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  2016أكتوبر  7املشهد السياسي املغريب بعد انتخابات 

  

وما تالها من تفاعالت لتشكيل احلكومة  2016أكتوبر  7نتائج االنتخابات التشريعية ل  محلت
كما محلت . اليت اعتربت متقدمة 2011تساؤالت فعلية حول األفق الدميقراطي للوثيقة الدستورية لسنة 

االنتقال الدميقراطي تساؤالت حول سلوكيات الفاعلني السياسيني الرمسيني وغري الرمسيني ومدى توافقها مع مقولة 
  .اليت حكمت احلياة السياسية املغربية منذ حكومة التناوب

ستتعمق مثل هذه التساؤالت وستتوسع لتشمل وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب، والنموذج التنموي 
الديناميات .. املتبع، بتزايد تأثري فاعلني اجتماعيني جتاوزت أساليبهم يف التعبري عن املطالب وطرقهم يف التعبئة

  .السياسية واملدنية القائمة

يف العديد من التحليالت تعترب مواقف الفاعلني السياسيني الرمسيني ملواجهة هذه التحوالت، والوسائل 
املوظفة من طرفهم لتدبري هذه املرحلة مبثابة إعادة للتموقع بعد خملفات الربيع العريب، واستعادة ملا فقده النظام من 

، وترميم لصورة الدولة باملعىن التقليدي، وبداية التأسيس ملرحلة 2011ورمزية بعد دستور  سلطات قانونية
  .مستقبلية تقطع مع الكثري من التطورات اليت عرفها املغرب

هذا من جهة ومن جهة أخرى، اعترب صعود فئات اجتماعية تتجاوز الفاعلني غري الرمسيني مبثابة رجة معربة 
ميكن أن تساهم يف دمقرطة العالقة بني الدولة واpتمع على أسس احلرية واملساواة  عن نضج اpتمع ووعيه،

والعقالنية، السيما أن الرقابة الشعبية ستكون ألول مرة سببا إلقالة وزراء من حكومة حائزة على ثقة األغلبية 
  .الربملانية

. متعددة 2016أكتوبر  7نتخابات إن زوايا مقاربة التحوالت اليت شهدها احلقل السياسي املغريب بعد ا
  . حماور للمناقشة يف هذه الندوة ةنقرتح ثالث

  الفعل السياسي الرمسي وسؤال املمارسة الدميقراطية : احملور األول -

  احلركات االحتجاجية والفاعلون التقليديون: احملور الثاين -

  منط التحديث االقتصادي والتحديات االجتماعية: احملور الثالث -

   

  

 

  .2017دجنبر  10: یوم ات المداخالتوملخصلتقدیم عناوین  آخر أجل -

     .2017دجنبر  11: والبرنامج األولي للندوة یوماإلعالن عن المداخالت المقبولة  -

 mredouani@yahoo.fr:     في الندوة لتقدیم مقترحات المشاركة -
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