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 المعهد الديمقراطي الوطني
 

المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير حكومية غير حزبية ذات أهداف غير تجارية تهدف 
يش في مجتمعات ديمقراطية تعترف بحقوق إلى االستجابة لتطلعات الشعوب عبر العالم للع

منذ يعمل المعهد إلى جانب شركائه المحليين، . اإلنسان األساسية وتعمل على النهوض بها
، على دعم وتقوية المنظمات السياسية والمدنية حماية نزاهة االنتخابات 1983تأسيسه سنة 

وبفضل طاقم يضم . لدولةوالنهوض بمشاركة المواطنين والشفافية والمساءلة في ممارسة ا
 جمعدولة، يقوم المعهد ب 100موظفين وممارسين سياسيين متطوعين ينتمون إل أزيد من 

 لمعهد علىعرض اكما ي. لتبادل األفكار والمعلومات والتجارب والخبراتأفراد ومجموعات 
كن في مجال تطوير الديمقراطية على المستوى الدولي والتي يم شركائه الممارسات الجيدة
وتسعى مقاربة المعهد المتعددة الجنسيات إبالغ رسالة مفادها أنه . تكييفها مع حاجيات بلدانهم

. ال وجود لنموذج ديمقراطي واحد، إال أن كل الديمقراطيات تتقاسم بعض المبادئ األساسية
كما يسعى المعهد إلى النهوض بالمبادئ المعتمدة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

ر القنوات المؤسساتية للتواصل فيما بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمنتخبين وتطوي
وتعمل على تقوية قدرتهم على تحسين ظروف العيش بالنسبة لكافة المواطنين وللمزيد من 

          UUwww.ndi.org: المعلومات حول المعهد، يمكن زيارة الموقع االلكتروني 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

  :المغرب الشباب في صوراتت

 اتاألحزاب السياسية واإلصالح

 2011 أجري بالمغرب في يوليوز نوعينتائج بحث 

 مـديــتق
غير شعبيا كا احر المغرب  ، شهداإفريقيفي سياق األحداث اإلقليمية التي عاشها شمال 

والتي في مختلف أنحاء الوطن التظاهرات التي نظمت من  سلسلةخالل من  خاصةمسبوق، 
 2011فبراير  20وكانت البداية في . ة من المواطنين بقيادة الشباباسعو شرائح  تجمع

ن عن مطالبهم المتمثلة في و عبر من خالله المواطن' بيوم الكرامة'حيث سمي هذا اليوم 
عبر  واسع النطاق حوار انطالقة، وهو ما أدى أوال إلى دولال ومساءلةالشفافية  تحقيق

عن عملية اإلصالح الدستوري الذي أعلن عنها ملك  البالد ثم إلى اإلعالن مختلف أنحاء
 عن طريقالدستور المراجع  المصادقة علىومع . 2011مارس  9البالد محمد السادس في 

لالنتخابات  التهيئ، انتقل المغرب إلى مرحلة 2011يوليوز  1في الشعبي االستفتاء 
 تي نص عليها الدستوراألساسية ال مقتضياتالتشريعية، وتشكيل حكومة جديدة وتطبيق ال

محدودة الحجم حركة عشرين فبراير في قيادة تظاهرات  في الوقت الذي استمرت فيه، الجديد
ة صادقمالمباشرة بعد هذا البحث تم انجازه بواسطة مجموعات بؤرية . على مستوى الشارع

د قي الوقت الذي انطلقت فيه مناقشة المعايير الضرورية لعق ياالستفتاء الدستور على 
من جهة إلى اآلمال التي يضعها الشباب في نتائج هذا البحث شير وت. انتخابات مبكرة

العميق الذي يشعر به  التشاؤم من جهة ثانية إلىالفرص التي قد يمنحها الدستور الجديد، و 
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 معالجة القضايامع قيادة البالد قدرة النخبة السياسية الحالية في  بخصوصالشباب 
 .  بشكل فعالالحساسة اعية االقتصادية واالجتم

 

بإنجاز دراسة نوعية في ) أو المعهد(قام المعهد الديمقراطي الوطني : غاية من هذا البحثال
 ادةإمداد الق، بهدف 2011يوليوز  22يوليوز إلى  4عدد من القرى والمدن المغربية من 

 الشباب هموم حولوفي الوقت المناسب ات موضوعية طيبمعالمغاربة السياسيين والمدنيين 
مع األخذ بعين االعتبار حساسية الوضع السياسي بالمغرب، وقد اشتملت  ومواقفهماألساسية 

  :مجموعة بؤرية تركزت نقاشاتها على المواضيع التالية 12الدراسة على 

 ،التطورات السياسية حيالالمزاج العام للشباب  •
 يةعملية اإلصالح الجار ب ارتباطاكثر األ بالفاعلين  الوعي •
 الرتقاء بالعمل الملتزمل الموجهة لهمقتراحات االألحزاب السياسية و تصورات عن ا •
 آفاق المستقبل األحسن •

الدراسة في وٕانجاز  دبيرلت Bridgehead Consultingمؤسسة قام المعهد بتفويض  ذال
خبراء ببالمغرب  وجد مقرهايتستعين هذه المؤسسة الذي ستة مناطق مختلفة من البالد، و 

النوعية يتوفرون على تجربة واسعة على األبحاث بين ومهنيين متخصصين في مجر 
 اتالسياس صياغةو تقييم المفاهيم، لالمجموعات البؤرية  إدارةي والدولي في محلالمستوى ال

وحيث إن دور . ة وتقييم الحاجياتحسيسيالمواد الت ٕانجازو اختبار الحمالت، و ، ئلوالرسا
 ُأجرياإلصالحات الدستورية، فإن هذا البحث  سبقترات التي الشباب كان بارزا في التظاه

 .مستقبلهم القريبعن الشباب المغربي عن الوضعية الحالية و  معمق لتصوراتلفهم أساسا 

مفتوح مجموعات للنقاش التعتبر المجموعات البؤرية : من خالل المجموعات البؤريةبحث 
هو فهم مجموعات البحث هذه دف من مسبقا، واله ةحددمتوجيهات ل وتخضع رئيسيسيرها 

أن هذه المجموعات  وينتظر منوآرائهم وتجاربهم،  اختيارهممواقف المشاركين الذي تم 
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كيف و ما يفكرون به، يفكرون في لماذاأيضا كر به الناس، ولكن يف عمافقط تكشف ليس 
لباحثين ا تساعد هذه المجموعاتكما  .يتشبثون بهإالى أي حد رائهم، و بصياغة آ قوموني

مثل التردد والحماس ومختلف التلوينات مختلف العناصر غير الواضحة لفهم أفضل  على
تعد هذه  المشاركين بشكل مباشر أصواتاالستماع إلى وبفضل . والغضب والشك

أضف إلى  .الدراسات تي توفرهاال األرقامتسمح بفهم السبب من وراء  ثمينةداة أالمجموعات 
مما يساعد على فهم دقيق  –كن المشاركين من تبادل أفكارهم ميهذه الحلقات  أن شكل

 المعمقةالفردية  وهو الشيء الذي قد ال يتأتى لنا أثناء المقابلة -لسبب التشبث بهذه األفكار 
كل  صغيرة من المشاركين تتكون اتوتتكون حلقات النقاش من مجموع. ةالكميدراسات أو ال

لكن  ، وهو العدد األمثل لمثل هذه الحلقات،ر شخصاعش اعادة من ثمانية إلى اثن مجموعة
 .هذا العدد قد يزيد أو ينقص وذلك على حسب الوضع القائم

 والمفتوح صناع القرار على فهم الحافز المنظمالنقاش  تساعد حلقات النقاش هذه عن طريق
و المسح أوعكس . المشاركون عالوة على شعورهم وقيمهم اوراء اآلراء التي يتبناه من

نتائج حلقات النقاش  تعتبر، العينة يةتمثيل مدىالذي يعتمد في دقته على  الرأياستطالع 
ناجعة ألنها تعكس تصورات أفراد نموذجيين داخل فئة اجتماعية محددة، ما نقصده هو أن 

 ن الباحثينمكاإب، فالتمثيليالمسح  وعلى غرار .البحث يركز على فهم المواقف بدل قياسها
يتأكدوا من عدم وجود أي انحياز في االختيار لالمشاركين في حلقات النقاش  ايختارو  أن

ألن األعداد المشاركة في حلقات النقاش تكون أقل من و ضمن معايير المجموعة المحددة، 
ال األعداد المشاركة في استطالعات الرأي، فإن النتائج المحصل عليها من حلقات النقاش 

لمحة من  إالال تمثل نتائج حلقات النقاش  كما أن. مواطنينيمكن استقراءها بشكل نسبي لل
هذه النتائج نافعة بشكل خاص إذ  م فيه البحث، لكن رغم ذلك فإناآلراء في الوقت الذي يت
أكثر مما يفعله  ذات مصالح تصورات مجموعات معينة حولرق واأنها تمدنا بالتفاصيل والف

 .  استطالع الرأي

المعهد الديمقراطي الوطني مباشرة بعد  نظم، 2011يوليوز  22ى يوليوز إل 4من : المنهج
اثنا عشرة حلقة نقاش في ستة مدن مغربية، حيث ضمت كل حلقة  االستفتاء على الدستور
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وتراوح  جنسهمجلسات مع عدد من األشخاص الراشدين نساء ورجاال، تم فصلهم حسب 
من أكملوا المدرسة الثانوية وكان جميع المشاركين م. سنة 25إلى  18عمرهم ما بين 

 ناسأكادير ومك مدينةرية وهي االتأهيلية، وقد نظمت هذه الحلقات في ثالثة مناطق حض
ومراكش وثالثة مناطق قروية وهي بني مالل والجديدة ووزان، حيث اشتملت كل حلقة على 

لرجال المناصفة بين اتنظيمهم بشكل يحقق ثمانية إلى إحدى عشرة مشارك، تم اختيارهم و 
مختلف األحياء والخلفيات االجتماعية االقتصادية ومختلف مستويات على  يتوزعون والنساء

 .التعليم والمهن

تم تدريبيهم  جميع المسيرين لحلقات النقاش كانوا من المغاربة: التأطير والجوانب التنظيمية
 ؤسسةممن طرف المعهد الديمقراطي الوطني و  المتعارف عليهاعلى تقنيات التسيير 

Bridgehead حيث كانت تدار حلقات النقاش النسائية من قبل امرأة وحلقات النقاش ،
الرجالية من طرف رجل، وكانت اللغة العامية المغربية هي وسيلة التواصل بين المسيرين 

 .فكانت باللغة العربية واالنجليزية المكتوبة والمشاركين، أما النصوص

س أي تأثير خارجي هدا في جميع الحاالت على أال يمارَ لقد عملنا جا: التأثير الخارجي
لسلطات المحلية لإمداد المبادئ التوجيهية يتم على المشاركين في حلقات النقاش، حيث لم 

ال  من أن الواحد منهمقبل النقاش، كما أن المشاركين تم اختيارهم بشكل عفوي حتى نتأكد 
الحلقات  جم تختلف بشكل جذري عن نتائيعرف اآلخر، كما أن نتائج حلقة من الحلقات ل
 .على البحث تأثيراألخرى، وهذا يبين أنه لم يكن ألي ضغط محلي 

 

 يملخص تحليل

، أي بعد 2011في صيف  عند الشبابالسائد ي يكشف هذا التقرير الرأي العام المغرب
تسعين واعتمادا على اثني عشرة حلقة نقاش تضم ثماني و  .االستفتاء على الدستور مباشرة

 على تحليل التقريرهذا سنة، عمل  25و  18من المغاربة الشباب تتفاوت أعمارهم بين 
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الفاعلين تجاه الوضع الذي تمر به بالدهم، و  تجاهمواقف المواطنين المغاربة الشباب 
التأثير المحتمل الذي قد تحدثه اإلصالحات على حياتهم  بخصوصو السياسيين الرئيسيين، 

أسفله أهم النتائج المحصل عليها، أما النتائج  ناندو مستقبل عندهم، وقد اليومية وآفاق ال
األساسية فقد تم  االستنتاجاتكاملة مع ما تم اقتباسه من أقوال المشاركين إضافة إلى ال

 .جردها في الفصل الموالي من هذا التقرير

 المزاج العام . أ

بر م، حيث اعتُ معظم المغاربة هم متفائلون باإلصالحات التي حصلت في بلده •
 .على التغيير اإليجابي دليلينالدستور الجديد والتحسن االقتصادي المحدود 

حيث أن معظمهم يتخوف من أن تكون  قاطبة هذا الحماس ليس موحدا عند المغاربة •
بعد أي  تظهر، ألن اإلصالحات الكبيرة لم رتوشات تجميليةهذه اإلصالحات مجرد 

أن الشباب قلق حيال تطبيق المقتضيات األساسية  تحسين على حياتهم اليومية، كما
 .المنصوص عليها في الدستور الجديد

المراجعات الدستورية نظرة إيجابية حيث  واكبتن إلى المناقشات التي و ينظر المشارك •
 .تزايد نسبة حرية التعبير في المغربربطوا هذه النقاشات ب

التعليم، حيث  وأ نمية البشريةالتال يشعر الشباب بأن الحكومة تستثمر كفاية في  •
الكثير من الشباب البطالة  التي يعاني جراءهاينتقدون الوضعية االقتصادية الحالية 

 .جددبما فيهم خريجو الجامعات ال

العائق الرئيسي أمام اإلصالحات السياسية المتفشي الفساد  الشباب داءيعتبر  •
مستمرة في االعتماد على  ضكما يراها البع بالدال أنوالتطور االقتصادي، حيث 

المحسوبية والمحاباة الشخصية، كما أن الشباب ال يقدر العمل الذي تقوم به الحكومة 
 .إلى اآلن لمحاربة الفساد

مظاهرات المطالبة  أطلقتفبراير التي  20حركة  بخصوصهناك تفاوت في اآلراء  •
 برنامج تقديمباإلصالح، حيث يعترف معظم المشاركين أن الحكومة بادرت ب

إال أن الكثير من الحركة، هذه ي واجهته من ذنتيجة الضغط ال الحازمة اتإلصالحل
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أ في لعب دور بناء أكثر أال في أن توقف الحركة التظاهرات وتبدالمشاركين يرغب 
 .نقاشإيجاد الحلول والمشاركة في الوهو 

 

 مواقف الشباب تجاه األحزاب السياسية . ب

، إال أن معظم المغاربة ةحزاب السياسية في الديمقراطييعترف المشاركون بأهمية األ •
يؤمنون أن األحزاب المغربية ال تحقق ما التزمت به أمام المواطنين، حيث يظن 
الكثير أن األحزاب بعيدة كل البعد عن الشباب وال مصلحة حقيقية لها في تمثيل 

 .الشعب المغربي

إال أن معرفتهم بإيديولوجياتها  ب الكبيرةرغم أن المشاركين يعرفون أسماء األحزا •
 .مجها تبقى سطحيةاوبر 

معظم المشاركين ال يعتقدون أن األحزاب السياسية لعبت دورا رئيسيا في   •
اإلصالحات الجديدة، حيث أن الكثير من المشاركين يرون أن الفضل في 

له الملك محمد السادس، بينما يشير بذاإلصالحات يرجع إلى المجهود الذي 
إلى الدفعة القوية نحو اإلصالح التي قامت بها حركة عشرين فبراير، وفي  اآلخرون

جميع الحاالت فإن المشاركين يرون أن األحزاب السياسية حصرت نفسها في لعب 
 .األدوار الصغيرة

لفساد، المحسوبية ل متكررةاإلشارات ال اتجاه األحزاب تعكسه ةالسلبي الصورةإن  •
حزاب على أنها أضاعت قيمها األخالقية وخسرت بذلك والمحاباة، حيث ينظر إلى األ

 .ثقة الشعب

ن يقترحون يالسلبي تجاه األحزاب إال أننا نجد المشارك تصورالرغم وجود هذا  •
عن أملهم في أن تلعب األحزاب دورا في عبروا خطوات ملموسة إلعادة الثقة بها، إذ 

 :قيق ذلكقترحوا عليها ما يمكنها القيام به لتحاتغيير المغرب و 

o خلق فرص إلدماج الشباب بشكل فعال؛ 
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o التواصل بشكل منتظم ومفتوح مع المواطنين باستعمال لغة بسيطة؛ 

o  والعمليات السياسية؛حول القضايا في تثقيف المواطنين  هابدور القيام 

o ؛إظهار االهتمام بالمواطنين ال يجب أن ينحصر باالهتمام بأصواتهم فقط 

o ة تجعلهم مختلفين عن اآلخرين؛تقديم وعود وخيارات ملموس 

o  بذلك مثاال  تكون األحزابالديمقراطية على المستوى الداخلي لو تحقيق الشفافية
 تحتذي به المؤسسات األخرى؛

o ية داخل األحزابقيادشروط الحصول على المناصب ال ضبط. 

ن على أن األحزاب تستطيع بل يجب أن تلعب دور الريادة في و شير المشاركوي •
في نظر المشاركين من أهم الفرص  ةستور الجديد، وتعتبر هذه الفرصالد طبيقت

 .الشباب دعنصورة األحزاب التي يمكنها أن تحسن 

 

 التوقعات المتوخاة من اإلصالحات . ت

قهم حين يتعلق األمر بمستقبل ر أن الحذر ال يفا إالرغم تفاؤل المشاركين  •
 .تهمن من عدم تحقيق كل توقعاياإلصالحات، حيث نجدهم متخوف

وهي  ،اهثالث أمور مترابطة فيما بينخلقته ساد جميع المناقشات جو من اإلحباط  •
ن أنه يجب التعامل مع هذه األمور الثالث و التعليم والبطالة والفساد، ويرى المشارك

 .بقوة حتى تتحقق هذه اإلصالحات

o الشباب للمنافسة في سوق الشغل بشكل كاف وهذا  فالنظام التعليمي ال يهيئ
إصالح  هذا النظام إلى يؤدي إلى استمرار أزمة البطالة وبالتالي يحتاج ما

 .استعجالي

o  ال ينظر إلى الحكومة على أنها تعمل ما يكفي من أجل محاربة نسبة البطالة
 .الجدد اتالعالية خصوصا بين خرجي الجامع



12 

 

o  يساهم في تزايد نسبة البطالةكثيرا و و المستثمرين في البالد إن الفساد يكلف ،
حيث ال يالحظ المشاركون حصول أي تطور في هذا المجال سواء على 

 .المستوى المحلي أو الوطني

يعتبر الدستور المراجع الجديد منبع األمل عند الكثير من الشباب المغربي رغم أن  •
أم  بعض الشكوك تخالجهم حول ما إذا كان هذا الدستور سيطبق بالطريقة الصحيحة

 .ال

 

 قبلالمست . ث

األمل عند الشباب بخصوص الدستور، ورغم أنهم ال يعلمون الكثير من ما زال  •
التفاصيل عنه إال أنهم يؤمنون أن به عالج للمشاكل التي تعانيها البالد حاليا وأنه 

 .سبيل إلصالحات أعمق من سابقتها

رغم الحماسة الناتجة عن الدستور الجديد إال أن عددا قليال من المشاركين عبروا عن  •
في التصويت في االنتخابات البرلمانية المقبلة مع العلم أن أي مواطن يبلغ من نيتهم 
ن على يدو ن الموجيالسياسي قادةسنة أو أكثر يمكنه التصويت، هذا ألن ال 18العمر 

 .الساحة اآلن يفتقدون القدرة على مواكبة التحديات التي تواجهها البالد

ألحزاب السياسية لفائدة التصويت ل استعدادا ضئيالبينما أظهر بعض المشاركين و  •
كر في المشاركة في التصويت إذا البعض اآلخر أنه سيف كدالبعيدة عن المواطنين، أ

 .ل مجهودا وعمال حقيقيين من أجل إدماج الشبابذأن األحزاب السياسية تب رأى

 

 المزاج العام
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ن بالدهم تتجه شيئا ن باإلصالحات الحالية ويشعرون أيهناك الكثير من المغاربة المتفائل
فشيئا نحو االتجاه الصحيح؛ حيث يعتبر المشاركون أن الدستور الجديد والتطور االقتصادي 

البعض إلى السياق العام يشير ن على أن المغرب يتغير بشكل إيجابي، وبينا ليالمحدود دلي
لمغرب للربيع العربي ويعترف بفضل الحركات التي حصلت في البالد المجاورة في إلهام ا

 .لتغيير، يفتخر البعض اآلخر بتحقيق المغرب لإلصالح بتبني طرق سلميةبا

بما في ذلك  اإلصالحاتالطريق الصحيح ألن هناك الكثير من  نحويتجه المغرب "
." من قبل تكن موجودةن والتنظيمات األخرى التي لم الدستور الجديد وبعض القواني

 )يدةية بالجدو المتحدث رجل من المنطقة القر (

الصحيح لكن ال بد من المزيد من اإلصالحات  الطريق سير فيأظن أن المغرب ي"
المتحدث ." (محتملة مثل التي حصلت في الدول العربية انتفاضةالسياسية لتجنب أي 

 )رية بمكناسارجل من المنطقة الحض

قارناه بالدول العربية حيث الثورات وعدم  ذاالطريق القويم إ نحوالمغرب يتجه "
 )رية بمكناساالمتكلم امرأة من المنطقة الحض." (االستقرار

هد اآلن في ظل الدستور االصحيح وسنش سير في االتجاهأن المغرب يبلدي اقتناع "
 )المتحدث امرأة من المنطقة القروية بوزان." (تنمويةالجديد المزيد من التقدم ومشاريع 

من الدول العربية في توعية الشعب ساهمت الثورات واالنتفاضات التي تشهدها الكثير "
 .)رية بأكاديراالمتكلم امرأة من المنطقة الحض." (ومطالبته بالتغيير

رغم أن الحماس منتشر بين الشباب إال أنه غير موحد حيث هناك الكثير من المغاربة و 
الشباب  ، ومن بقاءعملية تجميليةن يكون التغيير مجرد الشباب ممن أبدوا تخوفهم من أ

اإلصالحات السياسية الشاملة إلى تحسن  عدم تحولصنع القرار ومن  عملية من ايمقص
في جميع حلقات النقاش  كذلك حياتهم اليومية، وأبدى المشاركون يشعرون به فيملموس 

 .تقريبا تخوفهم من أمر الفساد والبطالة
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." أظن أن المغرب سيجانب الطريق الصحيح مادام أن الفساد والطمع يسودانه"
 )المتحدث رجل من المنطقة القروية بالجديدة(

ال يمكنني أن أجزم إن كان المغرب يتجه نحو الطريق الصحيح أم ال، ورغم أال أحد " 
سيواجه  هيستطيع أن ينفي حقيقة أن المغرب قد تقدم خطوة ليصير بلدا ديمقراطيا إلى أن

 )رية بمراكشالمنطقة الحضالمتكلم امرأة من ا(." الكثير من التحديات طيلة مشواره لذلك

زال حركة ال ت االستفتاءالصحيح ألنه مباشرة بعد  في االتجاهال أظن أن المغرب يمشى "
فبراير تتزعم التظاهرات، كما أنه حتى في الجامعات نجد بعض المتظاهرين مما  20

 )رية بأكاديراالمتحدث رجل من المنطقة الحض." يدل على أن الكثير ال يؤيد الدستور

باب فرصة لقيادة البلد، ه للشعطاءإعلى المسار الخطأ لعدم  سيرأنا أرى أن المغرب ي"
 .)المتحدث رجل من المنطقة القروية بالجديدة." (فالشباب هم األعلم بما تحتاجه البلد

 

 حرية التعبير

رغم أن معظم المشاركين لم يعيشوا خالل الفترة التي كانت فيها حرية التعبير محدودة تحت 
يادة الملك الراحل، إال أنهم يعتبرون أن حرية التعبير هي من بين أهم الحقوق التي ق

 الفضاءبمثابة  ش خالل عملية مراجعة الدستور كانيتمتعون بها اآلن، حيث أن النقا
التعبير حرية اختلفت معاني  هذا وقد. مناقشة المواضيع المسكوت عنها سابقا بحريةلالمفتوح 

يجب أن تمارس مراقبة أكثر على القنوات ، فبعضهم يظن أن الدولة باختالف المشاركين
اإلعالمية التي يعتبرونها عرضة للتغطية اإلعالمية المغلوطة أو السلبية، أما البعض اآلخر 

ينتقد اإلعالم كما لمعلومات الحساسة، لنون لقنوات اإلعالم المستقلة وينوه بنشرها مفم
 .فقط ر الملكيما يستحسنه القص تهتغطيلالرسمي 
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أتفق مع المبدأ القائل أن اإلعالم مصدر للمعلومات واألخبار، لكن يجب على اإلعالم "
." األخبار التي تريدها الحكومة إال ييغط يغطي جميع األخبار حيث أنه اآلن ال أن
 )رية بأكاديراالمتكلم امرأة من المنطقة الحض(

، وهذا بالنسبة لي من بين أهم األشياء يمكن للمغاربة اآلن التعبير عن أنفسهم بحرية"
 )المتكلم رجل من المنطقة القروية بوزان(." التي تجعلني متفائال حول مستقبل بلدي

 

ض المغاربة يخلط هذا الحق عال يجب أن نخلط بين حرية التعبير وعدم االنضباط، فب"
." لكيمَ م النظاحقهم أحيانا في عدم احترام بعض المؤسسات كال هالنبيل مع ما يظنون

 ) المتكلم امرأة من المنطقة القروية ببني مالل(

اإلعالم يسهل على الناس الحصول على المعلومات، فبفضل اإلعالم أعلم ما يحدث "
 )رية بأكاديراالمتكلم امرأة من المنطقة الحض." (داخل المغرب وخارجه

منذ وقت  ال زلناانينا اإلعالم عندي ليس له أي مصداقية، ففي المنطقة التي أنا منها ع"
الناس من تحديات يومية نشر ما يعانيه على من وسائل اإلعالم  اأيتتجرأ  مطويل ول

 .)المتكلم امرأة من المنطقة القروية ببني مالل(." للحصول على حقوقهم ومن نضاالت

 

 الوضعية االجتماعية االقتصادية

بما في ذلك مشاريع البنية  رغم أن المشاركين يقرون ببعض ما حصل من تطور اقتصادي
التحتية المحدودة، إال أن معظمهم يريد رفع وتيرة التطور االقتصادي حتى تتحقق توقعات 

جه إلى الوضعية االقتصادية نجدها تتعلق بانتشار جميع المغاربة، فمعظم االنتقادات التي توّ 
بعد التخرج من البطالة والمصاعب التي تواجه الشباب عند محاولة الحصول على العمل 

مثل المبادرة الوطنية  المبذولةهناك من المشاركين من يستحسن المجهودات . الجامعة
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المجتمع التي تم للتنمية البشرية لتحسين الوضعية االجتماعية االقتصادية لبعض شرائح 
ال يعتبرون هذه المبادرة ناجحة مائة بالمائة، حيث أن  تهميشها تاريخيا، إال أن اآلخرين

ض المشاركين ممن يظنون أن البالد تغلبت على األزمة االقتصادية العالمية اثنوا على بع
ول لجلب االستثمارات الخارجية وتحرير االقتصاد، لكنهم أيضا يشعرون بأن ذالمجهود المب

 .الحكومة ال تعمل بما فيه الكفاية لالستثمار في التنمية البشرية أو التعليم

و أن المغرب يعيش وضعية اقتصادية أحسن من قبل لكن هذا ما أريد أن أؤكد عليه ه"
المتكلم (." ةمرتفعال يكفي حيث أن هناك الكثير مما يجب فعله فنسبة البطالة ال تزال 

 )رية بمكناسارجل من المنطقة الحض

اكتمل هذا المشروع في الرباط في {شيء عظيم أن نستثمر في قطار ترامواي إنه ل"
أننا  لو أعظم، لكن سيكون األمر }يد البناء في الدار البيضاءالسنة الماضية وهو ق

يجب أن نعلم المواطنين وأن نعدهم باألدوات . علمنا المواطنين كيف يتعاملون معه
 )رية بمراكشاالمتكلم امرأة من المنطقة الحض(." المناسبة لمواكبة تطور البالد

ا تفتقد ها مؤهالت سياحية لكنلنأخذ منطقة وزان على سبيل المثال، هذه المدينة له"
متنا على متابعة التعليم للضروريات، كما أن الجامعات بعيدة جدا مما يحبط عزي

المتكلم امرأة من المنطقة القروية (." األمية المنتشرة هنا العالي، أضف إلى ذلك
 .)بوزان

 

 األخيرةاإلصالحات السياسية 

النقاشات يتمثل في أن المغرب  خاللين معظم المشارك خالجكان يالشعور العام الذي إن 
يعيش تغييرا ال بأس به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يعترف جميع المشاركين تقريبا 

ول في اإلصالح، لكن الكثير من ذالمجهود المبب عندما يتعلق األمربأن البلد قد أحرز تقدما 



17 

 

هذه اإلصالحات، كما يعتقدون  المشاركين أشاروا إلى وجود معوقات كبيرة تحول دون تحقيق
 .أن الفساد يشكل تهديدا للتنمية واالقتصاد

 الذيالمحسوبية والمحاباة  زال يعتمد على نظامما  أن البلد  هذا ويعتقد الكثير من المغاربة
خطاب  من خالل، ومن جهة أخرى، يشعر المشاركين بالخيانة همش المغاربةيو  بعدي

 شبكة من العالقاتاد تحديا، فالشباب المثقف يحتاج إلى المسؤولين الذي ال يعتبر الفس
للحصول على العمل على حد قول المشاركين، كما أن العمل السياسي محجوز لمجموعة 

طن العادي ال اإن الكثير من المشاركين يشعرون بأن المو . من النخب السياسية ووارثيهم
 .يسمح له بأية فرصة للمساهمة في العمل السياسي

المتكلم رجل من المنطقة ." (أصبح الفساد أمرا عاديا حتى ما عدنا نشكك في ذلكلقد "
 )رية بمكناساالحض

وهناك  .عاو شر ممن المؤسف أن نقدم نحن المغاربة تبريرات للفساد جاعلين منه أمرا "
المتكلم رجل من المنطقة الحضارية " ("التضامن االجتماعي"من يعتبر الفساد نوعا من 

 )بأكادير

مثقفين؟ أشعر الشباب المواطنين ال من بينعلى صناع السياسة  نتوفرماذا ال ل"
باالشمئزاز عندما أرى المواطن المغربي العادي يصبح صانعا للقرار في دولة أجنبية 

المتكلم رجل من المنطقة القروية (."بدل دولته ونفس الشيء بالنسبة للمواطنة المغربية
  .)بالجديدة

 

 الدستور الجديد

بنجاح أم يتساءلون عن إمكانية تطبيقه لكنهم  ةإيجابي خطوةالدستور الجديد المغاربة يعتبر 
 ال يشير، ىخر أ اتأداة إلصالح عبارةالدستور الجديد  أنن يالمشارك يرى معظمال، وبينما 
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للدستور  همالدستور، ورغم أن فهممن  محددةمواد أو مقتضيات  إال عدد قليل منهم إلى
 .إال أن توقعاتهم تبقى عالية جدا امحدوديبقى 

عنها سابقا يبقى الدستور الجديد قادرا  تحدثنابغض النظر عن جميع السلبيات التي " 
 )رية بأكاديراالمتكلم رجل من المنطقة الحض." (على حل جميع المشاكل

لست أدري ما يمكن للدستور الجديد أن يحققه لي لكني أعتقد أنه الحل لمشاكلي "
 )المتكلم امرأة من المنطقة الحضارية بمكناس(." لى الحصول على العملومعيني ع

ليست لدي أدنى فكرة عن محتوى الدستور لكني أرجو أن يحتوي على أمور كمجانية "
الرعاية الطبية والخدمات الصحية، كما أرجو أن يتضمن فقرة تنص على السماح لي 

المتكلم امرأة من ." (شيئا ملموسا بالعودة لمزاولة دراستي الجامعية، باختصار أريد
 .)المنطقة الحضارية بمكناس

فبراير في  20ن خالل المناقشات حول الدستور إلى الدور الذي لعبته حركة و وأشار المشارك
تعبئة المواطنين قصد الضغط من أجل التغيير، وحيث إن معظم المشاركين يقدر ما فعلته 

يرى اآلخرون أن الحركة تفتقد التصور المتماسك ، شعبيالخطاب الالحركة من إشعال فتيل 
 .تحاول التشكيك في الدستور هالخدمة مستقبل البالد كما أن

المتكلم امرأة من ." (فبراير في تسريع عملية التغيير 20يجب أن نعترف بفضل حركة "
 )المنطقة القروية ببني مالل

سبوع، لكن ليس هذا ما الحركة نشيطة جدا ولديها القدرة على تنظيم مظاهرة كل أ"
المتكلم رجل من ." (يفعلونه مستقبالسما  يعرفونتحتاجه البالد حقا، نحن نريد أناسا 

 )المنطقة الحضارية بمراكش
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 نيجب على المتظاهرين الرجوع إلى منازلهم اآلن حتى يمهدوا الطريق لألشخاص الذي"
العالم في به  ذىيحتل الجهد الجهيد ليجعل من التجربة المغربية مرجعا ذيودون ب

 )المتكلم رجل من المنطقة القروية بالجديدة." (العربي

فبراير عمال رائعا حيث تجرأت على التكلم علنا عن حقوق  20لقد عملت حركة "
 .)المتحدث امرأة من المنطقة الحضارية بأكادير." (اإلنسان

 

 مواقف الشباب تجاه األحزاب السياسية

عنهم وليس لها كل البعد لشباب أن األحزاب السياسية بعيدة يشعر الكثير من المغاربة ا
ة في تمثيل المغاربة، حيث أن المستطلعة آرائهم أبدوا وصفهم السلبي يمصلحة حقيق

حظ بشكل وبناء على األجوبة المحصل عليها، نال. لألحزاب السياسية وٕادراكهم السلبي لها
النقاش أن األحزاب  خاللن و ى المشاركواضح أن األحزاب تعاني من أزمة الثقة، حيث اشتك

 .السياسية تختفي مباشرة بعد االنتخابات وال تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها للمواطنين

وبينما يعترف الكثير من المشاركين بالدور المهم الذي تعلبه األحزاب السياسية في عملية 
. ق ما التزمت به نحو المواطنينهم أن األحزاب المغربية ال تحقمالديمقراطية، يعتقد معظ

ورغم كون المشاركين يعرفون معظم األحزاب السياسية الكبرى، خصوصا حزب العدالة 
والتنمية وحزب االستقالل وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وحزب األصالة 

ن كما أ. أن معرفتهم باستراتيجيات هذه األحزاب وبرامجها تبقى سطحية ، إالوالمعاصرة
م يعتبرون الشباب المغربي ينتقد األحزاب لفشلها في فهم ما يقلق الشباب، زد على ذلك أنه

 .مغرورة وتعجز عن التواصل مع الناس إال وقت احتياجها ألصواتهم حزابأن األ

النفاق : أول شيء يخطر بذهني عندما أسمع كلمة األحزاب السياسية أختزله في التالي"
المتكلم رجل من المنطقة ." (والالئحة طويلة ..ية المعاييروالخداع والكذب وازدواج

 )الحضارية بمراكش
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أعرف أسماء معظم األحزاب السياسية لكني أجهل ما تفعله، فخالل الحملة االنتخابية "
أسمع كل ما يمكن سماعه عن البرامج السياسية الوردية التي تجعلني أغرق حلما في غد 

المتكلم امرأة من ." (المرة عندما تنتهي االنتخاباتأحسن، لكني أصحو على الحقيقة 
 )المنطقة القروية ببني مالل

لم يسبق لي أن فهمت ما يقوله المؤيد لحزب ما، أظنهم يتكلمون اللغة الصينية عن "
 )المتكلم رجل من المنطقة القروية بوزان." (قصد حتى ال يفهمهم العامة

ي على األحزاب السياسية أن تتحلى نقصه القيم هو ال شيء، وبالتالتأي وطن "
 )المتكلم امرأة من المنطقة الحضارية بمكناس." (باألخالق والقيم

يفوق المغرب من حيث عدد األحزاب السياسية أي بلد آخر في العالم، حيث أن "
." ينبغي وضع حد لذلكبعضهم بالكاد يحصل على مقعد أو اثنين في البرلمان، أظن 

 )طقة الحضارية بأكاديرالمتكلم رجل من المن(

دور في م تلعب أي معظم المشاركين في النقاشات أن األحزاب السياسية ليعتقد بشكل عام، 
عملية اإلصالح، حيث ينظرون إلى الملك على أنه الفاعل السياسي الرئيسي بينما تبقى 

 لها أي مجهودذب ماألحزاب جانبا، ومن جهة أخرى انتقد بعض المشاركين األحزاب لعد
 .إلعالم المواطنين وتثقيفهم خالل عملية اإلصالح الدستوري

أينهم؟ أراهن على أني سأراهم . أن تثقفنا حول الدستور كان حري باألحزاب السياسية"
المتكلم رجل من المنطقة ." (في االنتخابات المقبلة يشنفون أسماعي بما لذ وطاب

 )القروية بالجديدة

في ". صوتوا بنعم للدستور"قراطي أن تقول كل األحزاب إنه لمن الغريب ولمن غير الديم"
بعض األحزاب اكتفت بمقاطعة التصويت، . الوقت الذي لم يتجرأ أي حزب أن يقول ال

المتكلم رجل من المنطقة الحضارية " (أية ديمقراطية هذه؟. ولكن لم تتجرأ أن تقول ال
 .)كناسبم
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ياسية في إشارة إلى الفساد والمحاباة وغالبا ما تنعكس التصورات السلبية لألحزاب الس
وقد عبر المشاركون عن امتعاضهم من نظام سياسي لم يتغير على مر . والمحسوبية

ويرى المشاركون عموما أن األحزاب السياسية فقدت قيمتها األخالقية وخسرت ثقة . السنين
لثقة واألمانة ويعبر عدد كبير من المشاركين عن رغبتهم في أن تبني األحزاب ا. الجمهور

 .السترجاع االحترام التي كانت تتمتع بها بعض هذه األحزاب

وفي السياق السياسي يرى معظم المشاركين أن البرلمان مؤسسة فاشلة ال تستطيع القيام 
 .المشاكل االقتصادية واالجتماعية الملحة لحلبشيء 

من المشاريع، عندما ترى الملك يتنقل من مكان إلى آخر من أجل إطالق مجموعة " 
المتكلمة امرأة من المنطقة القروية " (يتبين لك أنه ال يوجد أي شخص آخر يقوم بذلك

 )وزانب

أنا ال . لم أصوت خالل االنتخابات األخيرة وال أنوي التصويت في االنتخابات القادمة"
إنهم عاجزون . أثق في أي حزب سياسي وال أرى أن الملك يثق في هذه األحزاب أيضا

 )الجديدةالمتكلم امرأة من المنطقة القروية ب."  (تحريك ساكن لوحدهمعلى 

" إال ثلة من شخصيات سياسية تنعم بالقيلولة في مكان مريحليس ما هو البرلمان؟ إنه "
 .)المتكلم امرأة من المنطقة الحضرية بمكناس(

 

 التصورات لتحسين فرص

رف المشاركون بالدور المنوط بهم في األحزاب السياسية، فقد اعت تجاه السلبي تصورهمرغم 
ديمقراطي حتى إن عددا من المستطلعة آراؤهم عددوا خطوات ملموسة ينبغي على النظام ال

فيما أعرب بعض المشاركين  ،األحزاب السياسية أن تتخذها كي تعزز مكانتها لدى الجمهور
يرات ايجابية في عن تفاؤلهم الحذر حول قدرة األحزاب في نهاية المطاف على إحداث تغي
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 خصوصا في صفوف الشباب - وعلى الرغم من مشاكل صورة األحزاب السياسية. المغرب
 . نه من المشجع أن يتصور المشاركون فرصا للتحسينإف -

إذا ما أخذت األحزاب السياسية بعين االعتبار وجود الشباب فقد أراجع حكمي حيال "
 )بني ماللب المتكلم رجل من المنطقة القروية" (التصويت

القيام به لتحسين حياة المواطنين  بكل ما يمكنهاعت األحزاب السياسية و  آه لو "...
 .)مكناسالمتكلم امرأة من المنطقة الحضارية ب!" (العاديين

 

 

شك ه  •  ئإلكةرئلئكةهئ

على األحزاب السياسية أن تمنح الشباب الفرصة للمشاركة في  يتعينيؤكد المشاركون أنه 
يحسن صورة األحزاب في أوساط الشريحة العمرية سم محلية والوطنية للبالد، اإلدارة الم

عتقد معظم المشاركين أن على األحزاب السياسية أن يو . القادرة على التأثير في االنتخابات
وفي . تحافظ على اتصال مفتوح ومنتظم مع المواطنين بلغة مفهومة من طرف الجميع

 أفضلمساعدتهم على فهم المواطنين و  تثقيف سياسيةينبغي لألحزاب ال نفسه ، السياق
رى المشاركون أن على يو . التي تواجه البالد واالجتماعية واالقتصادية للتحديات السياسية

األحزاب السياسية أن تستعيد ثقة المواطنين وتثبت لهم أن األهم ليس فقط هو حشد أصواتهم 
بشكل  فيها لجميع المواطنين المشاركةتبسيط اللعبة السياسية بحيث يمكن بل األهم هو 
 . فعال وٕايجابي

إن السبيل الوحيد أمام األحزاب السياسية لتحسين صورتها هو أن تبدأ بإظهار " 
 )أكاديرالمتحدث امرأة من المنطقة الحضارية ب" (اهتمامها باألجيال الشابة
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 ني سأدعم الحزب األقرب إلىإد فإذا ما انتابني إحساس بان صوتي مجٍ "
 )الجديدةالمتكلم رجل من المنطقة القروية ب" (إيديولوجيتي

المتكلم امرأة من " (ينبغي على األحزاب السياسية الوفاء بما قطعته من وعود"
 )مراكشالمنطقة الحضارية ب

التواصل مع المواطنين على أساس منتظم هو ما تحتاج إليه األحزاب السياسية " 
عليها أن تثبت لنا أننا لسنا مهمين . من الناس إذا ما أرادت االقتراب بشكل أفضل

 )مكناسالمتكلم امرأة من المنطقة الحضارية ب" (فقط في أوقات االنتخابات

هو  اعلى األحزاب السياسية أن تستعمل لغة مفهومة من طرف الجميع، فدوره" 
أخذ بعين االعتبار أن نصف توأن  ةكون واقعيتأن  لهاالناس، لهذا ينبغي  ثقيفت
المتكلم رجل من المنطقة الحضارية " (ألنهم أميون المغاربة ال يفهمون رسائلها
 .)مراكشب

 

م ئكخئخك • ل ب ةاخآ  لقذئضي  ئكخي

األحزاب السياسية لتصبح أكثر شفافية وأكثر من المساهمين في حلقات النقاش دعا عدد 
 قخل إلىأيضا  اديمقراطية وأن تجعل من نفسها مضرب مثل لمؤسسات أخرى، ودعوه

 مرات عديدةعبر المشاركون  كما. الشباب في األحزاب وفي السياسة كثيرة إلشراكفرص 
فكون بعض . الهرمة التي ال تلبي حاجيات واهتمامات الشباب اتعن إحباطهم بسبب القياد

األمناء العامين لألحزاب السياسية يتشبثون بمناصبهم ويعيرون آذانا صماء للكثير من 
ويشير . حيلهم يعد ممارسة تحتاج إلى تغيير حسب أغلب المشاركيناألصوات المنادية بر 

ية من شأنه أن يعيد لألحزاب السياسية قيادالمناصب الاحتالل البعض إلى أن تنظيم شروط 
 .االحترام الذي كانت تحظى به من طرف المغاربة في وقت من األوقات
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. يمقراطية داخليةلن أصوت أبدا ألي حزب سياسي ولن أنضم إليه في ظل غياب د"
المتكلم " (البرلمان إلىأنا أتورع أن أكون بيدقا وظيفته مساعدة أبناء النخبة للوصول 

 )وزانرجل من المنطقة القروية ب

لم يسبق لي أن رأيت في أي بلد آخر أمينا عاما لحزب سياسي يرفض التنحي رغم "
 )مراكشبة ضاريالمتكلم امرأة من المنطقة الح" (األنصار له بالرحيل ةمطالب

إذا كان أعضاء حزب سياسي واحد ال يثقون في بعضهم البعض فكيف بنا أن نثق "
 )بني ماللالمتكلم رجل من المنطقة القروية ب" (بهم نحن؟

الجاذبية، إني أراهم في التلفاز  ضعفالقادة السياسيون في المغرب يعانون من "
م لم يعودوا يتوفرون على ن بعضهم متقدمون في السن حتى إنهوأشعر بالحرج أل

 )أكاديرالمتكلم امرأة من المنطقة الحضارية ب" (لبالدمستقبل ارؤية ل

إن الناس الذين يكافحون من أجل الحفاظ على مواقعهم داخل األحزاب السياسية "
إذا كانت السياسة صداع رأس، على زعم بعضهم، فلماذا . يستفيدون قطعا من النظام
بني ب المتكلم رجل من المنطقة القروية" (للناس اآلخرينال يمررون هذا الصداع 

 .)مالل

 

 ئكخزةهذ ئكجخيخ ضايفةرعل ة •

المواطنين، حسب المشاركين،  صورتهم لدىإن أهم فرصة أمام األحزاب السياسية لتحسين 
لجديدة وفق ما يتطلع إليه ااإلصالحات الدستورية  إلنجاحهي أن يعملوا جاهدين 

تنزيل شاركون أن األحزاب بإمكانها أن تقوم بأدوار ريادية في مرحلة ويرى الم. نو المواطن
ويزعم بعض المشاركين أن . تظهر قيمتها في أعين المواطنين العاديينأن و  الدستور

الدستور قد زاد من المخاطر بالنسبة لألحزاب لكونه يقضي باختيار رئيس الحكومة من 
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هذه األدوار ويصرحون أن . د في البرلمانالمقاععدد من الحزب السياسي الفائز بأكبر 
إعداد برامج سياسية أكثر تطورا لفترة تفرض عليها السياسية الكبيرة التي أعطيت لألحزاب 

 .خمس سنواتاالنتداب التي تدوم 

نه ينبغي عليها أن تثبت ذلك في إإذا كانت األحزاب السياسية جادة كما تزعم، ف"
" الجديد يفسح المجال للجميع للوفاء بخطاباتهمإن الدستور . االنتخابات القادمة

 )وزانالمتكلم امرأة من المنطقة القروية ب(

وأعتقد أنه إذا  .نكب على العملتلقد حان الوقت لجميع التشكيالت السياسية ل" 
" أضاعت األحزاب السياسية هذه الفرصة، فإنها سوف تفقد ثقة المواطن إلى األبد

 .)مكناسب لحضاريةالمتكلم رجل من المنطقة ا(

 

 من اإلصالحات التوقعات المتوخاة

البالد، فإنهم حذرون  شاهدتهبالتقدم الذي  النقاش اتحلقفي الوقت الذي يقر المشاركون في 
فعندما سئلوا عن . مستقبل اإلصالحات ومتخوفون من توقعاتهم أال تتحقق بخصوص

مشاركون بشكل كبير على ثالث القضايا التي يحسون أنها أكثر استعجاال وأهمية، ركز ال
مجاالت تبعث باإلحباط وينتظرون من اإلصالحات الجديدة أن تثيرها والتي يمكن أن تتيح 

التعليم والبطالة : لصناع القرار وللفاعلين السياسيين فرصا لتركيز سياستهم عليها، أال وهي
مة كالصحة وتطوير أما في المناطق القروية فقد حدد المشاركون أيضا قضايا مه. والفساد

 .   البنية التحتية كالطرق

 

 التعليم
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يرى كثير من الشباب المغاربة في التعليم على أنه قضية أولية بحاجة إلى إصالحات 
وفي الحقيقة، يبدو أن المواطنين يعترفون بالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين . مستعجلة

يعتبرونه تراجعا في نوعية المؤسسات  نظام التعليم، ومع ذلك يشعرون بقلق بالغ إزاء ما
وقد أعرب الكثير من الشباب المغاربة عن إحباطهم من كون النظام  .التعليمية في البالد

 .التعليمي ال يعدهم بشكل كاف للتنافس في سوق الشغل مما أدى إلى  تفاقم مشاكل البطالة

المتكلم " (كان من قبل إنه لم يعد تنافسيا كما. ال أدري ماذا حدث لنظامنا التعليمي"
 )مكناسب رجل من المنطقة الحضارية

أشعر بالحرج عندما أنظر إلى التقارير الواردة من مؤسسات مثل األمم المتحدة "
كلما والبنك الدولي، حيث أن دوال مثل ليبيا والكويت تصنف أفضل من المغرب 

 )   دةالجديب المتكلم رجل من المنطقة القروية" (تعلق األمر بالتعليم

أعتقد أنهم ضحايا . ، لكنها ليست مقنعةجامعيةشهادات للون مكثير من الناس حا"
 )مراكشب المتكلم امرأة من المنطقة الحضارية" (نظام تعليمي سيئ

بق مع واقع سوق الشغل، إذ إن الطلبة لم يتم إعدادهم اطتالنظام التعليمي ال ي" 
نحن بحاجة ربما لتغيير جذري . عالم األعمالبشكل جيد للتعامل مع تحديات 

النظام األمريكي أو الياباني أو حتى الهندي،  -عة لنظامنا وتبني نظام أكثر نجا
 .)أكاديرب المتكلم امرأة من المنطقة الحضارية" (صالحهاهذه األنظمة فقد أثبتت 

 

 البطالة

 ير ذأن البطالة مشكل اجتماعي آخر كبي حلقات النقاشفي باإلجماع يرى المشاركون 
كما . للبطالةالمرتفع  بالمعدلصلة يتطلب اهتماما فوريا، ويربطون نقص النظام التعليمي 
 .يعتقدون أن الحكومة ال تقوم بأي شيء لمعالجة المسألة بجدية
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، كما تقول الحكومة، فإني أبكي %12عندما أسمع أن معدل البطالة الرسمي هو "
لى نسبة إدولية كالبنك الدولي بينما تشير مؤسسات . حتى تغمر الدموع عيني

المتكلم رجل من المنطقة " (فاألولى نكتة أما الثانية فهي حقيقة مرة%. 20
 )مراكشب الحضارية

مرة أخرى، بسبب الجودة السيئة للتعليم، حيث إن أغلب المتخرجين ال يتمكنون "...
." رمن إيجاد عمل، ألن محتوى المقرر ال يمت بأية صلة للحقيقة بشكل أو بآخ

 )أكاديرب المتكلم امرأة من المنطقة الحضارية(

ولكن . لم يتأثر المغرب بشكل كبير من األزمة االقتصادية العالمية لسبب أو آلخر"
" جذب االستثمارات األجنبية بشكل جيد، ضيعت الحكومة هذه الفرصةتعوض أن 

 ) أكاديرب المتكلم امرأة من المنطقة الحضارية(

. تور الجديد سيجلب بعض الساسة األكفاء النتشالنا من الوحلأنا واثق بأن الدس" 
أنا في العشرينات من العمر وال أريد أن أصل إلى الستينات ولم يتحقق أي شيء 

 .)بني ماللب المتكلم رجل من المنطقة القروية" (في حياتي

 

 الفساد

. صالح ناجحي يرونه عائقا خطيرا في وجه إذال بطاعون الفساديشعر الشباب المغاربة 
حظون أي ، فان المشاركين ال يالللفسادوحتى مع االتفاقيات الدولية والمبادرات المناهضة 

ويطالبون علنا باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل . تحسن على المستويين المحلي والوطني
ويشعر . المحسوبية ممارساتمحاكمة المسؤولين الذين يرتكبون جرائم أو يستفيدون من 

ساهم في نسب عالية يو  نمستثمريضياع الكلف الدولة يالمتفشي  الفسادون أن المشارك
لوجهم لتأمين و  سياسيةللبطالة في أوساط الخريجين من الشباب الذين ليست لديهم عالقات 

 .إلى المناصب
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لدي . لى اآلن لم تتخذ أية إجراءات لمحاربتهإ و  بالفسادمنذ صغري وأنا أسمع "
المتكلم امرأة من المنطقة القروية " (ستبقى ألعوام وأعوام انطباع بأن هذه الحالة

 ) الجديدةب

أما في المغرب، . موجود في جميع أنحاء العالم مع درجة من التباين الفساد"
 )وزانالمتكلم امرأة من المنطقة القروية ب( "وحش يلتهم كل شيء فالفساد

ل القضاء عليه، وفي وسب الفسادسمع الكثير من األشياء عن تشاهد األخبار و ت"
اليوم التالي تجد نفسك مرغما على تقديم رشوة من أجل الحصول على شهادة 

 )مكناسالمتكلم رجل من المنطقة الحضارية ب" (له من نفاق يا. االزدياد

 الفاسدينن هؤالء أل: لى القضاء؟ أقول لك لماذاع الفاسدينهؤالء  عرضلماذا ال ن"
المتكلم رجل من المنطقة الحضرية ( !"آخرين ينفاسدمن قبل بالحماية  يتمتعون

 .)مراكشب

 

 المستقبل آفاق

. مغرب في المستقبل، أثار المشاركون نفس القضايا الجوهريةلل همتصور  حولعندما سئلوا 
فقد أكدوا على تطوير نظام تعليمي أفضل كخطوة ملحة الستئصال األمية، التي يعتقد 

وأن يلج  الفسادا يأملون أن يتخلص البلد من كم. الكثير أنها مصدر معظم المشاكل
كما ذكروا أيضا أن . الرشوةلى خدمات أخرى دونما حاجة إلى إ المواطنين إلى الصحة و 

إن المواطنين يضعون آماال كبيرة في الدستور الجديد . البطالة كابوس ينبغي القضاء عليه
نها معالجة قضايا ويتطلعون إلى تطبيق نزيه يمهد الطريق إلصالحات أخرى من شأ

 .اقتصادية أخرى
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"  أريد أن أرى محتوى الدستور الجديد مطبقا بصرامة كي يتقدم المغرب إلى األمام"
 )وزانالمتكلم رجل من المنطقة القروية ب(

إذا استطاع كل المغاربة الولوج إلى التعليم، فان األمية ستستأصل وستكون التنمية "
 )بني ماللرجل من المنطقة القروية ب المتكلم" (االقتصادية أمرا واقعا

ها دونما حاجة إلى فيأتمنى أن أستيقظ غدا وأحصل على جميع الوثائق التي أرغب "
 )مكناسالمتكلم رجل من المنطقة الحضارية ب" (الرشوة

أتمنى أن يحصل كافة المغاربة على وظيفة، الن البطالة هي ما أرجو حقيقة "
 )وزانامرأة من المنطقة القروية ب المتكلم" (للمغرب أن يتخلص منه

بالنسبة لي، أتمنى أن أرى الماء الصالح للشرب في كل منزل في المنطقة التي "
 )بني ماللالمتكلم امرأة من المنطقة القروية ب." (هذا كل شيء. أسكن فيها

وقد أعرب العديد من المشاركين عن رغبتهم في قيام الشباب بدور ما في عملية اإلصالح 
للنخب السياسية وعبروا عن رغبتهم في أن " الحرس القديم"دور  وقد انتقد بعضهم. اريةالج

بأشخاص أكثر اتصاال الحاليون يستبدل السياسيون والوزراء والبرلمانيون وزعماء األحزاب 
ويعتقد المشاركون أن النخب السياسية الحالية لم تعد . بحاجيات واهتمامات الشباب المغربي

 .مل مع التحديات التي تواجه البالد في الحاضر والمستقبل القريبمجهزة للتعا

أتمنى لو رأيت . أسمع كثيرا عن الديمقراطية وال أعرفها ولم يسبق لي أن رأيتها"
" وبهذا يمكن أن تحل كل مشاكلنا في نظري. المغرب كدولة ديمقراطية حقيقية

 )بني ماللالمتكلم رجل من المنطقة القروية ب(

المتكلم " (على الشيوخ أن يرحلوا. أن ينخرط الشباب في إدارة الحياة السياسيةأمنيتي "
 )أكاديرامرأة من المنطقة الحضارية ب
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" كرامةبحلمي هو أن يحصل جميع المغاربة على أجر الئق يسمح لهم بالعيش "
 .)وزانالمتكلم امرأة من المنطقة القروية ب(

 .ن لديهم اإلرادة السياسية إلحداث تغيير إيجابيياليوال يعتقد معظم المشاركين أن الساسة الح
ففي الوقت الذي قال بعض المشاركين أنهم لن يشاركوا في االنتخابات البرلمانية القادمة، 
يعتقد البعض اآلخر أن االنتخابات قد تشكل فرصة إلجراء إصالحات جادة، إذا بادرت 

واطنين، وخاصة الشباب منهم في األحزاب وصناع القرار بالوصول إلى ذلك وٕاشراك الم
 .التعاطي تدريجيا مع العملية السياسية

 

 خالصات

إلى  2011خالل يوليوز الوطني يشير استطالع الرأي الذي أجراه المعهد الديمقراطي 
ي ذحكام الدستور الجديد التكون ألأوساط الشباب المغاربة بأن لدى توقعات عالية جدا 

وفي نفس . حياتهم اليومية علىعاجال  تأثيرااتح يوليوز طريق استفتاء فعن  صودق عليه
السياق، يشيرون إلى مستويات منخفضة جدا من الثقة حيال المؤسسات السياسية، وبالتحديد 

بينما تعتبر حرية التعبير واإلصالحات السياسية من األهمية بمكان، و . األحزاب السياسية
 :رابطة وهيبثالث قضايا مت الشباب المغربي منشغال يبقى

 إصالح نظام التعليم •
 معالجة البطالة •
 الفسادالحد من  •

 لدىتمثل في إعادة بناء الثقة تاألحزاب السياسية مهمة صعبة  تنتظروضمن هذا السياق، 
أصبح في حالة نسبية من  الناخبينمن لجمهور ذات مصداقية  ةلرسا توجيهالناخبين و 

ر الدستور الجديد، يرى الشباب المغاربة أن فعلى الرغم من كونهم يشيدون بإقرا. اإلحباط
األحزاب السياسية لعبت دورا محدودا في هذه العملية ويعربون عن إحباطهم من النخب 
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 الفسادممارسة بل تقدم على ال تعنى برفاهية الناس ورعايتهم يعتبرون أنها السياسية التي 
 .النهوض بأوضاعهمو بشكل فعال وترفض إشراك الشباب 

 لعة آرائهمفعلى الرغم من أن المستط .السياسية ال يزال ضعيفا البرامجإليديولوجيات و تحديد ا
قادرين على ذكر أسماء عدة أحزاب، فإن العدد يظل قليال وتبقى المعلومات التي يعرفها 

وفي نفس الوقت، يشير المشاركون إلى رغبتهم في . المشاركون عن هذه األحزاب محدودة
المعلومات وعلى مقترحات واقعية وملموسة الختيار حزبهم الحصول على مزيد من 

 . هادفةسياسية  برامجاألحزاب مدعوة إلعداد أفكار فعالة و . المفضل

يشعر المشاركون بشكل كبير بأن األحزاب السياسية . التواصل يظل ضعيفا وغير مترابط
جل إشراك الجمهور تهتم فقط بتأمين األصوات في أوقات االنتخابات وال تبذل جهودها من أ

ومع ذلك يقرون بأن األحزاب التي ستظهر تواصال أكثر . خارج فترات الحمالت االنتخابية
األحزاب مدعوة التخاذ مبادرات حوار . ستحمل على محمل الجدتفاعليا انتظاما و تواصال 

مع المواطنين واستعمال لغة بسيطة عند مخاطبة المواطنين والحفاظ على التواصل خارج 
 .ترات الحمالت االنتخابيةف

بشكل صنف المشاركون . هادفةيبحثون لها عن خيارات  كونيةالشباب منكب حول قضايا 
على أنها قضايا جوهرية يتمنون أن تنال قسطا من المقترحات  والفسادالتعليم والبطالة عام 

ها ومع فهم ينظرون إلى هذه القضايا على أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعض. والتجاوب
هذه  التحدي في مواجهة بخصوص ينواقعي يظلون مبساطة الخيارات المطروحة فإنه

المشاكل، كما يبدون استعدادهم لمنح الساسة وقتا إذا ما قدموا مقترحات معقولة وبذلوا 
لمعالجة هذه  مدققةينبغي على األحزاب أن تعد مقترحات سياسية  وبالتالي .صادقة جهودا

 .من أجل إظهار تجاوبها وقدرتها على العمل بشكل مستقلالقضايا الجوهرية 

الجديد أو بمدى ارتباطه إن إلمام المشاركين عموما بتفاصيل الدستور . قعات عاليةتو 
 باالتجاه الذي تسلكهمع تفاؤلهم و . امحدوديبقى  التي تثير اهتمامهمية السياس وصفاتالب

اإلجراءات األولية ، البدء في نتائج فورية اكيكن هنإن لم  ،األقل على هم يتوقعونإنالبالد، ف
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على األحزاب أن تنتهز الفرصة . الجوهرية التي حملها الدستور المراجع المقتضيات زيلتل
 .    زعم عملية التطبيق و أن تنصب نفسها مدافعة عن مصالح المواطنينلتت

يشيرون إلى ن بعض المشاركين رغم أ .الشباب ال يشعرون بأن األحزاب تشركهم بجدية
مبادرات لعقد حوارات مع الشباب، فان هذه الجهود ال ينظر إليها على أنها جهود جادة من 

فهم يرون . طرف األحزاب أو صناع القرار اآلخرين إلشراكهم بشكل فعال في صناعة القرار
حزاب فعلى األ. القيادات الحالية على أنها بعيدة المنال وأنها تحشد الجهود لالحتفاظ بالسلطة

إذن أن تبذل جهودا صادقة إلشراك الشباب بصورة مجدية في كافة الهياكل الحزبية 
أن تطور قدرتها  كذلك ينبغي على األحزابية، وقرارات السياسالاستخالص اقتراحاتهم حول و 

اهتماما جادا تحظى باهتمامهم وأن تولي  على مخاطبة الشباب بلغتهم وفي المواضيع التي
 . والديمقراطية الداخلية بعمليات التجديد

 


