
 

 
 

 (6/6)محمد بلحسن الوزاني وشروط إرساء نظام ديمقراطي بالمغرب 

                                                                                              محمد شقير

 

       اعتبر الوزاني بأن االنتخابات ال تشكل لوحدىا نظاما ديمقراطيا حقيقيا ، بل قد تساىم في، غياب شروطيا السياسية 
بالمغرب ال " بمحنة الديمقراطية"لتجاوز ما سماه ف.  األساسية تكريسا لنظام تنتفع منو أقمية من ذوي المصالح وأصحاب النفوذ

.  إلرساء ديمقراطية حقيقية وسميمةاألوليةبد من توفير بعض الشروط
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نزاىة العمميات ": في المسائل التاليةاألساسية إلرساء نظام ديمقراطي حقيقي يتمثلالشروط الوزانيمجموعة من حدد 
النضج ، تنافسية حزبية حرة وشريفة، صالح القوانين االنتخابية، إحسن اختيار المرشحين من طرف الناخبين، االنتخابية

أصعب نظام عرف "فبدون ىذه الشروط من الصعب جدا، إرساء نظام ديمقراطي سميم؛ عمما بأن الديمقراطية .السياسي لمناخبين
 مجال الحكم والسياسة ألنو ال يستقر أمره، إال بتوفير شروط في طميعتيا التربية الوطنية والسياسية المالئمة لمممارسة يف

فكل بالد متأخرة بسبب . الديمقراطية عمى أساس حق االنتخاب والنظام النيابي ومسؤولية الحكم والمعارضة ورقابة الرأي العام 
كيفية سميمة بما يسود فييا من جيل وبؤس ويسيطر عمييا من تعفن وفساد ال يمكن ان تكون ميدانا صالحا لتجربة الديمقراطية 

مرضية، وبيذا تكون الديمقراطية صورية وشكمية كما تكون في صالح المسيطرين من ذوي النفوذ واالمتيازات ميما ادعى و
وىكذا تصبح الدعامة .القائمون عمى الشؤون العامة من خدمة الصالح العام أي صالح المجموع أو األكثرية من المواطنين 

الكبرى التي ترتكز عمييا كل ديمقراطية حقة وىي المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بالنسبة لمجميع، متصدعة ومنيارة، 
فتتحكم أقمية المسيطرين المتأثرين بالمنافع والمصالح في مصائر األمور ويكيفون مصمحة الشعب كما يشاؤون ويستبدون بنشاط 

ما ىو المصير الذي يراد لمديمقراطية الدستورية وينتظرىا : وىنا نتساءل . الدولة ويسخرونو لما يريدون من أغراض وغايات 
 إنو من الصدق والصراحة أن نجيب عمى ىذا بأنو (1963يقصد االنتخابات التشريعية ل  ) عندنا بمناسبة االنتخابات اآلتية ؟

قمما تتوفر فييا شروط - بكل أسف–لن يكون ىو المصير الذي يرضاه ليا الديمقراطيون حقا، فإن الييئة الناخبة المغربية 
االنتخاب الذي ىو حسن االختيارعن طريق التصويت الحر النزيو السميم وأقوى برىان عمى ذلك ما جرى في االنتخابات البمدية 

 من مخالفات ومفاسد وتشوييات أخرجت ىذه االنتخابات عمى جادتيا المثمى، (1960يقصد انتخابات  ) والقروية السابقة
اة منيا وأبرز صورة تجمى فييا الفساد أن أكثرية الناخبين صوتوا طوعا أو كرىا أللوان الرجال خوجعمتيا تخطيء المقاصد المتو

فأساؤوا إلى مبدأ التصويت وحقيقتو وغايتو كما تصرفوا أسوأ تصرف في ورقة الناخب وبطاقة التصويت فتنكروا بيذا كمو لحقيم 
". كمواطنين ولمديمقراطية كأصمح نظام لمحكم والسياسة في ىذه البالد
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 تحقيق ىذه الشروط رغم أىميتيا تبقى مع ذلك غير كافية بالنسبة لموزاني؛ فالديمقراطية الحقة تتطمب أيضا القضاء إن
: ؛ بحيث كتب بيذا الصدد ما يمي  سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسيةعمى مختمف الفساد الداخمي

وباإلضافة إلى العيوب األساسية التي تنطوي عمييا الييئة الناخبة المغربية وىي عيوب ال يستطيع أن يصمحيا القانون "
وحده بل تحتاج إلى التربية المثمى وحنكة التجارب وطول الممارسة توجد عيوب أخرى ال تقل عنيا فسادا وخطورة، وىي عيوب 

واقتصادية فجميع ىذه األوضاع السيئة تشكل ما - حكومة وحزبية–األوضاع العامة في المغرب من اجتماعية وخمقية، سياسية 
سميناه مرارا بالفساد الداخمي الذي يتفاقم شره، ويشتد خطره مع األيام والميالي، فكيف يمكن مع ىذا أن يقوم صرح الديمقراطية 

عاليا في بالدنا المنكودة الحظ، ألنيا منكوبة عمى يد أىميا قبل أعدائيا؟ وىل يرجى مع الفساد خير وصالح ؟ وعمى فرض أن 
المغرب قد زود أو قد يزود بدستور يكون المثل األعمى في بابو فيل يمكن أن يظفر ىذا الدستور بالحياة في ميدان التطبيق 
الكامل السميم ؟ إن أي عاقل ال يستطيع ان يتصور شيئا من ىذا مطمقا، ألن الفساد والصالح ال يمكن ان يمتقيا في مواءمة 

 يتضح لنا جميا أن المسألة في بالدنا ليست مسألة دستور، وال مسألة انتخابات وما بعدىا بل ىي ناومن ه... ويقترنا في توأمة
صالح األوضاع ثانيا، فعمى ىذا األساس وحده يمكن عالج أمراض المجتمع والدولة وما  مسألة قضاء عمى الفساد أوال، وا 

 فالمغرب حينما اتجو إلى إقرار الدستور بالكيفية التي .أكثرىا وأخطرىا في بالدنا ودرء المفاسد أولى من جمب النعم كما قيل
نعمميا جميعا، وحينما يراد بو أن يتجو في طريق ىذا الدستور عمى عالتو، مع بقاء أوضاع الفساد الداخمي عمى ما ىي إنما 

..." قذف أو يقذف بو في ىوة اهلل أعمم متى وكيف يمكن أن يتخمص منيا 

من ىنا يالحظ أن الوزاني كان كمن يستشرف االختالالت التي ستعاني منيا التجربة الديمقراطية في مختمف تطوراتيا 
فغياب ىذه الشروط السياسية التي تحدث عنيا ىذا المفكر في ستينيات القرن الماضي كغياب التنافسية الحزبية ، . بالمغرب 

وضعف النضج السياسي لدى الييأة االنتخابية ، وانتشار الفساد السياسي ، جعمت العمميات االنتخابية بالمغرب سواء الجماعية 
منيا أو التشريعية وحتى الجيوية عمى الرغم من تواترىا لما يقارب خمس عقود لم تؤد إلى إرساء ديمقراطية سميمة وحقيقية ،بل 

يكيفون مصمحة " " صالح المسيطرين من ذوي واالمتيازات"في " ديمقراطية صورية وشكمية "جعمت منيا عمى حد قول الوزاني 
 "الشعب كما يشاؤون ويستبدون بنشاط الدولة ويسخرونو لما يريدون من أغراض وغايات

 

 


