى مؿخىي  مؿخىي هُاولها بالخىُٓمُت ٖو

بيُت اقخٛالها، مما ؾاهم في جضوي في مؿخىي 

 ت ٖملها الؿُاس ي.مغصوصً

ألاخؼاب املٛغبُت هي ؤخؼاب مهالح، الص يء  -

الظي ؤصي بلى ُٚاب ويىخها الاًضًىلىجي 

 والؿُاس ي

ألاخؼاب املٛغبُت هي ؤخؼاب مديىمت وال ػالذ  -

حٗاوي مً ؤَغوختي الاهلؿامُت  والكُش 

ض.  واملٍغ

لإلحابت ٖلى هظه الاقيالُت وحب وي٘ الخهمُم 

 الخالي:

اع املفاهُمي للثلت/ الثلت  الفلغة ألاولى: الَا

 الؿُاؾُت 

الفلغة الثاهُت: مدضصاث مؿخىي الثلت 

 الؿُاؾُت لألخؼاب باملٛغب

الفلغة الثالثت: صالالث ؤػمت الثلت الؿُاؾُت 

 لألخؼاب املٛغبُت
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الفقرة ألاولى  إلاطار املفاهيمي ملفهوم الثقت 

 السياسيت.

مً املفاهُم التي  ٌٗخبر مفهىم الثلت الؿُاؾُت

اعجبُذ بما ٌكهض الٗالم مً ؤػماث ؾُاؾُت، 

احخماُٖت، واكخهاصًت، هظه ألاػماث التي 

ؤنبدذ مدضصا ؤؾاؾُا في ٖالكاث ألافغاص 

بإهٓمتهم، ؤو بحن ؤفغاص املجخم٘ في ما بُنهم، 

الص يء الظي ؤفغػ لىا مفاهُم حضًضة لخدضًض 

مؿخىي هظه الٗالكاث الؿُاؾُت ومً بُنهما 

 مفهىم الثلت الؿُاؾُت.

وحٗاوي الضعاؾاث الٗغبُت مً هضعة ٖلى مؿخىي 

البدث والضعاؾت ملفهىم الثلت الؿُاؾُت، خُث 

جُغكذ ؤٚلب هظه الضعاؾاث بلى الثلت 

الؿُيىلىحُت والصخهُت مغوعا بالثلت 

الكتها بغؤؽ املاٌ الاحخماعي، صون  الاحخماُٖت ٖو

م٘  الخُغق بلى مفهىم الثلت الؿُاؾُت. لىً

جُىع الٗلىم الؿُاؾُت في الٗالم الٗغبي ؤنبذ 

لؼاما ٖلى صاعس ي هظه الٗلىم زانت 

املخسههحن منهم في مجاٌ الىٓم الؿُاؾُت، 

الخُغق بلى مفهىم وؤبٗاص الثلت الؿُاؾُت بحن 

املىاًَ واملاؾؿاث الؿُاؾُت )الخيىمت، 

البرملان، ألاخؼاب...(، والخٗغف ٖلى هُفُت بىائها 

 فاى مؿخىاها في بٌٗ ألاهٓمت.وؤؾباب اهس

 أوال  مفهوم الثقت / الثقت السياسيت

ف قامل ملفهىم الثلت  في مداولخىا لىي٘ حٍٗغ

الؿُاؾُت،  البض مً الاهُالق مً الٗام بلى 

الخام، لظلً ؾىلىم بخدضًض مفهىم الثلت 

همفهىم قامل ؤوال، زم جدضًض مفهىم الثلت 

 الؿُاؾُت همفهىم زام زاهُا. 

ت ت  الثق -1 فها اهُالكا مً مجمٖى ًمىً حٍٗغ

فا زانا  مً املهاصع التي خاولذ بُٖاءها حٍٗغ

جىاٌو مفهىم   le grand  roberبها، هجض كامىؽ 

الثلت ٖلى ؤنها ؤمل و عحاء زابذ، وعاسخ يمان و 

ؤمان، ًمىذ للصخو املىزىق به ؤو الص يء، 

 .1ؾىاء وان ماؾؿت ؤو مىخىج ؤو هٓام احخماعي

حٗض الثلت ألاؾاؽ لجمُ٘ الٗالكاث إلاوؿاهُت 

والخفاٖل املاؾس ي، فالثلت حٗخبر وؾُلت فٗالت 

لخفٌ جيالُف املٗامالث ؾىاء في الٗالكاث 

الاحخماُٖت، الاكخهاصًت والؿُاؾُت، بدُث 

ت ؤو املاؾؿت املخاخت  ًيىن الصخو ؤو املجمٖى

للثلت مدغعة مً الللم، والخاحت ملغاكبت ؾلىن 

. وهجض للثلت وىهبت مً املغاصفاث: 2زغالُغف لا 

الخٗاَف، الخباصٌ، املضهُت، الاخترام، الخًامً، 

. هما ؤًًا ًمىً ؤن ًيىن مىيٕى 3الدؿامذ

الثلت هٓام احخماعي ٖام، ماؾؿت، هٓام جلني، 

 .4مىٓمت، مىخىج، بله، وختى الثلت في الظاث

                                                           
1
 - sylvie riland, la qualité au XXL siècle vers le 

management de la confidence/ préface : olivier 
peyrat, paris :2014,P : 109 
2
 - Perik Blind, « Building trust in the twenty- first 

centry », Review of cliterature qnd imerging issus, 
november, 2006, P: 05 
3
 -Kennith newton, « Trust, social capital, civil 

society, and democracy, international political 
science association, london,02-2001, P: 203 
4
 -Flaurien le bouter, « formes et  fonctions de la 

confiance dans la société moderne » 
(http:///www.implication 
philosophiques.org/actualité/une/formes-et 
fonctions-de-la confiance-dans-la-société-
moderne/ 24-06-2016. Paris, P :3-4) 

http://www.implication
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ٗخبر مفهىم الثلت مً الىاخُت الاحخماُٖت  َو

الٗالكاث الاحخماُٖت والخفاّ  وؾُلت لبىاء

ٖليها، وهي حىهغ عؤؽ املاٌ الاحخماعي الظي 

اصة بىاء املجخمٗاث التي  ٌؿخسضم همىعص إٖل

ؼ الىمى في املجخمٗاث املخلضمت،  جيافذ لخٍٗؼ

وبالخالي ًخم اللُام بالفٗل ؤو عص الفٗل مً كبل 

ً الظًً جم وي٘ الثلت  ألافغاص  اججاه لازٍغ

 .5فيهم

كحر "ؾُ بلى ؤن الثلت هي ؤهم  (simmel )مل"  َو

اللىي الترهُبُت للمجخم٘، وهي مً الكغٍو 

ت للخٗامل الاحخماعي، الفٗالُت، وهظا  الًغوٍع

،  6الثباث والاؾخلغاع الضًملغاَي الضًملغاَي

وكض جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث في ٖالم 

الاحخماٖاث مىيٕى الثلت واٖخبرتها مُياهحزم 

ٖلى صوافٗىا ومٗخلضاجىا ؾىؾُىلىجي، جازغ 

وجىحهاجىا صازل بىت الخفاٖالث الاحخماُٖت وؤنها 

قٍغ يغوعي لالهضماج الاحخماعي والىفاءة 

الاكخهاصًت والاؾخلغاع الضًملغاَي وفلا 

ت "عاجماهؼ" )    .Rutmans  )7لىٍٓغ

وكض هٓغ مجمىٖت ٖلماء الاحخمإ مً بُنهم 

"صوعواًم" ، "حىن ؾدُىاعث" ٖلى ؤن الثلت 

ججؿض الغهحزة ألاؾاؾُت للبلاء هفغص ؤهثر مً ؤن 

 .8ًيىن واثً احخماعي

ت ’ ؤما مً الىاخُت الاكخهاصًت فلض ٖبرث مجمٖى

مً ألابدار والضعاؾاث في ٖلم الاكخهاص ٖلى 
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ٚفاء ػٍٟ داٚد، اٌصمح اٌغ١اع١ح ت١ٓ اٌّٛاطٓ ٚاٌحىِٛح ٚذذاػ١اخ  - 

 -2014ل١اَ اٌصٛساخ االعىٕذس٠ح: ِىرثح اٌٛفاء اٌما١ٔٛٔح، 

 54،53ص
6
 -Kennith newton, op,cit,P : 202 

7
 -Kennith Newton, op.cit.P :202 

8
 -Flarien le bouter, op.cit, P :03 

ؤن مهُلح الثلت ٖلى ؤنها آلُت حٗامالث الؿىق، 

ت لىجاح  امت  يغوٍع ت ٖو هما ؤنها ؾلٗت عمٍؼ

بت مىار حٗاووي بحن إلاكخهاص، وهظلً هي بمثا

ؼ الخلضم  ألافغاص والظي ًمثل الىىاة ألاولى لخٍٗؼ

الاكخهاصي، والظي ًيخج ٖنها الخباصٌ 

. لظلً فهي  جىُىي ٖلى صعحت مً 9الاكخهاصي

الخؿاباث، ألن ألاؾاؽ في هظا هى الٗلض الظي 

 ٌٗخبر عهحزة للخُاة الاكخهاصًت.

ًلغ ٖلماء الؿُاؾت  الثقت السياسيت  -2

وها ٖلى ؤن مفهىم الثلت ًخسظ ؾمت ومىٓغ 

مجخمُٗت، ولِؿذ فغصًت، خُث ٌكاعن ألافغاص  

ؿدىفظون مً زلافت  الثلت ؤو مً املاؾؿاث  َو

الاحخماُٖت والؿُاؾُت التي حٛؼو ؾلىن الثلت. 

وحكحر الثلت الؿُاؾُت بلى جلُُم املىاَىحن ألصاء 

 الىٓام الٗام والىٓام الؿُاس ي بالضعحت ألاولى.

عث هُئت ألامم املخدضة مً زالٌ ماجمغ وكض ؤقا

، في 2006لها خٌى :"بىاء الثلت في الخيىمت" في 

فُِىا بلى ؤن : الثلت الؿُاؾُت حكحر بلى وحىص 

جىافم في لاعاء فُما بحن ؤفغاص املجخم٘ خٌى 

لى  اث والازخالفاث املكترهت، ٖو اللُم وألاولٍى

اللبٌى الًمني للمجخم٘ الظي ٌِٗكىن فُه، 

ض الثلت الؿُاؾُت مً زالٌ قبىت وجخىل

الٗالكاث الخفاٖلُت م٘ ألافغاص واملجخم٘ املخلي، 

ترجب ٖليها اعجفإ مؿخىي املكاعهت املضهُت  ٍو

والؿُاؾُت وبالخالي تهُئت الٓغوف لخدلُم 

 الخيامل الاحخماعي والاؾخلغاع الضًملغاَي.

هما ؤهضث بٌٗ الضعاؾاث الؿُاؾُت ٖلى ؤن 

اٖخلاص املىاَىحن بإن الثلت الؿُاؾُت هي 
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الخيىمت ؤو الىٓام الؿُاس ي ؾُٗمل بإؾلىب 

خماش ى م٘ َمىخاتهم.  ًدؿم م٘ جىكٗاتهم ٍو

  ( "ً غي "واٍع ؤن الثلت الؿُاؾُت  ( Warrenٍو

لى كضم  الغقُضة حٗخمض ٖلى الُغف لازغ ٖو

املؿاواة بن لم ًىً ؤهثر، فالثلت الؿُاؾُت مً 

ؾُاؾُحن هظا املىُلم هي البدث ًٖ ؤشخام 

ًخمحزون باإلزالم والهضق في شخهُتهم 

 .10وزُبهم ؤزىاء ْهىعهم الٗلني وهظا في ؾلىههم

  ( "ً اهض هظلً "واٍع (  ٖلى ؤن الثلت Warrenٍو

بلى جدلُم  ،الؿُاؾُت حؿخضعج بالضعحت ألاولى

الخض ألاكص ى مً املهلخت الٗامت ألحل جدلُم 

وجدضًض الثلت الؿُاؾُت.  فالثلت الؿُاؾُت ال 

جيكإ وحٗمل في فغاٙ، خُث حكحر الثلت 

الاحخماُٖت بلى زلت املىاَىحن في بًٗهم البٌٗ 

وإًٖاء في الىخضة الاحخماُٖت، والتي ال جىفهل 

ا طلً ًٖ مفهىم الثلت الؿُاؾُت، والتي ًغاص به

الجاهب مً بيُت الثلت التي جىحض بحن ألافغاص 

واملاؾؿاث الؿُاؾُت، وهي جمثل سجال ًدمل 

بزفاكاث وهجاخاث الخيىمت ٖلى ول ألانٗضة، 

وبالخالي حٗخبر اللغاعاث الؿُاؾُت الٗامت حؼءا 

مً ٖملُت الخلُُم الؿُاس ي لألصاء الخيىمي، 

ٗملُت ألامغ الظي ًازغ في صعحت الثلت بحن ؤفغاص ال

 .11الؿُاؾُت

( ؤن الثلت  Chan-Schowهما ًغي "قان قى" ) 

لها جإزحراث وهخاثج هامت ٖلى املىاكف الؿُاؾُت، 

ٗخبر "ؾدُمبىؾىن" ) ( الثلت  Stimpsonَو

الؿُاؾُت بإنها ملُاؽ للمؼاح والجى الؿُاس ي، 
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- perik blind, Op.cit , P. 05. 
11

 -ibid,P : 06 

فهي ٖالكت جفاٖلُت وبىاء جىُٓمي ًدؿم 

ه الٗالكت بالخٗلُض، بحن َغفحن ؤو ؤهثر وجيكإ هظ

 .12مً الخاحت امللخت للخفاٖل م٘ ؤفغاص املجخم٘

ٗخبر "هُثر هفخىن" )  ( ؤن الثلت  Hetheringtonَو

في الخيىمت  كض ؤنبدذ ماقغا هاما  لخىكٗاث 

املىاَىحن ومؿخلبل لخلضًم الضٖم لؿُاؾاث 

الخيىمت، فهي حٗخبر ؤهثر ؤهمُت مً الٗالكاث 

فٗت ٖىضما . وجيىن مغج13الخؼبُت والاًضًىلىحُت 

ًىٓغ بلى الؿُاؾاث ٖلى ؤنها فٗالت، ؤو ٖىضما 

ًيىن هىان قٗىع بالخُابم بحن جىكٗاث 

املىاَىحن ومسغحاث هىاجج الىٓام الؿُاس ي. هما 

ت مً املخٛحراث، ومنها  ؤنها جغجبِ بمجمٖى

املكاعهت الؿُاؾُت واملضهُت، املٌُى والاهخمام 

 .14الؿُاس ي، وإلاخؿاؽ باملىاَىت

ت الؿُاؾُت قيلحن عثِؿحن هما: وجخسظ الثل

 الثلت في ألاشخام والثلت في املاؾؿاث.

الثقت في ألاشخاص أو ما ٌسمى بالثقت -1

فهي جبنى ٖلى هدى مباقغ وفىعي،    الاجخماعيت

م الخبرة والخجاعب في الٗالكاث  ًٖ ٍَغ

إلاوؿاهُت، فالثلت الصخهُت هي اوٗياؽ 

للٓغوف ولألخضار مً زالٌ الاخخيان 

باملخُِ، هما جىمً  في الٗالكت التي ًمخلىها 

ً )فاٖلحن ؾُاؾُحن،  الكٗب اججاه لازٍغ

. طلً ؤن  15احخماُٖحن، ؤشخام ٖاصًحن(

اث ٚحر الخفا ٖالث بحن ألافغاص يمً مجمٖى
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   فٟ:   ِماي حٛي اٌصمافح ع١اع١ح - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D
8%A9     :ٟ50/05/2522ذّد ص٠اسج اٌّٛلغ ف 

13
 -ibid, P : 05 

14
 -Kennith Nweton,op.cit, P : 203 

15
 -Kennith Newton, op.cit, P : 205 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9


 األحزاب المغربية وسؤال الثقة السياسية

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

1
5

7
 

في  عؾمُت ٌؿاهم في بىاء الثلت الٗامت واملكاعهت

 املاؾؿاث الخمثُلُت.

فالثلت الؿُاؾُت هىا  الثقت في املؤسساث  -2

مىحهت هدى الىٓام الؿُاس ي ومىٓماجه، وجيىن 

بظلً الثلت ٖلى املؿخىي الىلي، فاملىاَىىن 

في خالت ًًٗىن زلتهم في الخيىمت وماؾؿاتها 

بطا ما واهىا عايُحن ًٖ الؿُاؾاث الٗامت
16  .

ت بال بطا جم الىفاء ُوؤًًا في ألاخؼاب الؿُاؾ

ىصهم الاهخسابُت، وهظلً مضي اهسغاَهم  في  بٖى

الضفإ ًٖ مُالبهما الاحخماُٖت والؿُاؾت 

والاكخهاصًت، هىا ًمىً إلاقاعة بلى ؤنها حٗض ؤي 

لىٓام الؿُاس ي الثلت بمثابت جلُُم ألافغاص ألصاء ا

بما فُه ماؾؿاجه الغؾمُت )الخيىمت، البرملان، 

ت( ؤو املاؾؿاث الخؼبُت  .17اللًاء، الكَغ

لُه فةن الثلت الصخهُت بةميانها ؤن جازغ في  ٖو

اججاه الخيىمت وؤهثر مً طلً اججاه املاؾؿاث 

الؿُاؾُت، وبالخالي جلىم ؤصواع اللاصة ٖلى 

اصة الثلت  في الىٓام جدؿحن الثلت الصخهُت لٍؼ

 .18املاؾؿاحي

خهىع "بىجام" )   ( ؤن الٗالكت بحن  Putamٍو

الثلت في ألاشخام والثلت املاؾؿاجُت هي 

ٖالكت جإزحر وجإزغ، طلً ؤن الثلت في املاؾؿاث 

جازغ ٖلى الثلت الصخهُت.  هما هجض للثلت 

املاؾؿاجُت هخاثج هامت فهي حؿاهم  بكيل 

ملخّى في املكاعهت الؿُاؾُت، وكض ؤهضث 
                                                           
16

 - William Mishler et Richard Rose « What are 

the political consequences of trust?” A test of 

culturel and institutional theories in Russia, 

university of Arizona, university strathclyde, 

scotland, 2005, p : 04. 
17

 - Perick, op.cit, P : 205 
18

 - Kennith, op.cit, P : 205 

ن الضعاؾاث وألابدار الؿُاؾُت ٖلى ؤن املىاَىح

الظًً ًخلىن ؤهثر في املاؾؿاث هم املغجخىن 

ذ  في الاهخساباث. وؤمام  صعاؾت  ؤهثر للخهٍى

ىُت والتي ؤباهذ  ويٗها مغهؼ الضعاؾاث ألامٍغ

ًٖ وحىص اهسفاى في الثلت في املاؾؿاث 

الؿُاؾُت،  جم البدث ًٖ ؾبب هظا الاهسفاى 

مً كبل بٌٗ املخللحن الؿُاؾُحن ول مً 

ً" و "مُلؼ"  ( ، خُث جم Citrin (  ،)Miler)"ؾتًر

الدؿاٌئ ٖما بطا وان طلً  حٗبحرا ًٖ إلاؾدُاء 

مً ؤصخاب مىانب الؿلُت، ؤو مً ؤصاء 

املاؾؿاث، وكض حاء الغص ٖلى هظه الدؿائالث 

مً زالٌ الاهُالق مً الىمىطج املٗخمض مً 

. الظي اؾخيبِ زالر 19َغف " صافُض اؾخىن" 

هي  : مؿخىٍاث ؾُاؾُت ؤؾاؾُت للضٖم  و 

ت الؿُاؾُت.  الىٓام، الؿلُاث، واملجمٖى

لى هظا ألاؾاؽ ًيىن صٖم الفغص للىٓام مً   ٖو

زالٌ كبىله وجإًُضه ملباصت هظا الىٓام وهظا 

ُفُت، فالضٖم ًيىن  ملاؾؿاجه وفٗالُاجه الْى

ملباصت الىٓام باالهًمام بلى مٗخلضاجه وكُمه، 

ُفتها  ؤما صٖم املاؾؿاث فهى صٖم باألؾاؽ لْى

بلى صٖم فٗالُت الىٓام لِكحر بلى ال ت. ٍو ضؾخىٍع

ٖالكت الخفاٖل الاًجابي بحن ؤصاء الىٓام 

واخخُاحاث ألافغاص، وهى ما ًاصي بهىعة ؤصق 

لغف٘ مؿخىي الثلت وبالخالي الضٖم الظي ًاصي 

 . 20بلى بلاء واؾخلغاع الىٓام
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  -ibid, P : 06 
20

 - Jean crete, rejean pelletier et jerome 
couture, « Political trust, vafues performance and 
media, A canada profile » 6th MBSA national 
conferance, departement of political science, laval 
university,Quebec (canada), 2007, PP.03-04 
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اث الضٖم وهى  و ؤما املؿخىي الثاوي مً مؿخٍى

الظي ًخسظ نُٛخحن  صٖم الؿلُاث الؿُاؾُت 

هما: الضٖم املاؾؿاحي وصٖم ألاشخام، خُث 

ؼمُت، ؤو زبرة  ًيىن بىاءا ٖلى زهاثو واٍع

ؾابلت، الؿحرة الخؿىت، وهظا ما ًجٗل 

الصخو ًدٓى بمىي٘ زلت اًجابُت، وفي هظا 

الىٕى مً الضٖم محز "اٌؿخىن" بحن الضٖم 

"الٓاهغ" او" املىدكغ" هما ؾماه، وهى الظي 

هخساباث  مً زالٌ صٖم شخهُاث جٓهغه الا 

ؤزغي، هما ًٓهغ في الفتراث ٚحر الاهخسابُت بثلت 

 قٗبُت ٌٗبر ٖنها الغؤي الٗام.

ؤما املؿخىي الثالث مً الضٖم، فهى الضٖم 

الًمني ؤو املخضص وهى مىحه للماؾؿاث، طلً 

ؤن الخإًُض لهظه املاؾؿاث واهخسابها ٌكيل صٖم 

 . 21يمني لها ولىحىصها

ت واؾٗت مً امللاًِـ الاحخماُٖت وحكحر مج مٖى

في الٗالم بلى ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت جدٓى بإصوى 

مؿخىي مً الثلت بحن ماؾؿاث املجخم٘، طلً 

ؤن زلت باألخؼاب الؿُاؾُت جخأول ٖىضما ًيىن 

هىان فؿاص وإزفاق في جلضًم الخضماث، ؤو 

ٖضم اللضعة ٖلى اخخىاء مُالب املىاَىحن، 

ؼ الثلت خُث ؤن مٗغفت الٗىام ل الخلُلُت لخٍٗؼ

الؿُاؾُت لألخؼاب والٗمل ٖلى جدلُلها ٌكيل 

خافؼا اًجابُا لإلنالح. لهظا هجض ؤن الؿُاؾُىن 

ىصا  ًفلضون  زلت املىاَىحن خحن ًلُٗىن ٖو

هبحرة في خمالتهم الاهخسابُت،  ؤو ًضلىن 

داث زالُت مً الخلاثم التي جىكف ٖنها  بخهٍغ
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 - ibid, P.06. 

الم املىداػة في ا ملىاْغاث الٗامت وؾاثل إلٖا

 الاؾخلُابُت.

 ثانيا  مؤشراث بناء الثقت السياسيت

حٗخبر الثلت ٖامل ؤؾاس ي في بىاء قبىت 

الٗالكاث الخفاٖلُت بحن ألافغاص واملجخم٘ املخلي، 

ت  فخدكيل صعوة الثلت مً زالٌ مجمٖى

ماقغاث حؿاهم في نُاٚت مىاكف بًجابُت 

ت ٖلى جخضعج ٖبر مغاخل مسخلفت لخدبلىع في النهاً

نُٛت الكٗىع بالثلت. وجيىن بظلً فةن بىاء 

الثلت الؿُاؾُت ًىُلم مً زالٌ وحىص 

ً ؤؾاؾُحن وهما: ماقغ الثلافت  ماقٍغ

 (. 2(، وماقغ ألاصاء الؿُاس ي )  1الؿُاؾُت ) 

هى ٖباعة ًٖ : الثقافت السياسيت مؤشر  -1

مىٓىمت مً الخفاٖالث الؿُاؾُت بمسخلف 

خم  آلُاتها وحؼء مً الثلافت الٗامت للمجخم٘، ٍو

جىاكل اللُم ٖبر ٖملُت الخيكئت الؿُاؾُت 

ٗغف ) 22بمسخلف آلُاتها ( الثلافت pye. َو

الؿُاؾُت ٖلى ؤنها مجمل اللُم ألانلُت 

ا  واملكاٖغ واملٗغفت التي حُٗي قىال حىهٍغ

ل ؤملىهض" بإنها للٗملُت ا ٗغفها "وابٍغ لؿُاؾُت، َو

"ؤهماٍ الخىحه بلى الٗمل الؿُاس ي"،  ٖباعة ًٖ

خُث ؤهض ٖلى ؤن الثلافت الؿُاؾُت لها ٖالكت 

جإزحر بالبىاء وباألصاء الؿُاس ي، طلً ؤن جىحهاث 

م  ألافغاص  ومىاكفهم الؿُاؾُت جخىلض ًٖ ٍَغ

الخيكئت  الؿُاؾُت مً زالٌ كىىاث ٖضًضة ) 

الم، ألاخؼاب، الىلاباث، املجخم٘ ألاؾغ  ة، إلٖا

لت  املضوي...(، وجخمدىع خٌى كُم واججاهاث ٍَى
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حثاعٟ خاٌذ، اٌصمافح اٌغ١اع١ح فٟ اٌفىش االجرّاػٟ اٌّؼاص،  - 

، 2015( ِاسط 10ِجٍح اٌذساعاخ ٚاٌثحٛز االجرّاػ١ح، اٌؼذد )

 .46ص 
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ىلل ول  ألامض بسهىم الٓىاهغ الؿُاؾُت، ٍو

مجخم٘  مجمٕى عمىػه وكُمه وؤٖغافه ألاؾاؾُت 

ت  بلى ؤفغاصه، زم بٗض طلً ٌكيل ألافغاص مجمٖى

مً اللىاٖاث بسهىم ؤصواع الىٓام الؿُاس ي 

حر الغؾمُت، وهظ بكتى ماؾؿاج ه الغؾمُت ٚو

خلىكهم و واحباتهم ججاه طلً الىٓام 

 .23الؿُاس ي

وحؿاهم الثلافت الؿُاؾُت في بىاء الثلت 

ت مبيُت ٖلى  الؿُاؾُت مً زالٌ مغحُٗت فىٍغ

ت مً املىاكف واملماعؾاث اججاه الىٓام،  مجمٖى

ُت الالػمت لىحىصه، بيافت بلى  وحُُٗه الكٖغ

ه املغحُٗت وحٗبحرها جغؾُش كىاٖاث بإهمُت هظ

ًٖ ؤهضافهم  وكُمهم، الص يء الظي ؾُضف٘ بلى 

وي٘ جىحه زام هدى الٗمل الٗام مً كبل 

ألافغاص،  وإلاخؿاؽ باملؿاولُت الاحخماُٖت  

اججاه املجخم٘ وكًاًاه، مما ًسلم لضي املىاًَ 

اث  الكٗىع باإلًجابُت هدى اللًاًا واملىيٖى

اؽ بالىالء في ْل زلافت مدكابهت ماصاها لإلخؿ

 .24للجماٖت

هظا الخىحه الٗام ًفط ي بلى جلضًم الىالء 

والخلضًغ للىٓام الؿُاس ي والخٗلم به، وهظا 

اث إلاخؿاؽ باملىاَىت وما  ألامغ مً يغوٍع

ًترجب ٖىه مً خلىق والتزاماث، وهظا ما ًلىي 

ت والاهخماء الؿُاس ي  فٗلُا إلاخؿاؽ بالهٍى

ٗؼػه، طلً ؤن قٗىع ألافغاص بالىال ء للىٓام َو

ُت ٖلى  الؿُاس ي ٌؿاٖض ٖلى بيفاء الكٖغ
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ػثذ اٌغفاس سشاد دمحم، اٌصمافح اٌغ١اع١ح، اٌصاتس ٚاٌّرغ١١ش:  -  

 78-77ص،  1991دساعح اعرطالػ١ح، اٌخشطَٛ: ِطثؼح اٌحذ٠صح، 
24

اشىا١ٌح تٕاء شمافح اٌّشاسوح فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟ،  حغٓ ػٍٛاْ، - 

، ت١شٚخ، اٌّؤعغح اٌجاِؼ١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ، 0طثؼح 

 74، ص 2552

ؿاٖضه ٖلى البلاء وجسُي ألاػماث  الىٓام، َو

واملهاٖب التي كض جىاحهه، فًال ًٖ إلاخؿاؽ 

ً الظي ٌؿاٖض ٖلى بلىعة   بالىالء والاهخماء للَى

ني وجلبل  وجىمُت الكٗىع بالىاحب الَى

الالتزاماث، وبالخالي فةن الثلافت الؿُاؾُت لضي 

مجخم٘ جاصي بلى الاؾخلغاع الؿُاس ي وإعؾاء  ؤي

 .25كىاٖض الضًملغاَُت الخلت

: ًلىم هظا املاقغ ٖلى ألاداء املؤسساحي -2

ألاصاء الفٗلي والىاكعي للخيىمت، خُث ٌٗض  

ت في  مُٗاعا ؤؾاؾُا للُاؽ الثلت الجماهحًر

الخيىمت، طلً ؤن املاؾؿاث الخيىمُت التي 

الفاٖلُت والخإزحر جخمحز بإصاء يُٗف جفخلغ بلى 

في املجخم٘، الص يء الظي  ؾُاصي  باألمغ بلى هٕى 

ت.  مً اوٗضام الثلت الجماهحًر

فالثلت الؿُاؾُت في املاؾؿاث كض جىاولتها 

اث املاؾؿاجُت ٖلى ؤنها هي املىفٗت  الىٍٓغ

املاؾؿاحي، وطلً ؤن هىان   املخىكٗت مً ألاصاء

ء ٖالكت جباصلُت بحن  الثلت الؿُاؾُت وألاصا

املاؾؿاحي، فالثلت حؿاهم في ؤصاء فٗاٌ مما 

ًاصي بها بلى الضٖم الٗام للىٓام، في خحن  ًيىن 

للضٖم حٛظًت ٖىؿُت مً ؤحل جدفحز وحصجُ٘ 

الىٓام ؤهثر، لخدؿحن ألاصاء الؿُاس ي وبظلً 

 .26ًاصي بلى عف٘ صعحت الثلت بكيل اًجابي

وهىان الٗضًض مً ألاؾـ التي حؿاٖض ٖلى بىاء 

ؿُاؾُت، مً ؤهمها ؤن جيىن الخيىمت الثلت ال
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عؼذ حغ١ٓ اٌش١ٙاب، اٌصمافح اٌغ١اع١ح ٚاالٔرخاتاخ فٟ األسدْ  - 

، ِجٍح دساعاخ، اٌؼٍَٛ االٔغا١ٔح ٚاالجرّاػ١ح، 0292-2502

 .270، ص 2506، عٕح 2، اٌؼذد72اٌّجٍذ 
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 -Paul magni berton, démocraties libérales (le 

pouvoir des citoyens dans les pays européens), 

Paris : économiques 2012, P :106 
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ؤهثر هفاءة ومؿاولُت في جلضًم  الخضماث 

ألاؾاؾُت، وؤن جدغم الخيىمت ٖلى الكفافُت 

واملهضاكُت ؤمام املىاَىحن، وجفُٗل آلُت 

ت والخىم املخلي. بلى  املؿاءلت وجدلُم الالمغهٍؼ

حاهب طلً الخىحه بلى الخدغع والخصخهت بضال 

ت، وجمىحن اللُإ الخام مً املىافؿت الاخخيا ٍع

واملىٓماث ٚحر الخيىمُت، بيافت بلى بٗث 

الخغهت الؿُاؾُت والخغان الؿُاس ي بحن اللىي 

الؿُاؾُت مً زالٌ  جمىُنها مً املكاعهت في 

نى٘ الؿُاؾاث، ويغوعة ؤن ًىهب اهخمام 

الخيىمت ٖلى عنض وجلبُت خاحُاث املىاَىحن،  

ًخيىن مً والٗمل ٖلى بًجاص عؤؾماٌ احخماعي 

املاؾؿاث الؿُاؾُت واملضهُت مً ؤحل جدلُم 

الخىمُت الؿُاؾُت، وهى ما ؤهض ٖلُه "فىواًاما"  

(Fukuyama ٖلى ؤن الثلت حؿخُٗض مياهتها  )

بىنفها واخضة مً الفًاثل الاحخماُٖت التي 

ُت لألهٓمت  بضونها ال ميان لهفت الكٖغ

 .27الؿُاؾُت

ت الفقرة الثانيت   محدداث مسخوى الثق

 السياسيت لألحساب باملغرب

لخدضًض مدضصاث ومضازل كُاؽ مؿخىي 

الثلافت الؿُاؾُت لألخؼاب املٛغبُت البض مً 

لى  الىكىف ٖلى صعحت الاؾخلغاع الخؼبي ، ٖو

ألاصواع الفٗلُت التي جىمي ٖالكتها باملىاًَ 

زانت صوعها في الىؾاَت، والظي ًؼوي مىكٗها 

في مدُِ اللغب مً همىم ومكاول الجماهحر، 

ا والتراف٘ ٖليها صازل صوالُب وبالخالي الضفإ ٖنه

الؿلُت باٖخباعها هُئاث ؾُاؾُت جغوم بلى 
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 -Kennith Newton, Op.cit.P : 102-105 

جمثُل املىاَىحن وجإَحرهم، هما ؤن لها الخم في 

املكاعهت في نى٘ اللغاع الؿُاس ي الظي ًفغى 

ؤن ًيىن في مؿخىي مُالب وخاحُاث هاالء 

 املىاَىحن.

أوال  ضعف الوالء الحسبي  وعدم الاسخقرار 

 السياس ي

لجظوع ألاولى لٓهىع الٓاهغة الخؼبُت حٗىص ا

باملٛغب بلى الٗهض الاؾخٗماعي، خُث اعجبُذ 

بإقياٌ امللاومت والىًاٌ مً ؤحل الخدغع 

والاؾخلالٌ، فلض جإؾـ ؤٌو خؼب ؾُاس ي 

ني  ، زم بٗض 193428مٛغبي وهى هخلت الٗمل الَى

وبٗض فترة  1947طلً جإؾـ خؼب الاؾخلالٌ 

اججه جفىحر خهٌى  املٛغب ٖلى الاؾخلالٌ 

الٗمل الخؼبي ؤهظان، خٌى بىاء الضولت الخضًثت 

ُت  ومباصت الضًملغاَُت ،  ٖلى ؤؾـ الكٖغ

فاخخضم الهغإ بحن املاؾؿت امللىُت  وؤخؼاب 

ُت الؿُاؾُت، هظا   ىُت خٌى املكغٖو الىخلت الَى

الهغإ  الظي ؾخنهُه كىة اللهغ في الاؾخفاصة 

تي هثحرا ما واؾخٛالٌ َبُٗت ألاخؼاب املٛغبُت ال

ٖبرث ؤنها ٖباعة ًٖ حماٖاث مهالح وجماعؽ 

الؼبىهُت في جدلُم  املىاف٘ الؿُاؾُت 

والاكخهاصًت، ٖبر هسب خىلذ اللٗبت الؿُاؾُت 

اث  مً لٗبت جغوم الضفإ ًٖ خلىق وخٍغ

وهظلً َمىخاث املىاَىحن، واملؿاهمت في جلبُت 

خاحُاتهم املاصًت بلى  مجغص لٗبت ًخم فيها جدلُم 

ياؾب والخٓىاث في بَاع الثىابذ التي امل

 خضصتها املاؾؿت امللىُت ؾابلا.
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ػثذ اٌٍط١ف حغٕٟ، األحضاب  ع١ٍٍح اٌحشوح اٌٛط١ٕح: ِشض - 

عح، ِجٍح ٚجٙح ٔظش، ػذد ِضدٚض اٌفصاَ ت١ٓ اٌرصٛس ٚاٌّّاس

 .2، ص 2559، 26-24
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وإطا واهذ ألاخؼاب الؿُاؾُت حٗخبر بخضي 

ماؾؿاث ألاهٓمت الؿُاؾُت الضًملغاَُت 

اثف التي جلىم بها مً حهت،  بدىم الْى

والاوٗياؾاث التي جازغ في ؤصائها مً حهت زاهُت، 

سُت لألخؼاب  املٛغبُت لىً الخجغبت الخاٍع

ؾاهمذ بلىة في جدضًض مؿاع ٖملها و ؤفم 

ت مً  اقخٛالها، ووان هظا بخضزل مجمٖى

الٗىامل خالذ صون كُامها بضوعها ٖلى ؤهمل 

ش  وحه، ومً ؤهمها ْاهغة " الاوكلاق والخفٍغ

الخؼبي "، خُث ناعث الؿمت ألاؾاؾُت التي 

جمحز ألاخؼاب  املٛغبُت، وبالخالي اٖخبرث الٓاهغة 

 هف باؾخلغاع بيُت الخؼب وجماؾىه.التي حٗ

ـ صوفغحُه"  ؤن ْاهغة   واٖخبر "مىَع

الاوكلاكاث والخىخالث صازل ألاخؼاب املٛغبُت  

حن  ت املىسَغ ال حٗخبر ماقغا ٌٗبر ًٖ خٍغ

ويٗف ؾلُت اللُاصة، وإهما حٗبر ًٖ الازخالف 

في لاعاء صازل َبلت اللُاصة، خُث جهبذ ول 

ت  ٖهبت مً هظه الٗهب،  جمثل  هُئت ؾلٍُى

ضًً  خٌى  جدكيل مً الخفاف مجمىٖت مً املٍا

بٌٗ اللاصة، وبالخالي فهم ًسًٗىن الهًباٍ 

ال ًلل ًٖ الاهًباٍ الظي ًىحض صازل الخؼب، 

مما ًجٗل الضًملغاَُت مهضصة مً البُيُت 

الضازلُت لألخؼاب  التي جخمحز بُبُٗتها  

ت والكمىلُت ؤخُاها.  الٗؿىٍغ

 الُىػي"  في صعاؾخه خٌى وجىنل الباخث  "دمحم

ْاهغة الاوكلاكاث الخؼبُت والتي مؿذ في 

بضاًاتها ألاخؼاب الىبري، بلى وحىص زالر ؤهىإ 

مً الاوكلاكاث خُث لٗب فيها الهغإ ٖلى 

الؿلُت ؤخض ؤبغػ ألاؾباب ألاولى التي تهضص بلاء 

واؾخلغاع الخىُٓماث الخؼبُت باؾخمغاع، مً 

ازلها وهى ٖاصة  ما زالٌ ْهىع اثخالف مؿُُغ ص

ًجم٘ مسخلف املؿخىٍاث في الخؼب، طلً ؤن 

صعحت اوسجام هظا إلاثخالف هي التي جدضص قضة 

، مما ٌٗني ؤن الخٗضص الفىغي 29اهلؿام الخؼب

صازل البيُت الخؼبُت هي التي حؿمذ بخٗضص 

ت الخٗبحر في  ًمً لها خٍغ غاف  ٍو الخُاعاث وألَا

هظا ألامغ  قيل  اججاهاث  مٗترف بها  صازلُا.

بهما  ٌٗبر ًٖ ْاهغة  صخُت جضٌ ٖلى حٗضص 

الغئي  خٌى مسخلف  اللًاًا الؿُاؾُت، بال ؤن 

جدىلها بلى ؤحىدت جخهإع  ٖلى الىفىط يهضص 

يىن ؾببا في بوكلاكه .  ٖلى 30جماؾً الخؼب ٍو

هظا ألاؾاؽ فةن ؤهىإ الاوكلاكاث التي خضصها 

 : 31الُىػي  جخجلى في

هظا  املرجعيت إلانقساميت الانشقاقاث ذاث  -1

الىٕى ال ًدُل فلِ بلى صًىامُت إلاوكُاع التي 

جمحز املجخمٗاث التي جخهف في خض طاتها بإنها 

غي/  ت و زىاثُت ) خًغي/كغوي، ؤماَػ ٖكاثٍغ

ُت/ مىاَىىن(، وخؿب  ٖغبي، مثلف/ ؤمي، ٖع

الُىػي فةن هظا الىٕى مً الاوكلاكاث ْهغ 

ت الكٗبُت، مً بكيل ؤهبر في مُالص خؼب الخغه

زالٌ اوكلاق  خؼب الخغهت الكٗبُت 

امت الضهخىع  ت الضًملغاَُت، بٖؼ الضؾخىٍع
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خاٌذ إٌاصشٞ، "ػٓ ظا٘شج االٔشمالاخ اٌحضت١ح: ِغاءٌح  - 

حضب اٌرمذَ ٚاالشرشاو١ح"، ِجٍح ٚجٙح ٔظش، اٌؼذد اٌصأٟ، شراء 

. أظش ِماي ٌّحّذ اٌطٛصٞ حٛي ِٛضٛع: لأْٛ 0222
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 .00، ص 0225األلصٝ: س٠اض اٌش٠ظ ٌٍىرة ٚإٌشش، 
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،  زم اوكلاق خؼب الاجداص 1963الخُُب ؾىت 

ني لللىاث الكٗبُت واهبثاق الاجداص  الَى

الاقتراوي لللىاث الكٗبُت، هظلً اوكلاق 

هىع خؼب  ني لألخغاع ْو خؼب الخجم٘ الَى

ني الضًمل  غاَي.الخؼب  الَى

الانشقاقاث ذاث املرجعيت الانفصاليت أو -2

في هظا الهىف ًيىن الاوكلاق   ألاًدًولوجيت 

طو َاب٘ اًضًىلىجي ختى لى خضر بفٗل ٖىانغ 

خٗلم ألامغ  زاعحُت بُٗضة ًٖ ؤنل الخؼب، ٍو

باوكلاق الاجداص الاقتراوي الظي ؤصي بلى ْهىع 

 خؼب الُلُٗت الاقتراوي الضًملغاَي.

وجضزل يمً هظا  اث املدبرة الانشقاق-3

الهىف ول الاوكلاكاث املخىلضة بما ًٖ 

اؾخدالت الخغهُت في وحىص املىايلحن الكباب 

مً طوي الخُلٗاث هدى الترقي والهٗىص، ٚالبا 

ما ًجغي اؾخسضام صًىامُتهم بطا لم هلل بنها 

جغي حصجُٗها مً الجهاث  جُلب لظاتها، ٍو

ؤ ن حمىص الٗلُا في الؿلُت، وطلً مً مىُلم 

كضماء الىسب الخؼبُت لم ٌٗض  مخالثما م٘ 

الثلافت الجضًضة للؿلُت، وإما ؤن الاوكلاق 

ًإحي مً زالٌ وحىص مدهلت لبٌٗ ألاويإ 

التي جُغؤ ٖلى املؿاع الؿُاس ي زانت لضي 

املخدؼبحن الظًً ًفلضون مياهتهم بحن الفُىت 

ىضعج يمً هظا  وألازغي صازل الخؼب، ٍو

هىع الهىف اوكلاق ال خغهت الكٗبُت ْو

ىُت الكٗبُت، زم اوكلاق خؼب  الخغهت الَى

هىع حبهت اللىي  الخلضم والاقتراهُت ْو

 الضًمىكغاَُت.

وكض ؤكغ هظلً " الُىػي"  في جدلُالجه خٌى 

الاوكلاق الخؼبي، ٖلى ؤن الثابذ ؤن هظه 

الانىاف الثالر  املظوىعة ؤٖاله جيىن خايغة 

الخُاة الخؼبُت وبلىة في ول ٖمل اوكلاقي في 

املٛغبُت ، وهظا ما ًجٗل امياهُت جغحُذ ٖىهغا 

ٖلى آزغ مً زالٌ جدب٘ زُاب ؤَغاف وفاٖلى 

الاوكلاق ؤمغا نٗبا. فهظا الخُاب ًجٗلىا 

هىحض صاثما ؤمام املٗاصلت الخالُت: امليكلىن 

ًضافٗىن ًٖ املىُللاث ألاًضًىلىحُت 

م والؿُاؾُت للٗلهم الاوكلاقي، واللُاصة امليك

ٖنها حٛلب الاٖخباعاث الصخهُت والُمىخاث 

الظاجُت للميكلحن وؤخُاها حٗخبر طلً ماامغة 

 .32جدغهها الضولت

وؤمام هظا الخمُحز بحن ؤهىإ الاوكلاكاث الخؼبُت 

ت مً ألاؾباب وعاء  باملٛغب ، فلض لٗبذ مجمٖى

هىع ؤخؼاب  حكغطم البُيُت الخؼبُت باملٛغب، ْو

 حضًضة وهي:

ـيت  : وجخجلى  في زلافت وثقافيت أسباب جاٍر

الاهلؿامُت، فاملجخم٘ املٛغبي مبني ٖلى ؤؾـ 

ت التي  لها اوٗياؾاتها  اللبلُت والٗكاثٍغ

الىاضخت ٖلى الؿلىن الؿُاس ي، جخجلى ٖلى 

الخهىم في الاهخماء الخؼبي والترقُذ، 

سُت حٗىص بلى  ذ، هما ؤن ألاؾباب  الخاٍع والخهٍى

ت، والتي ْ هغث البىاء الخؼبي املُىالث الاوكُاٍع

ىُت بٗض  ْهىع هخلت  في بضاًاث في خغهت الَى

ني وخؼب الاؾخلالٌ  .33الٗمل الَى

                                                           
32

 اٌّشجغ ٔفغٗ. - 
33

ٚاٌغ١اعح فٟ ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌضاٟ٘، اٌضا٠ٚح ٚاٌحضب: االعالَ  - 

، ص 2552اٌّجرّغ اٌّغشتٟ، افش٠م١ا اٌششق، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، 

220-207. 
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ْهىع ؤخؼاب ؤزغي مغافلت ؤباهذ ًٖ حجم 

الهغإ الؿُاس ي الظي مـ الىسبت الؿُاؾُت 

ىُت آهظان بما بخضزل امللىُت ؤو ألؾباب  الَى

 طاجُت.

: والتي ًمىً بعحاٖها بلى أسباب شخصيت

 عثِؿحن:ٖاملحن 

شخهُت الؿلُت: وهي مً ؤهبر املٓاهغ  -1

الؿلبُت التي ؤنبدذ جمحز ألاحهؼة  اللُاصًت  

لألخؼاب الؿُاؾُت التي جاصي بلى شخهىت 

ُم  ًجؿضه،  الؿلُت، خُث جدٌى الخؼب بلى ٖػ

ت التي ًضوع خىلها، فهى  مثل الصخهُت املخىٍع ٍو

اللاثض املهم الظي ال ًمىً ؤن جغص ولمخه وال 

ل كغاعاجه بكيل ًىؿبه هالت ؾُاؾُت جىاك

وكضاؾت ججٗله بمىإي ًٖ املخاؾبت وجىؿبه 

املىاٖت التي جاصي بلى زلىصه في املىهب الظي ال 

 ًبٗضه ٖىه بال املىث. 

مىً بعحإ شخهىت الؿلُت هظلً بلى:  ٍو

  ض  التي َبٗذ البيُت ت الكُش واملٍغ هٍٓغ

الاحخماُٖت والضًيُت والخللُضًت، التي حٗخبر 

ملكُست هي املخغن الغثِس ي  لؿلىن الؼواًا ا

والُغق والخغواث إلانالخُت، هما ؤن الٗغف 

والجهت واللبُلت ماػالذ مدضصا ؤؾاؾُا في 

 الٗالكاث الاحخماُٖت. 

  ُم في جإؾِـ تراف بإفًلُت الٖؼ الكٗىع بااٖل

ُم كض  الخؼب وهًاله، زهىنا بطا وان الٖؼ

حٗغى لالٖخلاٌ والخٗظًب ويحى جطخُاث 

هىعه.ح  ؿُمت مً ؤحل بلاء الخؼب ْو

  ُ٘م له صوع هبحر في حم خلاص بإن الٖؼ الٖا

 املىايلحن خىله.

  البدث ًٖ املىانب والؿلُت والىفىط: بن

الؿعي وعاء املىانب اللُاصًت في الخؼب 

والترشح في كىاثمه الاهخسابُت، والخُٗحن 

اثف جىفُظًت، ؤخض ؤهم  بىاؾُخه في ْو

م مكغٕو ليل ؤهضاف الاهًمام للخؼب وخ

مىايل، وهظا ما ًفؿغ اعجباٍ الٗضًض مً 

الاوكلاكاث باملىاُٖض الاهخسابُت، ختى ًدؿنى 

لبٌٗ املىايلحن واللُاصًحن مً جإؾِـ 

ؤخؼاب حضًضة ،ؤو الالخداق بإخؼاب ؤزغي 

مىافؿت اهخلاما مً ؤخؼابهم ألانلُت، ؤو 

الضزٌى في كىاثم خغة، وطلً مً ؤحل جدلُم 

ؤو كُاصًت لم جدلم لهم مياؾب اهخسابُت 

 ؾابلا.

ٖضم اللضعة ٖلى جضبحر الخالف: طلً ؤن -2

الىلاقاث والهغاٖاث الؿُاؾُت صازل ألاخؼاب 

ًدخاج بلى هٕى مً خؿً جضبحر الخالف وكبٌى 

الازخالف، وبٗض الىٓغ والؿضاص والخىم  في 

مم الخفىحر ، فإصبُاث الخىاع حُٗي ألي  الغؤي ٖو

ي في ابضاء هلاف ؾُاس ي مًمىهه الفىغ 

ض مً امياهُت البدث  ٍؼ الخهىعاث وألافياع، ٍو

ًٖ الخلٌى والخىافلاث، بما ًجٗل بيُت الخؼب 

ت يض ؤي تهضًض ًمـ  صاثما مخماؾىت وكٍى

 اؾخلغاعه ووحىصه. 

: والتي جخدىم في َبُٗت أسباب جنظيميت

لت  ٍغ ٗها واهدكاعها َو الؿلُت وهمِ جىَػ

 حكيليها، وجخدضص بالٗىانغ الخالُت:
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الٗالكت بحن هُاول الخؼب: فليل خؼب  -1

ؾُاس ي كاهىن ؤؾاس ي ًدضص هُاوله ٖلى 

ىٕػ ازخهاناتها  حن املغهؼي واملخلي ٍو املؿخٍى

لت اوكائها وحؿُحرها  ٍغ دضص الٗالكت بُنها َو ٍو

 وحُٗحن كُاصتها.

فالهُاول الخىُٓمُت لألخؼاب الؿُاؾُت 

ت، بلى  جخيىن مً ؤحهؼة مدلُت وؤزغي مغهٍؼ

غنذ هظه ألاخؼاب ٖلى اوكاء حاهب طلً خ

 34مىٓماث قبابُت ووؿاثُت وهلابُت.

طلً ؤن اللىاهحن املخٗللت باألخؼاب 

الؿُاؾُت جاهض ٖلى يغوعة اٖخماص 

اث.  الىؾاثل الضًملغاَُت ٖبر ول املؿخٍى

فةن املماعؾت الفٗلُت في هثحر مً ألاخُان 

جىدى هدى الخداًل ٖلى الىهىم واٖخماص 

لخلترب هظه   35ؤؾالُب جسضم اللاصة،

 .36الخداًالث بلى صعحت الخُٗحن

ت اوٗلاص املاجمغ: والظي هى  -2 ٖضم اخترام صوٍع

جإهُض ٖلى ٖضم اخترام اللاهىن ألاؾاس ي 

ت اوٗلاص املاجمغ هى ٖملُت  للخؼب، وصوٍع

ججؿض فىغة الخىاوب وججضًض الىسب ايافت 

بلى جمىحن اللىاٖض الاهخسابُت مً املكاعهت 

 ججضًض ؤحهؼة الخؼب.الاهخسابُت مً ؤحل 
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دمحم شم١ش، ِا١٘ح اٌحضب اٌغ١اعٟ، اٌّجٍح اٌّغشت١ح ٌؼٍُ  - 

، افش٠م١ا اٌششق، 0225، عٕح 02-00االجرّاع اٌغ١اعٟ، اٌؼذد 

 .00اٌذاس اٌث١ضاء، ص 
35

دمحم ِؼرصُ، ِخرصش إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍمأْٛ اٌذعرٛسٞ   - 

ٚاٌّؤعغاخ اٌغ١اع١ح، ِٕشٛساخ اص٠ظ، اٌذاس اٌث١ضاء، اٌطثؼح 

 .006، ص 0222األٌٚٝ، 
36

عؼ١ذ ٔىاٚٞ، اٌّشٙذ اٌحضتٟ تاٌّغشب ت١ٓ اٌرحاٌف ٚاالٔشماق،  - 

 .97، ص 2552داس ٔشش اٌّؼشفح، اٌشتاط، 

طلً ؤن الىاك٘ الخؼبي املٛغبي ؤزبذ ٖضم 

اث املاجمغاث، هما ؤن هظه  اخترام صوٍع

املاجمغاث جسً٘ لخؿاباث ؾُاؾُت وشخهُت 

فاكضة ألهضافها الضًملغاَُت، هما ؤن هظه 

الٓاهغة جاصي بلى ٖضم اللضعة ٖلى ججضًض 

هُاول الخؼب كاهىهُا، وبالخالي خضور نغاٖاث 

 ما ًاصي بلى اوكلاكه.صازله م

: وجخمثل في الهغإ الؿُاس ي أسباب خارجيت

الظي محز الٗالكت التي عبُذ َُلت ٖلىص بحن 

املاؾؿت الخؼبُت واملاؾؿت امللىُت زانت 

ُت الؿُاؾُت، طلً ؤن اخخضام  خٌى املكغٖو

الهغإ آهظان ؾاهم بلىة في بلىعة اؾتراجُجُت 

في مً كبل الىٓام الخاهم، مً ؤحل الخدىم 

ألاخؼاب الؿُاؾُت وجدُُضها وحٗلها جابٗت له 

وفم مىُم لٗبت ؾُاؾُت مغؾىمت ؾلفا، 

لها مً ؤخؼاب باخثت ًٖ مىكٗها  بهضف جدٍى

صازل الؿلُت الؿُاؾُت، بلى حماٖاث مهالح 

جتهافذ بلىة ٖلى الخهٌى ٖلى ؤهبر املىانب 

اثف واملىاف٘ املاصًت والؿُاؾُت.  والْى

حُت ؤًًا هى وحىص ومً مٓاهغ ألاؾباب الخاع 

ْاهغة الترخاٌ الؿُاس ي والتي حٗني اهخلاٌ 

الىاثب البرملاوي مً هخلت بغملاهُت ؤزغي صازل 

، هظه الٓاهغة التي جفاكمذ 37ماؾؿت البرملان

بالًبِ في الخجغبت البرملاهُت الؿاصؾت ) 

(، وهظا ألامغ ٌكيل زُغا هبحرا 1997-2000

ٖلى ألاخؼاب الؿُاؾُت فلِ، بل ٖلى 
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غ١اعٟ ٚأششٖ ػٍٝ االٔرذاب ِصطفٝ تٕشش٠ف، اٌرشحاي اٌ - 

االٔرخاتٟ فٟ اٌرشش٠غ ٚاٌمضاء، ِماي ِٕشٛس فٟ اٌّٛلغ 

ذّد ص٠اسج اٌّٛلغ    http://m.marocdroit.comاإلٌىرشٟٚٔ:  

 .00/05/2522فٟ: 

http://m.marocdroit.com/
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ُٗت واؾخلغاعها مهض اكُت املاؾؿت الدكَغ

ُت الىٓام بهفت ٖامت.   وجىاػن الؿلُاث وقٖغ

ٖلما ؤن الترخاٌ الؿُاس ي ًازغ ٖلى جماؾً 

الخؼب الؿُاس ي ألن فخذ املجاٌ ؤمام البرملاهُحن 

ً مً ؤي التزام م٘ ؤخؼابهم،  ًجٗلهم مخدغٍع

فسح مجاٌ حُٛحر اهخمائهم ألجفه ألاؾباب.  ٍو

فلضان الثلت في ألاخؼاب  هظا ما ًاصي بلى

الؿُاؾُت مً كبل املىاًَ، ألهه ًغبِ ٖالكخه 

بهظه ألاخؼاب بٗالكخه بإشخام ًمثلىنها، مما 

ًجٗل عابُت املىاًَ باألشخام جخلىي في 

ملابل اعجباَاجه بالخىُٓماث الخؼبُت التي 

جهبذ في هٓغه مجغص مُُت للىنٌى بلى البرملان 

 ؤٚغايه.ٌؿخٛني ٖليها الىاثب متى خلم 

 ثانيا  أزمت الوساطت الحسبيت

جلٗب ألاخؼاب الؿُاؾُت بهفت ٖامت باٖخباعها 

ماؾؿاث ؾُاؾُت، ؤصواعا فٗلُت في الخىانل 

الؿُاس ي بحن الؿلُت واملجخم٘ مً زالٌ 

ججؿُض الخفاوى الؿُاس ي وألُت إلًجاص الخض 

ألاصوى مً الخىافم لخلم ٖالم مكترن ًيىن 

ىاًَ، وبالخالي فىحىص مغهؼه املىاًَ ولهالح امل

الىؾاَت الخؼبُت بهما ًىم ٖلى الخًىع الضاثم 

لهظه ألاخؼاب صازل الىٓام الؿُاس ي، مً ؤحل 

الخض مً مٓاهغ الباؽ الؿُاس ي الؿاثض في 

املجخم٘ والٗمل ٖلى جغكُت الىلاف الؿُاس ي في 

الفًاء الٗام، ومىه فإن جلىُت الىؾاَت 

خجاحاث الؿُاؾُت تهضف بلى اللًاء ٖلى إلاخ

والالجىانل واللُُٗت بحن املجخمٗاث وألاهٓمت 

الؿُاؾُت، زهىنا م٘ جضوي كضعة الضولت 

ت في بصاعة الغؤي الٗام ؤو جىحيهه ؤو  اللٍُغ

 ٘ اجه ؤمام الخلضم الؿَغ مهاصعة خلىكه وخٍغ

الم والخىىىلىحُا الغكمُت، وهظلً  لىؾاثل إلٖا

ىملت ألافياع غ اكخهاص الؿىق ٖو  . 38ؤمام جدٍغ

واهُالكا مً البٗض الؿىؾُىلىجي للفاٖل 

، فةن الىؾاَت جلخط ي ألازظ 39الاحخماعي

للخُٛحر مً حُل بلى حُل،  بالخمثالث الؿُاؾُت 

سُت لألخؼاب  ُت الخاٍع زهىنا ؤن الكٖغ

املٛغبُت ؤهضث ٖلى ؤن هىان ؤحُاٌ ؾابلت 

كاصتها خغواث الىًاٌ والخدغع مً ؤحل الؿعي 

ظلً فةن صوع وعاء جدلُم الضًملغاَُت، ل

الىؾاَت الخؼبُت جفغى بالًغوعة جغؾُش 

مباصت املىاَىت الخلت، وصٖم خلىق املىاًَ 

مً زالٌ فخذ املجاٌ ؤمامه للخٗبحر الخغ ًٖ 

اجه  خاحاجه الفٗلُت واملغخلُت والخإؾِـ ألولٍى

 في مجاٌ ٖام مكترن.

لى هظا ألاؾاؽ، فةن الخُىعاث الؿُاؾُت  ٖو

ُت باملٛغب م٘ اهُالق التي ٖغفتها الٓاهغة الخؼب

 20مىحت الغبُ٘ الٗغبي ونٗىص مُالب خغهت 

ت التي ػهتها ٖلى  فبراًغ، هظه املىحت الثىٍع

املؿخىي إلاكلُمي الُبُٗت الاهلؿامُت 

للمجخمٗاث الٗغبُت، خُث زلفذ بعزا زلُال مً 

الجزاٖاث والهغاٖاث بحن الفاٖلحن الؿُاؾُحن 

والؿلُت في مماعؾت الخىم زانت بحن املٗاعيت 

الؿُاؾُت الخاهمت، والظي هضص مؿخىي الثلت 

ت كىاٖاجه في  ٖؼ بحن املجخم٘  وهسبه الخاهمت وٖػ

حضوي ؾٗيهم بلى جدلُم مُالبه وجُلٗاجه، في 

هظا املؿخىي وان البض مً البدث ًٖ لالُاث 

                                                           
38

 .02ٔٛٞ اٌجّؼٟ، ِشجغ عاتك ص  - 
39

- Alain Tourine : le retour de l’acteur,Paris, 
Fayard, 1984 



 جيلة حديدي

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

1
6

6
 

ؼ مياهت وصوع  والؿبل التي مً ؤحلها ًخم حٍٗؼ

ُاؾت الفاٖلحن في الخض مً هفىع املجخم٘ مً الؿ

م مً الٗمل ٖلى مإؾؿت  وإصماحه فيها. وبالٚغ

ُفت جىم ًٖ  آلُت الىؾاَت الؿُاؾُت وْى

ألابٗاص  الؿىؾُىلىحُت والؿُاؾُت التي جدملها 

في ججضًض حٗاكض ؾُاس ي بحن الفغص والؿلُت 

الؿُاؾُت ؤؾاؾه املىاَىت ببان فترة البدث ًٖ 

ؤٌؿغ الخلٌى لخجىب اخخلان احخماعي يهضص 

ل الىي٘ الؿُ اس ي اللاثم، فيان البض مً الخٍٗى

ٖلى الفاٖل الخؼبي باٖخباعه املاؾؿت الؿُاؾُت 

اللاصعة ٖلى ؤن جيىن خللت ونل بحن الىٓام 

الؿُاس ي والكٗب. ومً ؤحل طلً جمذ الضٖىة 

ؼ الىؾاَت الخؼبُت بكيل ؤٖمم  بلى يغوعة حٍٗؼ

ـ فىغجحن مهمخحن في  وؤهثر صاللت مً زالٌ جىَغ

 خؼبُت وهما:ؤصاء الىُْفت ال

جغؾُش آلُت الىؾاَت هثلافت ولِـ  -

همماعؾت ْغفُت، وطلً بجٗلها ؾلىن 

كبلي كبل اهدكاع مٓاهغ الٗؼوف 

 والسخِ الؿُاس ي.

بالخلاثم الىاكُٗت وإلاًمان  إلاكغاع -

بىحىصها في ٖملُت الخىانل الؿُاس ي 

ختى ًيىن هىان ويىح في الغئي 

وألاهضاف والبرامج التي جغوم بلى جدلُم 

الخىافم الؿُاس ي بحن ميىهاث املجخم٘ 

 الؿُاس ي.

ت مً الٗىامل  وؤمام طلً ، فةن وحىص مجمٖى

ؾاهمذ بلىة في افغاٙ ألاخؼاب الؿُاؾُت 

ُفت جىانلُت بحن املىاًَ باملٛغب م ً ؤي ْو

والضولت، وبظلً مثلذ اقيالُت الىؾاَت التي 

ٌٗاوي منها الفاٖل الخؼبي هٕى مً الخىىغ 

الؿُاس ي ألصواعه الخلُلُت في الضفإ ًٖ 

املُالب الكٗبُت، والاهخمام الىبحر بًغوعة 

التراف٘ ًٖ خلىق املىاَىحن، ومً بحن هظه 

َت هىان ٖىامل الٗىامل املخضصة ألػمت الىؾا

ُت ؤزغي طاجُت.  مىيٖى

  عوامل موضوعيت 

سُت: ؾاهمذ الٓغوف  -1  الٓغوف الخاٍع

سُت في بلىعة الفىغة الخؼبُت باملٛغب، صوعا  الخاٍع

اثف الفٗلُت لألخؼاب  مهما في جدضًض الْى

ُفت الىؾاَت،  فالبدث ًٖ  املٛغبُت زانت ْو

سُت التي ؤوكإث الٓاهغة الخؼبُت  الانٌى الخاٍع

ملٛغب ؾاهمذ في حٗل الفٗل الخؼبي املٛغبي با

ًخجؿض وفم مىُم مسخلف وؾُاق مٛاًغ ملىُم 

وؾُاق جبلىعه في املجخمٗاث الٛغبُت. فلض اعجىؼ 

ت والاحخماُٖت  ت مً ألاؾـ الفىٍغ ٖلى مجمٖى

ا مً  والخىُٓمُت والتي حٗلخه ٌٗغف هٖى

الخهاصم الخًاعي بحن زلافت اؾالمُت مٛغبُت 

وؿُت، الص يء الظي ؾِؿاهم وزلافت ٚغبُت فغ 

ضم ويىح  بلىة في يٗف بىِخه الؿُاؾُت ٖو

ُفُت   .40ؤهضافه الْى

طلً ؤن املُالبت باإلنالح الؿُاس ي واؾخسضام 

الىؾاثل املُلبُت لهظا الٛغى واملٓاهغاث، 

ا  وإلايغاباث، جلضًم ٖغاثٌ...، الخهلا ًٍٖى

ىُت في الضفإ  بالضوع الفٗلي ألخؼاب الخغهت الَى

يها باهدكاع  ًٖ مُالب الجماهحر، التي اهدكغ ٖو

الخٗلُم واوكاء املضاعؽ الخغة، فهظه الٗملُت 
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دمحم شم١ش، أصٛي اٌظا٘شج اٌحضت١ح تاٌّغشب، اٌّجٍح اٌّغشت١ح  - 
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خضصث بكيل ٖام املىٓىع الخؼبي للخٛحر 

الاحخماعي. بال ؤن ألاؾـ الخىُٓمُت ليكإة 

الٓاهغة الخؼبُت باملٛغب والتي ؾاهمذ في 

وحىصها حٛلٛل الىمىطج الخؼبي الفغوس ي في 

البيُت الؿُاؾُت املٛغبُت،  فةنها لم جمى٘ الٗضًض 

مً الىسب املٛغبُت مً الخإزغ بالخىُٓم الخؼبي 

َإل ٖلى مسخلف الخلىُاث الفغوس ي والا 

املؿخىعصة في طلً، فخم اٖخماص "هٓام 

اث" هىىاة للخىُٓم الخؼبي، فهظه  املجمٖى

الخهاثو الخىُٓمُت وان لها صوع هبحر بما في 

زلم ألاخؼاب ؤو في جفىىها، الص يء الظي ؾُاصي 

بضوعه في مغخلت ما بٗض الاؾخلالٌ بلى زلم ما 

غاق الؿاخت ؾمي بمىُم الدكغطم، الخؼبي وإٚ

 .41باألخؼاب ويٗف صوعها الخإَحري والتربىي 

يي "ولُام ػاعجمان" في  وكض ؤكغ الباخث ألامٍغ

ؤَغوخخه خٌى الخٗضصًت الؿُاؾُت في املٛغب، 

ٖلى ؤن الٓاهغة الخؼبُت باملٛغب كض جإزغث 

ت مً ألابٗاص الؿىؾُىلىحُت  بمجمٖى

واالزخالفاث الٗغكُت والاحخماُٖت والجٛغافُت 

ؾاهمذ في زلم ٖضص مهم مً "حماٖاث والتي 

، وهي جلً الهفت التي اٖخبرها 42املهالح"

ػاعجمان جىم ًٖ ُٚاب الضوع الؿُاس ي املؿخلل 

لهظه الخىُٓماث الؿُاؾُت في مضي كضعتها ٖلى 

املكاعهت  الفٗلُت في زلم الؿلُت ؤو الخإزحر 

فيها، وبالخالي ٖضم كضعتها ٖلى الخٗبحر الخلُلي 

ها، ؤمام وحىص ٖالكت جياملُت ملُالب حماهحر 

بُنها وبحن الىٓام الؿُاس ي الخاهم، طلً ؤن هظه 

ألاخؼاب ماهي بال مجغص اثخالفاث شخهُت جبدث 
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 .69دمحم شم١ش، ٔفظ اٌّشجغ.......ص  - 
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 .47اٌّشجغ ٔفغٗ، ص  - 

ًٖ مهالح يُلت ملابل ؾُُغة املاؾؿت 

ُت الؿُاؾُت  .  43امللىُت ٖلى الؿلُت والكٖغ

وبالخالي فالىُاهاث الخؼبُت التي ْهغث بٗض 

ا الاؾخلالٌ افخلضث لٗامل ال خجاوـ في الغٍئ

وألاهضاف ويٗف الخإَحر والىؾاَت 

الؿُاؾُت، بدُث وان الخىُٓم الخؼبي مجغص 

بَاع جىُٓمي حامض ومجغص،  ووحىصه مغجبِ 

بمضي جدلم مهالح ؤًٖائها ٖبر الخدغن 

الاهخسابي لهظه ألاخؼاب، صون لٗب ؤي صوع 

ُفي ؤو زضماحي اججاه الجماهحر هٓغا لخىؾ٘  ْو

دلُم زضماث هاجه الجماهحر ) حهاػ الضولت في ج

الصخت، الخٗلُم....(، وكض ؾاهم في طلً ؤًًا 

اكهاء هظه الاخؼاب مً الخٛلٛل في الىؾِ 

ت، مما  ضم اهخمامها باملكاول اللغٍو اللغوي ٖو

ؾًُٗفها مً حاهب ٖضم كضعتها ٖلى مغاهمت 

زلافت ؾُاؾُت مخجظعة في ؤوؾاٍ الجماهحر 

م الخؼبي ومىه ٖضم اللضعة ٖلى حٗل الخىُٓ

اللىاة الخىانلُت ألاؾاؾُت إلًهاٌ همىمها 

مىخاتها  .44َو

َبُٗت اليؿم الؿُاس ي واللاهىوي للٓاهغة  -2 

الخؼبُت: بن اليؿم الؿُاس ي هى طلً اليؿم 

 ً الاحخماعي الفغعي الظي ًلىم بدىُٓم وجدٍغ

ت لخدلُم ٚاًت  الجماٖت  املىاعص الًغوٍع

ت الخانت، خُث ول وؿم يهضف بلى الاؾخمغ  اٍع

والخإكلم م٘ مخُلباث املخُِ، الص يء الضي 
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تٍم١ظ ِٕصٛس، االحضاب اٌغ١اع١ح ٚاٌرحٛي اٌذ٠ّمشاطٟ:  - 

ساعح ذطث١م١ح ػٍٝ ا١ٌّٓ ٚتالد أخشٜ، أٔظش اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ: د

https://books.google.co.ma/books?id=md4qDwAA
QBAJ&pg=PT291&dq  
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ل  اثف ابضاٌ حؿعى بلى جدٍى ًجٗل له ْو

املُالب والضٖاثم بلى ؤفٗاٌ ؾُاؾُت، فاليؿم 

الؿُاس ي ال ًدكيل مً ؤشخام بل مً ؤصواع 

لى هظا ألاؾاؽ فةن صعاؾت الٓاهغة  ؾُاؾُت، ٖو

الخؼبُت باملٛغب باٖخباعها حؼء مً اليؿم 

لم مً صعاؾت الضوع الؿُاس ي الؿُاس ي بهما جىُ

 الظي جلٗبه صازل الىٓام الؿُاس ي.

فةطا وان َاب٘ الٗالكت بحن ؤخؼاب الخغهت 

ىُت واملاؾؿت امللىُت والظي اعجبِ بخىثل  الَى

الجهىص مً ؤحل وخضة الهف والضفإ ًٖ 

غ والاؾخلالٌ، فةهه اجسظ  مُالب املٛاعبت بالخدٍغ

ن جىحها آزغ جمحز بدضة الهغإ خٌى مًمى 

الؿلُت الؿُاؾُت والخباًً خٌى الازخُاعاث 

الاؾتراجُجُت في مٛغب ما بٗض الاؾخلالٌ، خُث 

اصة هامل  واهذ ؤخؼاب الخغهت جُمذ بلى ٍػ

اث الؿُاؾُت وجمثُلها في ؤحهؼة نى٘  الخٍغ

 45اللغاع الؿُاس ي.

فإمام اؾخمغاع الخىجغ بحن اللىي الؿُاؾُت 

ؾت وجبني اػصواحُت جللُض/ خضازت في املماع 

الؿُاؾُت، فلض اؾخُإ مغهؼ الخدىم في 

املكهض الؿُاس ي جدضًض كىاٖض اللٗبت 

الؿُاؾُت ويبِ املجاٌ الؿُاس ي،  بكيل 

ًجٗل الؿلُت الؿُاؾُت مٛللت في خلُلتها، 

ُت الخللُضًت والتي  هٓغا الجهالها بالكٖغ

سُت، صًيُت، ؾُاؾُت(  ش ) جاٍع اهدؿبتها ٖبر الخاٍع

ت، امللىُت والتي جغتهً بإقياٌ امل لىُت الضؾخىٍع
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فش٠ذ اٌّش٠ٕٟ، اٌرحذ٠س فٟ اٌراس٠خ اٌغ١اعٟ ٚاالجرّاػٟ  - 

اٌّغشتٟ، دساعح عٛع١ٌٛٛج١ح ذاس٠خ١ح، أفش٠م١ا اٌششق، عٕح 

 .020، ص 2500

، ومىه ؾخٗمل ألاخؼاب ٖلى 46الخىفُظًت الفاٖلت

مىاحهت طلً مً زالٌ جإحُج اخخجاحاث 

ؾُاؾُت لىً بسلفُاث احخماُٖت، وطلً بضٖىة 

حماهحرها بلى الايغاب الٗام واؾدثماعه كهض 

جهٍغف نغاٖها م٘ الىٓام الؿُاس ي خٌى 

الؿلُت،  لىً املاؾؿت امللىُت ؾىف جىجح 

اخخىاء هظه الاخؼاب وجدُُضها مً زالٌ زالر ب

مخٛحراث ؤؾاؾُت ٖملذ ٖلى افغاٙ الفٗل 

خه  الخؼبي مً ؤي صوع ؾُاس ي ًترحم ؤهضافه وعٍئ

 للٗمل الؿُاس ي وهى زلم الؿلُت. 

بت:  - اؾخفغاص املاؾؿت امللىُت بالؿلُت وبالكٖغ

طلً ؤن الخُىع الؿُاس ي والضؾخىعي الظي 

ىُا  ٖغفه املٛغب بٗض الاؾخلالٌ وان مهما ٚو

بالٗبر والاخضار التي ؤزغث ٖلى َبُٗت الىٓام 

الؿُاس ي، وهظا ٖلى الٗالكاث بحن مسخلف 

اللىي الؿُاؾُت وبالخالي الخدىم في الٗمل 

الخؼبي. خُث ؾاهم في ؾمى املاؾؿت امللىُت 

ا وؾُاؾُا وحٗلها جدٓى بمياهت مهمت  صؾخىٍع

صازل الىٓام الؿُاس ي، فامللً هى ؤمحر 

، مً هىا ًإحي 47مىحن واملمثل ألاؾمى لألمتاملا 

بخؿاؽ املىاًَ ؤن امللً هى الفاٖل الىخُض 

ت  في املكهض الؿُاس ي، وألاوعاف الخىمٍى

املفخىخت هي جضبحر مليي شخص ي زاعج 

فٗالُاث البرملان والخيىمت التي ال جملً بال خم 

جىفُظ الخىحهاث امللىُت مً صون ؤي ؾلُت في 

يء الظي ؤفلض ألاخؼاب اجساط اللغاعاث. الص 

مهضاكُتها وفٗالُت ؾُاؾتها، فإٚلب املٛاعبت 
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٠ٛٔظ تشادج، االشىا١ٌح االٔرخات١ح تاٌّغشب: ِماستح أعظ اٌحىُ  - 

خ اٌّغاس االٔرخاتٟ، ِشوض دساعاخ اٌٛحذج اٌؼشت١ح، ص ٚذجارتا

220. 
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لغون بإهه ال حضوي مً ألاخؼاب  ٌٗىن حُضا ٍو

الؿُاؾُت ما صام لِـ لها صوع خلُلي في الخإزحر 

ٖلى الؿلُت الؿُاؾُت وال اللضعة ٖلى بلىعة 

 .48بغامجها بما ًدلم الهالح الٗام

 يٗف الخمثُل الؿاس ي: بطا وان الهغإ -

ؾاهم في  16الؿُاس ي الظي قهضجه ؤوعبا اللغن 

ؤهثر لُبرالُت، مً زالٌ جإمُم  جغؾُش ؤفياع

الؿلُت الؿُاؾُت وجفىُىها بلى ٖضة ؾلُاث 

حٗلذ الفغص املىاًَ مدىع هظه الؿلُت، وهى 

ما وان واعاء ْهىع ألاخؼاب بإوعوبا آهظان 

هىُان ؾُاس ي هضفه الضفإ ًٖ خلىق 

اث هظا املىاًَ، و  هظا ما جفخلضه وخٍغ

الخىُٓماث الخؼبُت باملٛغب، طلً ؤن جغحمت 

اث ًفغى ٖملُت الخمثُل  الخلىق والخٍغ

الؿُاس ي لألخؼاب الظي ال ًجؿض الخىاوب ٖلى 

املىانب البرملاهُت بلضع ما ٌؿعى بلى الخىاوب 

فالخجغبت .  ٖلى الؿلُت الؿُاؾُت املاممت

املٛغبُت حؿضث لىا خالت هُمىت وجدىم في 

ض الخؼبي، مً زالٌ اكهاثه وتهمِكه املكه

صون ؤن ًلٗب الضوع الخلُلي في ٖملُت الخمثُل 

ا لِـ صازل  الؿُاس ي، طلً ؤن امللً صؾخىٍع

املاؾؿاث فلِ بل ؤًًا فىكها، فاملاؾؿاث 

ُت  لالهُت للكٖغ باٖخباعها مهاصع كاهىهُت ٖو

غ إلاعاصة  الاهخسابُت جيىن بمثابت كىىاث لخمٍغ

لؿُاس ي وال ًمىنها ؤن جهبذ امللىُت في الفٗل ا

مغاهؼ كغاعاث ؤو مباصعاث ؤو مٗاعيت للؿُاؾت 

ت . وحٗامل املاؾؿت امللىُت م٘ ألاخؼاب  املغهٍؼ

ال ًىُلم مً مبضؤ الاكترإ ومضي جمثُلها 
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ػثذ اإلٌٗ اٌغطٟ، اإللصاء اٌغ١اعٟ ٚاإلجرّاػٟ، ِذخً ٌفُٙ  - 

عٍٛن اإلِرٕاع االٔرخاتٟ تاٌّغشب، ضّٓ ِؤٌف جّاػٟ: اٌغٍٛن 

، ص 2552االٔرخاتٟ تاٌّغشب، عٍغٍح اٌششق، اٌؼذد األٚي عٕح 

002. 

للاٖضة اهخسابُت مُٗىت بل بلضع جإًُضها 

وصفاٖها ًٖ ؾُاؾت الضولت وجىحهاتها، الص يء 

خؼاب في جدلُم الظي ًلغي ؤؾاؽ وحىص هظه الا 

جٗله  جمثُل ؾُاس ي ًغبِ املىاًَ بالؿُاؾت ٍو

  .مدىعها

اع اللاهىوي للفٗل الخؼبي: للض لٗب  - الَا

ُفت  الؿُاق اللاهىوي صوعا مهما في حؿُِج الْى

الخؼبُت مً زالٌ ازًاٖها مللخًُاث كاهىهُت 

اث الٗامت  ت. فبالغحٕى لٓهحر الخٍغ وصؾخىٍع

ش املخٗلم بخإؾِـ الجمُٗاث  هىهبر  15بخاٍع

وبالًبِ في الفهل الخامـ مً حؼثه  1958

الغاب٘، هجض ؤهه ؤكغ بإن الاخؼاب الؿُاؾُت 

ماهي بال حمُٗاث جغجبِ باملجخم٘ املضوي ؤهثر 

ؤن كاهىن  هما .مما جغجبِ باملجخم٘ الؿُاس ي،

الهاصع ؾىت  36.04ألاخؼاب الؿُاؾُت عكم 

هىهبر ؾىت  15كض حاء لُلغي ْهحر  2006

، هما خافٔ ٖلى حىهغ اللاهىن الؿابم 1958

م بٌٗ املؿخجضاث املخٗللت في جدضًض  ٚع

ُفت الاخؼاب الؿُاؾُت، باإليافت  ماهُت وْو

بلى اٖخباعها حؿاهم فلِ في جىُٓم املىاَىحن 

جم مىدها  هظلً خم املكاعهت وجمثُلهم، وفلض 

في جضبحر الكإن الٗام ،صون ؤن ًيىن لها خم 

امياهُت الىنٌى بلى الؿلُت هخجؿُض لإلعاصة 

 . الكٗبُت

لى هظا الاؾاؽ جم افغاٚها مً ؤي صوع  ٖو

ؾُاس ي، طلً ؤن املىُم املٗخمض م٘ الاخؼاب 

الؿُاؾُت وان يهضف بلى نُاٚت حٗضصًت خؼبُت 

ى للخٗضصًت الؿُاؾُت التي قيلُت فاكضة ألي مٗن

،  هي حىهغ املماعؾت الضًملغاَُت الخضًثت

وؤمام الخُىع الضؾخىعي للمؿإلت الخؼبُت فلض 
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ُفت الاخؼاب الؿُاؾُت م٘ صؾخىع  اعجلذ ْو

خؿب الفهل الؿاب٘ مىه، الظي ؤكغ ؤن  2011

نهم  لألخؼاب خم جإَحر املىاَىحن وجيٍى

ؼ اهسغاَهم  في الخُاة ا ىُت، الؿُاس ي، وحٍٗؼ لَى

وفي جضبحر الكإن الٗام هما ؤنها حؿاهم في الخٗبحر 

ًٖ اعاصة الىازبحن واملكاعهت في الؿلُت ، هما 

ؤهض الضؾخىع ٖلى ؤن اهبثاق الخيىمت ؾُيىن 

ُٗت،  مً الخؼب الظي ًخهضع الاهخساباث الدكَغ

ت املٗاعيت البرملاهُت وحٗلها  ايافت بلى جلٍى

ت ا ا في جلٍى لٗمل مٗاعيت  تهضف صؾخىٍع

م مً هظه  .الؿُاس ي و مإؾؿخه لىً وبالٚغ

الانالخاث فةنها ماػالذ جفخلغ بلى الاؾاؽ 

الىاكعي الظي ًفغى وحىص الجغؤة الؿُاؾُت في 

الانالح، ويغوعة وحىص اعاصة خلُلُت في الاعجلاء 

باملكهض الخؼبي مً ؤحل اعؾاء كىاٖض 

الضًملغاَُت الخلت، والتي ججٗل مً املاؾؿت 

ا في ٖملُت الخدضًث الؿُاس ي. الخؼبُت فاٖ ال كٍى

وكض مثل هظا الدؿُِج اللاهىوي للٗمل الخؼبي 

ؤمام الهالخُاث الىاؾٗت للماؾؿت امللىُت 

بمثابت جإَحر للٗمل الخؼبي ليي جبلى الاخؼاب 

مجغص ؤَغاف ٚحر واػهت في مهمت جإمحن الىؾاَت 

الؿُاؾُت صازل الىٓام الؿُاس ي، وهى ما ال 

املاؾؿت امللىُت ٖلى مىُم ًيسخب مً مىٓىع 

اليؿم الؿُاس ي املٛغبي الظي ال ًلغ بإي وؾاَت 

 بحن امللً والكٗب .

 :ٖىامل طاجُت 

للىكىف ٖلى املخضصاث الظاجُت باٖخباعها 

الىابٗت مً الاعاصة الخؼبُت في هُفُت جفُٗل 

الثىابذ التي ًلىم ٖليها ؤي خؼب ؾُاس ي، 

ا فالبض مً إلاقاعة ملخضصًً ؤؾاؾُحن ؾاهم

ُفي للٗمل  بلىة في ايٗاف البٗض الْى

الخؼبي مً حاهب جدلُم الىؾاَت 

 :الؿُاؾُت وهما

 :أزمت الدًمقراطيت الداخليت

بطا واهذ ألاخؼاب الؿُاؾُت هي ماؾؿاث 

لها  ؤؾاؾُت للخٗبحر ًٖ مُالب املىاَىحن وجدٍى

بلى بغامج فٗلُت كابلت للخىفُظ ٖبر لالُاث 

وكىء الٓاهغة  الضًملغاَُت الاهخسابُت ، فةن

الخؼبُت باملٛغب اعجبِ بٗضم وحىص الكغٍو 

ت لبلىعة ؤخؼاب كاصعة ٖلى لٗب ؤصواع  الًغوٍع

ؾُاؾُت فٗلُت جغمي بلى جدلُم َمىخاث 

حماهحرها، طلً ؤن هىان ٖالكت حضلُت بحن 

صًملغاَُت الىٓام الؿُاس ي للضولت وصًملغاَُت 

الخىُٓماث الؿُاؾُت، الص يء الظي ًجٗل 

لخؼبُت جخإزغ باألبٗاص الؿُاؾُت التي الٓاهغة ا

  49 .جدىمذ في وحىصه

الخجغبت الخؼبُت املٛغبُت  جاهض ٖلى ؤن ألاخؼاب 

ال جلتزم بالضًملغاَُت في ازخُاع كاصاتها،  طلً 

ؤن املاجمغاث الخؼبُت جداٌو اهخاج هفـ 

الاشخام وهفـ اللُاصاث، وبالخالي جبلى هظه 

ث  ًخم املاجمغاث طاث صوع قىلي ونىعي خُ

٘ ألاصواع واملىاك٘ مؿبلا مً صون زًٕى  جىَػ

 .طلً ملبضؤ الخضاٌو ٖلى اللُاصة
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تٓ ٠ٛٔظ اٌّشصٚلٟ،  اٌحىاِح اٌحضت١ح ٚلضا٠ا اٌذ٠ّمشاط١ح  - 

اٌذاخ١ٍح ٚذجذ٠ذ إٌخة،  ضّٓ أشغاي  ٔذٚج ػ١ٍّح فٟ ِٛضٛع: 

األحضاب ٌغ١اع١ح  فٟ اٌّغشب:  ِرطٍثاخ اٌرط٠ٛش ٚذىش٠ظ 

االخر١اس اٌذ٠ّمشاطٟ، ِشوض دساعاخ حمٛق االٔغاْ ٚاٌذ٠ّمشاط١ح، 

 .002، ص 2502ش فثشا٠ 00-07-02اٌشتاط، أ٠اَ 
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فةطا وان الىثحر مً اللُاصاث الخؼبُت جداٌو بىاء 

الؿُاؾت مً فىق، فةن خلُلت مىُم الٗمل 

الؿُاس ي الخؼبي ًفترى بىاء الؿُاؾت مً 

با مً  اللاٖضة التي جىحب ؤن ًيىن الخؼب كٍغ

  ً ومكاوله وهمىمه.اوكٛاالث املىاَ

 :ضعف الخأطير الحسبي

ؤمام جغاهماث جمُُ٘ الخُاة الؿُاؾُت باملٛغب 

مً زالٌ الؿُُغة ٖلى صوالُب الؿلُت 

ُت الؿُاؾُت ٖبر افؿاص الٗملُاث  والكٖغ

غكلت املؿاع الضًملغاَي، قيل  الاهخسابُت ٖو

طلً ٖلبت ؤمام جإهُل املاؾؿاث الخؼبُت 

اثف  وجمىُنها مً الايُإل باملهام والْى

ت املىوىلت لها في  جىُٓم املىاَىحن الضؾخىٍع

وجإَحرهم وجمثُلهم في ْل مكهض ؾُاس ي ؾلُم، 

ًدخىم بلى مباصت الخىافـ الؿُاس ي ٖبر 

 .50اهخساباث خغة وهؼيهت وقفافت

وجإؾِؿا ملا ؾبم فةن الاخؼاب املٛغبُت حٗاوي 

الُىم مً يٗف الخإَحر الؿُاس ي والتربُت ٖلى 

ُاب التي  املكاعهت الؿُاؾُت، طلً ؤن هظه ألٖا

عافلذ الٗمل الخؼبي َُلت الخُاة الؿُاؾُت 

املٛغبُت ؾاهمذ في اهدضاعه بلى مؿخىي اٖخباع 

ألاخؼاب  مجغص صواهحن اهخسابُت جبدث ًٖ 

ملاٖض ؾُاؾُت صازل اليؿم الؿُاس ي الٗام، 

هظا الخىحه حٗلها ال جفىغ في املىاًَ بال 

ههىث اهخسابي ًيخهي صوعه باهتهاء الٓغفُت 
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ػثذ اٌح١ّذ تٕخطاب، اٌفً اٌحضتٟ داخً اٌّؤعغاخ اٌرّص١ٍ١ح  - 

ٚاٌرٕف١ز٠ح ت١ٓ ِرطٍثاخ إٌجاػح ٚشمافح اٌّغاءٌح، ضّٓ أشغاي  ٔذٚج 

ػ١ٍّح فٟ ِٛضٛع: األحضاب ٌغ١اع١ح  فٟ اٌّغشب:  ِرطٍثاخ 

اٌرط٠ٛش ٚذىش٠ظ االخر١اس اٌذ٠ّمشاطٟ، ِشوض دساعاخ حمٛق 

، ص 2502فثشا٠ش  00-07-٠02ّمشاط١ح، اٌشتاط، أ٠اَ االٔغاْ ٚاٌذ

062. 

مىً ؤن هالمـ هظا الىي٘ للهىع الاهخسابُت . ٍو

ت مً  ُفخه الخإَحًر الفٗل الخؼبي في جإصًخه لْى

حن صازل هُاول  زالٌ الٗضص املخضوي للمىسَغ

الخؼب، هما ؤن الخُاب الخؼبي لم ٌٗض مىحها 

لبىاء شخهُت املىاًَ وجثلُفه ؾُاؾُا بلضع ما 

ُت  ؤنبذ صوعه ملخهغا فلِ ٖلى جؼهُت قٖغ

 اهم.الىٓام الؿُاس ي الخ

الفقرة الثالثت   دالالث أزمت الثقت 

 السياسيت لألحساب املغربيت

ؤمام جغصي املكهض الؿُاس ي في املٛغب زانت 

املكهض الخؼبي باٖخباعه وؿم  احخماعي فغعي 

يمً اليؿم الؿُاس ي الٗام، فلض ؤباهذ 

ؾلؿلت الخىافلاث الؿُاؾُت التي عافلذ 

اض ي الاهفخاح الؿُاس ي في حؿُٗيُاث اللغن امل

م الىي٘ الؿُاس ي في الاهخلاٌ  ًٖ ٖمم جإٍػ

ت الٗمل الؿُاس ي، والظي  الضًملغاَي وصملَغ

ا واضخت املٗالم في  اعجبِ ًٖ ٖضم وحىص عٍئ

الاعجلاء بالٗمل الؿُاس ي وحٗله الضوع املىٍى به 

في زلم خُاة ؾُاؾُت ًيىن مغهؼها املىاًَ مً 

 زالٌ جدلُم وحىصه وهغامخه.

ت مً  وكض ؤصث هظه ألاويإ بلى بغوػ مجمٖى

الضالالث الؿُاؾُت التي فؿغث لىا جغصي الهُيلت 

هىع ؤػمت زلت ؾُاؾُت بُنها وبحن  الخؼبُت ْو

املىاًَ ومً هظه الضالالث حؿخدم الضعاؾت 

 والخإمل هجض:

 أوال  العسوف السياس ي/ الانخـابي

بن جىامي ْاهغة الٗؼوف الاهخسابي باملٛغب جاقغ 

ٖلى فلضان ألاخؼاب الؿُاؾُت كُمتها وصوعها في 
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الخإَحر والخىحُه والخإزحر في الغؤي الٗام كُما 

ومىاكف ومماعؾاث، وهظلً جضوي كضعتها في 

جمثُل املىاَىحن ؾُاؾُا وزلافُا ؤمام وحىص 

ؤحهؼة و ماؾؿاث ؤزغي كاصعة ٖلى الخٗبئت 

اصي في املكهض الؿُاس ي الؿُ اؾُت، ولٗب صوع ٍع

ني هفٗالُاث املجخم٘ املضوي التي ؤنبدذ  الَى

جمثل بضاثل لالؾخلُاب الؿُاس ي، وبالخالي 

. 51اخخالٌ بٌٗ مىاك٘ الفٗل الخؼبي والىلابي

طلً ؤن ؤػمت الضًملغاَُت الخمثُلُت الُىم 

باملٛغب ؤنبدذ جمثل ؤػمت زلت بحن املىاًَ 

لُت التي لم ٌٗض ًلغ بإنها وماؾؿاجه الخمثُ

ماؾؿاث لخضمت مهالخه بلضع ماهي هُاول 

  بُٗضة ول البٗض ًٖ مُالبه واوكٛاالجه.

ٖىض الخضًث ًٖ الٗؼوف الؿُاس ي ؤو الاهخسابي 

فةهىا وؿخدًغ مؿخىي الثلافت الؿُاؾُت 

الؿاثض ؾىاء ٖىض الفاٖلحن الؿُاؾُحن ؤو ٖىض 

سابي ٖؼوف الاهخ11111الجماهحر الكٗبُت، فاٌ

لِـ بالًغوعة ٖؼوفا ؾُاؾُا، ال ًمىً له مً 

جلُُم مؿخىي املكاعهت الؿُاؾُت للمىاًَ 

باالؾدىاص بلى املغحُٗت الاهخسابُت، بل بن طلً ال 

ُفُت  ًخم بال مً زالٌ إلاخاَت باألبٗاص الْى

، خُث ؤن 52واليؿلُت للمجاٌ الؿُاس ي هيل

ذ مً الكباب  ؤٚلبُت املمخىٗحن ًٖ الخهٍى

 ٌٗني ؤن الؿُاؾت ٚحر خايغة يمً ،وهظا ال

اهخماماتهم وهلاقاتهم الُىمُت، بل ؤن هظه 

الفئت ؤنبدذ الُىم واُٖت ؤهثر مً طي كبل 
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ِصطفٝ ِحغٓ، اٌّشاسوح اٌغ١اع١ح ٚآفاق اٌرحٛي اٌذ٠ّمشاطٟ  - 

نحو قراءة سوسيولوجية  نقدية لألبعاد فٟ اٌّغشب اٌّؼاصش: 

، 2559شتاء  04السياسية، العدد  والدالالت، المجلة العربية للعلوم

02. 
 

52
 اٌّشجغ ٔفغٗ أػالٖ. -  

بسٍُى اللٗبت الؿُاؾُت، وبالخالي ٖضم فاٖلُت 

الاهخساباث في حُٛحر الىاك٘. فاالهخساباث ٖىضهم 

ىبت  ال ججؿض طلً الُمىح والاهخٓاعاث املٚغ

باب لِـ مجغص ؤنىاث واملىخٓغة ، فالك

اهخسابُت بلضع ماهي فئت حٗبر ًٖ كًاًا 

مٗاقت، جخٗلم بالدكُٛل والخٗلُم والصخت 

 والخيكئت الاحخماُٖت ووو...

وإطا واهذ الاهخساباث هي مدً املكاعهت 

الؿُاؾُت فةن الٗؼوف ٖنها ؤنبذ ْاهغة 

احخماُٖت جخىغع وجىمى وجخفاكم ٖبر الؼمان 

ٗغف ٖضة ؤ هماٍ مخباًىت  هظهغ وامليان، فهَى

 منها: 

ٖؼوف مىكفي: وهى ٖؼوف كاثم ٖلى اجساط  -

مىكف مٗحن مً كًُت مُٗىت، وهظا الٗؼوف 

وإ بإهضافه ومغاهىاجه الؿُاؾُت 

 والاحخماُٖت.

ٖؼوف هاحم ًٖ بضاثل اؾخلُاب مخٗضصة:  -

وهى مغجبِ بىحىص اهخماماث واوكٛاالث 

ؤزغي ًٖ الؿُاؾت مثال الاوكٛاٌ بثلل 

باء  الُىمُت، الاهخماء للٗمل الجمٗىي، ألٖا

اعجُاص املالهي وملاهي الاهترهذ وهىاصي 

ايت...  الٍغ

ُت: جفص ي ْاهغة  - ٖؼوف مبٗثه ٖىامل مىيٖى

ألامُت والفلغ، التهمِل والٗىاثم الجٛغافُت 

وهظلً َبُٗت ؤؾلىب الاكترإ وما ًغجبِ به 

 حٗلُضاث.

ٖؼوف ال مباٌ: هاجج ًٖ هفىع مً الٗملُت  -

ضم وحىص ؤي اهخمام ال  الؿُاؾُت هيل ٖو

بالكإن الاهخسابي وال بالكإن الخؼبي، وهظا 
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الىٕى مً الٗؼوف له بىاٖثه الؿُيىلىحُت 

والؿىؾُىلىحُت التي ججٗله مسخلفا ًٖ 

والتي جخضازل في بُنها وجيخٓم  ألاهماٍ ألازغي.

في بَاع مدكابً  جباصلي ومٗلض، الص يء الظي 

ها وصالالتها ًضفٗىا يغوعة البدث ًٖ مًامُن

 الؿُاؾُت والاحخماُٖت.

طلً ؤن ْاهغة الٗؼوف الاهخسابي والبدث في 

اججاهاتها وجلضًم اكتراخاث للخسفُف مً خضتها 

ال ًجض نضاه،  بال مً زالٌ الىكىف ٖىض 

الضاللت البالٛت  التي ًمىً  اؾخيباَها مً هظا 

املىار الؿُاس ي املىؾىم بهظا الٗؼوف، والظي 

ؤنبذ الُىم ٌكيل هاكىؽ زُغ مىظع بإػمت في 

ُت الخمثُلُت وفي مهضاكُت الضًملغاَ

الاهخساباث بحماال. خُث ؤن هجغ املىاَىحن 

املُغص لهىاصًم الاكترإ والًت والًت، هى صلُل 

ضهم مً الؿُاؾت ؤو مً الدؿِـ،  ٖلى ججٍغ

وهى واك٘ ًجٗلىا ؤمام مجخم٘ مؿخلُل وملاٌ 

مً املكاعهت في اللٗبت الؿُاؾُت ٚحر مؿاوٌ 

حر مضعن لخبٗاتها وكُم ها وهجاٖتها ٖنها ٚو

 .53الاحخماُٖت

وكض ؾاهمذ هظلً خالت الاهفهاٌ الجماهحري 

الظي ؤنبدذ حِٗكه ألخؼاب خالُا، وهظا 

يٗف الخىانل الؿُاس ي، الظي ًخمٓهغ مً 

زالٌ الًٗف الجظعي لٗملُت الخإَحر الؿُاس ي 

واؾخلُاب الجماهحر وحصجُٗهم ٖل الٗمل 

الؿُاس ي، فاألخؼاب الؿُاؾُت باملٛغب ؤنبدذ 

لها الكاٚل هى الخهٌى ٖل ؤهبر ملاٖض قٛ

هُابُت التي جسىلها الىلىج بلى الخيىمت، بضٌ 

الخجظع في ؤوؾاٍ الجماهحر والاؾخمإ بلى هبٌ 
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ِصطفٝ ِحغٓ، اٌّشاسوح اٌغ١اع١ح ٚآفاق اٌرحٛي  -  

اٌذ٠ّمشاطٟ فٟ اٌّغشب اٌّؼاصش: ٔحٛ لشاءج عٛع١ٌٛٛج١ح  ٔمذ٠ح 

 .02ٌألتؼاد ٚاٌذالالخ، ِشجغ عاتك، ص

خه للمكهض الؿُاس ي وجىحهاجه  الكإع وعٍئ

وبالخالي يٗف الخىانل م٘ هظه الجماهحر. 

فإمام هظه الىيُٗت الخؼبُت الخغحت والفاكضة 

الخإَحر والخٗبئت والخىُٓم،  لضوعها الخلُلي في

فةنها حُُٗىا جفؿحرا واضخا ًٖ فلضان الثلت في 

 ألاخؼاب وجبرع بظلً ؾلىن الٗؼوف الاهخسابي.

هما ؤن ُٚاب زلافت ؾُاؾُت خضازُت ٖىض 

ألاخؼاب مىغؾت لللُم الاًجابُت ومضٖاة 

للخيكئت الؿُاؾُت، مً زالٌ التربُت ٖلى مباصت 

ولُت والضًملغاَُت املىاَىت الخلت وعوح املؿا 

واخترام زىابتها، فإٚلب ألاخؼاب اعجبِ ْهىعها 

بالفٗل الاهخسابي فلِ في مىاؾم الاهخساباث، 

فلض ؤُٖذ اهُباٖا هبحرا لضي املىاَىحن ؤن 

مماعؾت الٗمل الخؼبي واعجباَه بالٓاهغة 

الاهخسابُت ماهى بال فغنت لىنٌى املخداًلحن 

بطواء  ٖلى اللاهىن ، ولِؿذ وؾُلت مً ؤحل

الٗمل الؿُاس ي وعبُه بملىماث صًملغاَُت 

فٗالت جمىً مً ونٌى ألاهفاء والجزهاء بلى 

  .54مغاهؼ اللغاع

لغ الباخث دمحم الخاض ي ؤن وؿبُت الدؿِـ   ٍو

الًُٗف بمٛغب ألامـ ججض كىتها وهالتها 

ت الُىم، طلً ؤن الدؿِـ باألمـ بغؤًه  خباٍع الٖا

ا  ا ولِـ صعحت. ؤي وان هٖى ملغوها وان هٖى

بالٗضو، الخهم الؿُاس ي، الضولتي، الُبلي 

ت  الىاضح، وملغوها ؤًًا باملخاهماث الهىٍع

خلاالث الٗكىاثُت وإلايغاباث اللُاُٖت.  والٖا

                                                           
54

مصطفى بن عكاشة،  العزوف االنتخابي وطبيعة إنتاج النخب  - 

 (المحلية: دراسة ميدانية لمدينة الناظور، ضمن مؤلف جماعي 
االستحقاقات االنتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم االنتخابات 

، سلسلة الكتب ) 2500الجماعية والجهوية  للرابع من شتنبر 

 .297، ص 2506الجماعية، مركز مغرب، الرباط، 
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ووان هىٖا هظلً ملغوها بالخؼبُت املىايلت 

ضة وبالىلابت وبالخجم٘ وبالثلافت.   بالجٍغ

ؤما ٖلى مؿخىي الضعحت فلِـ مً املٗلٌى 

الاصٖاء باعجفإ حؿُِؿها طلً ؤن الؿُاؾت 

باألمـ واهذ َاُٚت ٖلى الدؿِـ، بط ًاهض 

الباخث ؤن الخىف مً الؿُاؾت في ػمً 

الغنام هى الظي ولض الاهُبإ الؿابم والخالي 

بدًىعها اللىي في يٗف الثلافت الؿُاؾُت 

 .55ؾُتوبالخالي يٗف املكاعهت الؿُا

وؤمام ُٚاب جىمُت ؾُاؾُت خلُلُت جىُلم مً 

التربُت ٖلى املكاعهت في جضبحر الكإن الٗام، 

ؾِؿاهم بكيل هبحر في اهدكاع الخفىحر ألاهاوي 

 ً خلاص بإن حُٛحر خُاة لازٍغ املبني ٖلى الٖا

وجدؿُنها ؤمغ ال يهمه، وإطا وان يهمه فلِـ 

بهىجه بالضعحت ألاولى، فال ؤخض ًفىغ في إلاصالء 

ه الخُاجُت.  مً ؤحل حُٛحر صاٌ لكغَو

ت مً   هما ؤن املٛغب الُىم ًخٗغى الُىم ملجمٖى

ىاحه بقياالث  الخدىالث الثلافُت واللُمُت، ٍو

 ، وجدضًاث حضًضة والخلضم الخىىىلىجي املدؿإع

ىملت الؿىق، ْهىع  وحىص مخٛحراث ؤزالكُت، ٖو

مل .... هظه الٗىا56الىعي البُئي، واهدكاع ألاوبئت.

ىُت  ولها ؤنبدذ جسً٘ الؿُاؾاث الَى

للهُمىت والخبُٗت للىٓام الٗىلمي، وبالخالي 

نٗىبت ججاوػها للمكاول والخدضًاث التي 

ا مً الالمباالة  جىاحها ألامغ الظي ًىغؽ هٖى
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دمحم اٌحاضٟ، اٌرؼذد٠ح اٌغ١اع١ح تاٌّغشب ِٓ األِظ إٌٝ ِحه  -  

ٕشش، اٌشتاط، اٌطثؼح االٔرماي اٌذ٠ّمشاطٟ، اٌرٕٛخٟ ٌٍطثاػح ٚاٌ

 .27ٚ 22، ص 2505األٌٚٝ 
56

دمحم ِٕاس، االٔرخاتاخ تاٌّغشب: شثاخ فٟ اٌٛظائف ٚذغ١ش فٟ  -  

، ص 2500اٌغّاخ، داس أتٟ سلشاق ، اٌشتاط، اٌطثؼح األٌٚٝ 

274. 

ضم حضوي الفٗل الخؼبي بن لم  بالؿُاؾت ٖو

ًىً له صوع ٖلى ألاكل في املؿاهمت في حُٛحر واك٘ 

 الخاٌ.

 ظاهرة الاحخجاجاث واملظاهراثثانيا  

جهاٖض ْاهغة الاخخجاحاث باملٛغب يمً 

ؾُاق اكلُمي وصولي ٖغبي، ؾاهمذ فُه وؾاثل 

الخىانل الاحخماعي خُث اٖخبرث الفًاء 

الىخُض الظي اؾخُإ ؤن ًىمي هظه الخغواث 

لىي قغاعتها ، خُث حاءث 57الاخخجاحُت ٍو

لخبرػ طلً الخُىع الخلُلي  2011ؤخضار ؾىت 

ظي خضر ٖلى مؿخىي قيل وهٕى الخغواث ال

الاخخجاحُت ومًمىنها ومجالها، خُث مثلذ 

فبراع وما جالها مً اخخجاحاث  20خغهت 

ف وبمىاَم ؤزغي في املٛغب ؾىت  بمىُلت الٍغ

، ايافت بلى ملاَٗت مىخىحاث لثالر 2016

قغواث هبري في املٛغب، هكغهت ؾىُغاٌ و 

لُا للمدغوكاث ؾىت  ؾُضي ٖلي للمُاه وافٍغ

، خُث قيلذ هظه الاخخُاحاث بخضي 2018

املكاهض الؿلمُت التي ؤْهغث الخلل البيُىي 

الظي ًمـ املاؾؿاث الؿُاؾُت باملٛغب، طلً 

ؤن نضاعة املكهض الاخخجاجي الخُٛحري لم ًىً 

مً ههِب الىؾاثِ الؿُاؾُت  واألخؼاب 

، التي جًاعبذ مىاكفها في خغان 58الؿُاؾُت
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دمحم اٌغؼذٞ، اٌحشان اٌؼشتٟ: أصِح اٌٛعائظ ٚتضٚؽ شمافح  - 

د ص٠اسج ٘زا اٌّٛلغ فٟ:   ٌٍرغ١١ش، أظش اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ:  ذّ

02/59/2522           

/

http://www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_thr
ee/session_ten/sadi.doc 

 
 

58
جٛ٘ش اٌجّٛعٟ.، االفرشاضٟ ٚاٌصٛسج: ِىأح االٔرشٔد فٟ  - 

ٔشأج ِجرّغ ِذٟٔ ػشتٟ، اٌّشوض اٌؼشتٟ ٌألتحاز ٚدساعح 

 . 09، ص 2506اٌطثؼح األٌٚٝ ، عٕح اٌغ١اعاخ، 
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ض ومٗا ف بحن مٍا عى ومكىً في ؤهضاف الٍغ

 الخغان. 

ا  فةطا واهذ ؤصواع هظه ألاخؼاب جغجبِ صؾخىٍع

ل مًامحن الضؾخىع في  بمضي كضعتها ٖلى ججًز

الخإَحر والىؾاَت، ومىه جضبحر الكإن الٗام 

واملؿاهمت في الخٗبحر ًٖ اعاصة املىاَىحن، فةن 

ت  جغاحٗها الؿلبي ًٖ مىاهبت الىزُلت الضؾخىٍع

اث ف الخؼبُت ، ٌٗبر في التي ايُلٗذ الْى

الٓاهغ ًٖ مٓاهغ يٗف الغابِ الاحخماعي، 

هما ؤن جضاُٖاث مداعبت فحروؽ وىعوها وما جالها 

مً ؤخضار ٖاملُت والخغب الغوؾُت ألاوهغاهُت 

ايافت بلى الخٛحراث املىازُت والبُئُت، كض زلفذ 

بظلً آزاعا ٖمُلت مؿذ ٖالكت الضولت باملىاًَ، 

ع كضعتها في مىاحهت وهكفذ في الٗمم ًٖ كهى 

ؤزُاع هظه الخضاُٖاث،  هما ٖبرث ؤًًا ًٖ 

هكاقت مؿخىي الثلت الظي ًخجلى مً الىاخُت 

الؿُاؾُت في ؤػمت الٗالكاث اللضًمت التي 

ُان وؤَغ الىؾاَت الخللُضًحن،  مدىعها ألٖا

باإليافت بلى حكدذ الخلل الؿُاس ي فًال ًٖ 

جىامي مٗضالث البُالت في نفىف قباب 

مخٗلم مصخىن بدمالث ؾُيىلىحُت  خًاعي 

 .59جىٓغ بلى الؿُاؾت هٓغة ؾلبُت

 خــــــالصــــــــت 

حٗخبر الثلت الؿُاؾُت ٖامل عثِس ي لكُٕى 

ُت في ؤي هٓام ؾُاس ي ألي  الاؾخلغاع والكٖغ

صولت، لظا فةن املخٛحراث الاكخهاصًت 

والاحخماُٖت والثلافُت التي ٌؿعى الىٓام 
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اٌحث١ة اعراذٟ ص٠ٓ اٌذ٠ٓ، اٌّّاسعح االحرجاج١ح تاٌّغشب:  - 

، 2504، شراء 0/02د٠ٕا١ِح اٌصشاع ٚاٌرحٛي، ِجٍح ػّشاْ، اٌؼذد 

 . 002ص 

غها، حٗض مً ؤهم الٗىامل  الؿُاس ي بلى جٍُى

ت للماؾؿاث  املازغة في الثلت الجماهحًر

الؿُاؾُت، وهي بظلً ؤمغ يغوعي لخؿً ؾحر 

الىٓام الؿُاس ي ألنها حٗبر ًٖ اعجُاح املىاَىحن، 

لىىاجج هظه املاؾؿاث وؤصاءاتها الؿُاؾُت 

 ومضي جدلُلها ملُالب هاالء املىاَىحن.

مفهىم ؤهتروبىزلافي ومً  فالثلت الؿُاؾُت هي

مغجىؼاث الٗلض الاحخماعي والؿُاس ي، الظي باث 

ًغبِ الفاٖل الؿُاس ي بالكٗب ؤفغاصا 

وماؾؿاث، فةطا واهذ الؿُاؾت هي فً جضبحر 

املمىً ، فةن ول فٗل احخماعي في حىهغه هى 

فٗل ؾُاس ي، لظلً  جخُلب ٖملُت بىاء الثلت 

ؼ الٗالكت بحن املىاًَ  الؿُاؾُت حٍٗؼ

ماؾؿاجه الؿُاؾُت ختى جخمىً هظه ألازحرة و 

مً بًفاء بالتزاماتها لخلبُت اخخُاحاث املىاَىحن 

بجىصة وهفاءة ٖالُت، وهى ما ًجٗلها زُىة 

ت في مىٓىمت بىاء الثلت الؿُاؾُت، خُث  حىهٍغ

بن اهخماء املىاًَ ووالثه لىٓامه ًبلى مغهىها 

بخدلُم هظه الاخخُاحاث، باإليافت بلى ان 

ً ًخُل٘ بلى جلً الىٖىص التي بن لم ًخدلم املىاَ

الىثحر منها جسلم ؤػمت زلت ؾُاؾُت، والتي جفغػ 

ت مً املٓاهغ الضالت ٖلى ٖمله هظه  مجمٖى

خهاماث،  ألاػمت خُث جخجلى في الايغاباث والٖا

اهغحي الٗؼوف الؿُاس ي والاهخسابي فهي بطن،  ْو

حٗىـ خالت مً يٗف الثلت الؿُاؾُت لضي 

 املىاًَ.

لى هظا ألاؾاؽ فةن اؾخمغاع الىي٘ اللاثم ٖو

ت خؿب ؤخمض  املبني في حىهغه  ٖلى الؿلٍُى

الكغان، حٗل مؿخىي الثلت في جضوي، فهى ًىمى 
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بحن الاؾدبضاص املٛلم والكٗب مثل واثً حي، هما 

هى الكإن باليؿبت لفلضان هظه الثلت في ْل 

الاؾدبضاص املفخىح وألاخؼاب الؿُاؾُت مً حهت 

ً حهت ؤزغي، الظي كض ًهل بلى والكٗب م

مغخلت الاهخفاى زهىنا ٖىضما ًفلض الكٗب 

الثلت ختى في ألاخؼاب املٗاعيت، والتي الخٔ ؤنها 

هي ألازغي جىاَئذ ؤو صزلذ في مؿلؿل 

الاهلالب ٖلى بعاصة الكٗىب وخلىكها ؾىاء فىق 

الُاولت ؤو جدتها وهظا هى ألازُغ. وهظا ما ًاقغ 

للثلت لِـ فلِ ٖلى التراح٘ املؿخمغ 

للماؾؿاث الؿُاؾُت وإهما هى هفىع مً 

 املكاعهت الؿُاؾُت ومً خالت الدؿُِـ هيل. 

 الئحت املراجع 

 املراجع بالعربيت 

 .2011صؾخىع -

ت:  مىخبت وفاء ٖلي صاوص، الثلت الؿُاؾُت بحن املىاًَ والخيىمت وجضاُٖاث كُام الثىعاث الاؾىىضٍع

 .2014الىفاء اللاهىهُت، 

           في:   ملاٌ خٌى الثلافت ؾُاؾُت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9   

لبدىر الاحخماُٖت، خباس ي زالض، الثلافت الؿُاؾُت في الفىغ الاحخماعي املٗام، مجلت الضعاؾاث وا

 .2015( ماعؽ 10الٗضص )

ىم: مُبٗت  ٖبض الٛفاع عقاص دمحم، الثلافت الؿُاؾُت، الثابث واملخُٛحر: صعاؾت اؾخُالُٖت، الخَغ

 .1991الخضًثت، 

ً الٗغبي، َبٗت  ، بحروث، املاؾؿت الجامُٗت 1خؿً ٖلىان، اقيالُت بىاء زلافت املكاعهت في الَى

 .2009٘، للضعاؾاث واليكغ والخىَػ

، مجلت صعاؾاث، الٗلىم 2013-1989ؾٗض خؿحن الكيهاب، الثلافت الؿُاؾُت والاهخساباث في ألاعصن 

ٖبض اللُُف خؿني، ألاخؼاب  ؾلُلت - 1 .2016، ؾىت 2، الٗضص43الاوؿاهُت والاحخماُٖت، املجلض 

ىُت: مغى الفهام بحن الخهىع واملماعؾت، مجلت وحهت هٓغ، ٖضص مؼصو   .2008، 37-36ج الخغهت الَى

زالض الىانغي، "ًٖ ْاهغة الاوكلاكاث الخؼبُت: مؿاءلت خؼب الخلضم والاقتراهُت"، مجلت وحهت 

: كاهىن الاوكلاكاث 1999هٓغ، الٗضص الثاوي، قخاء  . اهٓغ ملاٌ ملخمض الُىػي خٌى مىيٕى

 الخؼبُت في املٛغب، اهٓغ املىك٘ الالىترووي  :     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
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       arabic.com-http://www.accademia    

ـ للىخب واليكغ،  اى الَغ ؾاعة فاًؼ، ألاخؼاب واللىي الؿُاؾُت  في املٛغب، املٛغب ألاكص ى: ٍع

1990. 

       دمحم الُىػي، " كاهىن الاوكلاكاث الخؼبُت في املٛغب،" اهٓغ املىك٘ الالىترووي  :     

arabic.com-http://www.accademia  

لُا الكغق، الُبٗت  ت والخؼب: الاؾالم والؿُاؾت في املجخم٘ املٛغبي، افٍغ هىع الضًً الؼاهي، الؼاٍو

 .2003الثاهُت، 

، ؾىت 12-11ٕ الؿُاس ي، الٗضص دمحم قلحر، ماهُت الخؼب الؿُاس ي، املجلت املٛغبُت لٗلم الاحخما

لُا الكغق، الضاع البًُاء.1990  ، افٍغ

ـ،  ت الٗامت لللاهىن الضؾخىعي واملاؾؿاث الؿُاؾُت، ميكىعاث اَػ دمحم مٗخهم، مسخهغ الىٍٓغ

 .1992الضاع البًُاء، الُبٗت ألاولى، 

 .2003، الغباٍ، ؾُٗض هياوي، املكهض الخؼبي باملٛغب بحن الخدالف والاوكلاق، صاع وكغ املٗغفت

٘ واللًاء، ملاٌ  - ف، الترخاٌ الؿُاس ي وؤزغه ٖلى الاهخضاب الاهخسابي في الدكَغ مهُفى بيكٍغ

اعة املىك٘ في:    http://m.marocdroit.comميكىع في املىك٘ إلالىترووي:    .15/10/2022جمذ ٍػ

، 12-11خؼبُت باملٛغب، املجلت املٛغبُت لٗلم الاحخمإ الؿُاس ي، الٗضص دمحم قلحر، ؤنٌى الٓاهغة ال

 .1990الؿىت 

بللِـ مىهىع، الاخؼاب الؿُاؾُت والخدٌى الضًملغاَي: صعاؾت جُبُلُت ٖلى الُمً وبالص ؤزغي، 

ؤهٓغ املىك٘ الالىترووي: 

https://books.google.co.ma/books?id=md4qDwAAQBAJ&pg=PT291&dq  

دمحم قلحر، الخؼب املٛغبي وؤػمت الخىُٓم الؿُاس ي، املجلت املٛغبُت لٗلم الاحخمإ الؿُاس ي، الٗضص 

 .1990، الؿىت 11-12

ض امل لُا فٍغ سُت، ؤفٍغ ش الؿُاس ي والاحخماعي املٛغبي، صعاؾت ؾىؾُىلىحُت جاٍع ني، الخدضًث في الخاٍع ٍغ

 .2015الكغق، ؾىت 

http://www.accademia-arabic.com/
http://www.accademia-arabic.com/
http://www.accademia-arabic.com/
http://m.marocdroit.com/
https://books.google.co.ma/books?id=md4qDwAAQBAJ&pg=PT291&dq
https://books.google.co.ma/books?id=md4qDwAAQBAJ&pg=PT291&dq
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ًىوـ بغاصة، الاقيالُت الاهخسابُت باملٛغب: ملاعبت ؤؾـ الخىم وججاطباث املؿاع الاهخسابي، مغهؼ 

 صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،.

حخماعي، مضزل لفهم ؾلىن إلامخىإ الاهخسابي باملٛغب، ٖبض إلاله الؿُي، إلاكهاء الؿُاس ي وإلا 

 .2009يمً مالف حماعي: الؿلىن الاهخسابي باملٛغب، ؾلؿلت الكغق، الٗضص ألاٌو ؾىت 

هدى كغاءة مهُفى مدؿً، املكاعهت الؿُاؾُت وآفاق الخدٌى الضًملغاَي في املٛغب املٗانغ: 

 .2008قخاء  17الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت، الٗضص ؾىؾُىلىحُت  هلضًت لألبٗاص والضالالث، املجلت 

بُٗت بهخاج الىسب املخلُت: صعاؾت مُضاهُت ملضًىت  مهُفى بً ٖياقت،  الٗؼوف الاهخسابي َو

الاؾخدلاكاث الاهخسابُت باملٛغب: ملاعباث لفهم الاهخساباث الجماُٖت  (الىاْىع، يمً مالف حماعي 

ت  للغاب٘ مً قدىبر   .2016لت الىخب الجماُٖت، مغهؼ مٛغب، الغباٍ، ، ؾلؿ) 2015والجهٍى

دمحم الخاض ي، الخٗضصًت الؿُاؾُت باملٛغب مً ألامـ بلى مدً الاهخلاٌ الضًملغاَي، الخىىخي 

 .2010للُباٖت واليكغ، الغباٍ، الُبٗت ألاولى 

اثف وحٛحر في الؿماث، صاع ؤبي عكغاق ، الغباٍ، الُبٗت  دمحم مىاع، الاهخساباث باملٛغب: زباث في الْى

 .2011ألاولى 

دمحم الؿٗضي، الخغان الٗغبي: ؤػمت الىؾاثِ وبؼٙو زلافت للخُٛحر، اهٓغ املىك٘ الالىترووي:  جمذ  -

اعة هظا املىك٘ في:                12/08/2022ٍػ

/http://www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_three/session_ten/sadi.doc 

 ألاجنبيت  املراجع

sylvie riland, la qualité au XXL siècle vers le management de la confidence/ préface : 

olivier peyrat, paris :2014. 

Perik Blind, « Building trust in the twenty- first centry », Review of cliterature qnd 

imerging issus, november, 2006. 

-Kennith newton, « Trust, social capital, civil society, and democracy, international 

political science association, london,02-2001. 
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-Flaurien le bouter, « formes et  fonctions de la confiance dans la société moderne » 

(http:///www.implication philosophiques.org/actualité/une/formes-et fonctions-de-la 

confiance-dans-la-société-moderne/ 24-06-2016. Paris.  

William Mishler et Richard Rose « What are the political consequences of trust?” ?” A test 

of culturel and institutional theories in Russia, university of Arizona, university 

strathclyde, scotland, 2005. 

Jean crete, rejean pelletier et jerome couture, « Political trust, vafues performance and 

media, A canada profile » 6th MBSA national conferance, departement of political 

science, laval university,Quebec (canada), 2007. 

Paul magni berton, démocraties libérales (le pouvoir des citoyens dans les pays 

européens), Paris : économiques 2012. 

Alain Tourine : le retour de l’acteur,Paris, Fayard, 1984. 

http://www.implication

