
�l^éÃè†�i2016�°e�û]�÷^ÃÞcÚ^æ�Ù�‹è†Ói

�^fuý]l^ 

l^éÂ]‚jÖ]æ�sñ^jßÖ]�»�ìð]†Î� �

 :تنسيق

 عبد�الرحيم�الع�م. د



  

ÜéÓvjÖ]�íß¢V� �

  الدكتور�ادريس�جردان  الدكتور�رشيد�العلم���دري���

  الدكتورة�حنان�بنقاسم  الدكتور�محمد�ا�ساعدي

  تور�محمد�الزهراوي الدك  الدكتور�عمر�إحرشان

  الدكتور�محمد�ا�ساوي   الدكتور�هشام�الهدا5ي

  الدكتور�مكاوي�نصي>;  الدكتور�جواد�الرباع

 

ØÚ^Ói�ˆÒ†Ú�àÂ�ovfÖ]�Ðè†Ê� �

  عبد�ا�نعم�لزعر. د   عبد�Dله�السطي. ذ

   العربي�بوعودة. ذ   حنان�النحاس. دة

  محمد�الحارثي.د   عبد�الرحيم�خالص. د

  سعيد�الحNي�. د   حمزة�طي�L. ذ 

  حنان�حبابا. ذة  ليPي�ارطيمات. دة

   عبد�هللا�لقمان. ذ  الحس>ن�أخدوش. ذ

  هشام�الهدا5ي. د   عبد�الرحيم�العTم. د

 

 

íèçÇ×Ö]�íÃq]†¹]V 

  خالد�لشهب. ذ



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا����ل قراءة يف النتائج والتداعيات

ÙøãŽj‰]V 

� �بتاريخ �جرت �Wالـ� �الجماعية ��نتخابات �حول �\ول �لكتابه �إصداره �04بعد

�;bي�شكل�قراءات�ومناقشات��،�وما�خلفه2015شتنjمن�ردود�فعل�مشجعة،�تمثلت�

�ا�ركز، �وخارج �داخل �استكتاب� ونقود �عن �و\بحاث �للدراسات �مركز�تكامل أعلن

� �بتاريخ �جرت �Wال� �التشريعية ��نتخابات �السياق،�. 2016أكتوبر��07حول �هذا jي

ة�ضمن�هذا�من�خTلها�أصحا|}ا�jي�ا�شارك تلقى�ا�ركز�عشرات�ا�شاريع�ال��Wَرغب

وقد�تم�عرضها�عPى�لجنة�مختصة�للقراءة�والتمي>�،�حيث�وقع��ختيار�عPى�. العمل

رزمة�من�ا�شاريع�تب>ن�أنه�ي�مقدورها�معالجة�إشكالية�ا�ؤلف،�بينما�تم��عتذار�

  . للبا�ي

وعPى�امتداد�سنة�كاملة�ظل�التواصل�ب>ن�الباحث>ن�الذين�وقع�عل�}م��ختيار�

،�إذ�"البلوكاج"،�سيما�jي�ظل�ما�أصبح�يصطلح�عليه�jي�ا�غرب�بـ�وب>ن�منسق�العمل

�عPى� �الدراسات �بعض �تقييم �أعيد �كما �وتنقيحات، �مراجعات �\مر�عدة استد�ى

�السياسية،�وما�كان�لبعض�ا�واد�أن�تكتب� �الساحة ضوء�ا�ستجدات�ال��Wعرف�}ا

رع�مجموعة�من�ولقد�تطو . إ��بعد�مرور�أشهر�عPى�تشكيل�حكومة�السيد�العثماني

�مشكورين �تجويد� \ساتذة �أجل �من �الباحث>ن �ومواكبة �البحث �نصوص لتحكيم

   .الدراسات�وتقويمها،�كما�تطّوع�\ستاذ�خالد�\شهب�با�راجعة�اللغوية�للنصوص

ولم�يكن�jي�إمكان�هذا�ا�ؤلف�أن�يتواجد�ب>ن�أيدي�القراء�لو��الجهد�الذي�

�لش �مناسبة �و�ي �قرطبة، �مطبعة �طاقهمبدلته �محمد�كر�كافة �الزميل �رأسه �وعPى ا

  .الحارثي

  فريق�البحث
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Üè‚Ïi: � �

�ل�حاطة� �وا�نهجيات �ا�قاربات �مختلف �إ�ى �دائما �يحتاج �العلم� �البحث لعّل

�الخطابات� �وتأويل ��نتخابات، �سوسيولوجيا �رأسها �وعPى ��نتخابات، بمحطة

ل��نتخابات�لذا£}ا�،�من�أجل�تجاوز�منطق�تحلي2016اكتوبر��07السياسية��حطة�

،وقراءة��ب¥¤�وطقوس�الحملة�" فلسفة��نتخاب"وبذا£}ا،�اق¦;ابا�من�التأمل�jي�مع¥¤�

}ما��جتما�ي�والسيا§��   .�نتخابية�والتصويت�وتعب>;ات�مضم̈و

التشريعية��2016اكتوبر��07نعتقد�أن�هناك�مداخل�متعددة�لدراسة�محطة�

�الدستوري: مثل �ا�القانوني/ ا�دخل �السوسيولو5ي،�، �ا�دخل �السيا§��، دخل

إلخ،�كما�أمكن�بناء�مستويات�أخرى�للتحليل�...،�ا�دخل�السلوكيا�دخل��قتصادي

�بالظاهرة� �ا�عني>ن �الفاعل>ن �مختلف �فيه �يتحرك �الذي �الوسط �حقائق تدمج

��عTم،� �وسائل �السياسية، �\حزاب �للدولة، �الرسمية �ا�ؤسسات �نتخابية؛

�ا�دني،أو�مختلف�\طر��جتماعية�التقليدية�جمعيات�ا�جتم \عيان،�القبيلة،�( ع

   ...).الزاوية�

� �زمنية �ب>ن �أنه، ��2011نونb;��25ذلك �زمنية �مرورا�2016أكتوبر��07وب>ن ،

� �وضعية�2015شتنb;��04باستحقاقات �بأكµ;�من �ا�غربي �السيا§�� �ا�شهد �باح ،

� �توالد �ع·}ا �واجتماعية،ترتب �وسياسية �وكشف�قانونية �ا�علقة، �\سئلة �من رزمة

عن�الكث>;�من�Dشكا�ت�و�لتباسات،�سواء�jي�عTقة�ا�ؤسسات�الدستورية�اتجاه�

النصوص�الدستورية�والقانونية�من�جهة،�أو�jي�عTقة�الفاعل>ن�السياسي>ن�اتجاه�

�تصلح� �ثانية، �جهة �من �السواء �عPى �الناخبة �الهيئة �وعموم �الدستورية ا�ؤسسات
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�واقع�ومستقبل�ا�مارسة�لبناء�من �حول �وتحليلية طلقات�وصياغة�مقدمات�معرفية

�البنيات� �إرث �من �تطه>;ها �عPى �والفاعل>ن �الباحث>ن �قدرة �ومدى �با�غرب، �نتخابية

  . سيا§���- التقليدية�ا�عيقة�لكل�تحول�سوسيو

وjي�ضوء�هذه�الرؤية�عمل�مركز�تكامل�للدراسات�و\بحاث�عPى�جعل�محطة�

� ��نتخابات �لـ �ا�قبلة ��07التشريعية �والتحليل�2016اكتوبر �للرصد �كموضوع ،

والتأويل�انطTقا�من�أرضية�معرفية�مفتوحة�من�حيث�زوايا�ا�عالجة�والبحث،�لك·}ا�

�من� �ومتحررة �ا�جال، �هذا �jي �عل�}ا �ا�تعارف �والعلمية �ا�نهجية �با�قاربات مقيدة

�ب �إ�ى �الخلوص �أجل �من �وذلك �والتوجيه، �الضبط �ا�عطى�قيود �يقرأ �معرjي ناء

�إرث� �من �الحاضر �أسئلة �ويحرر �والثقاjي، ��جتما�ي �ا�عطى �ضوء �jي السيا§��

  .ا�ا¾��،�ويستشرف�ا�ستقبل�بآليات�ا�ستقبل

  

  فريق�البحث
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  مقدمة

 ،�ت�ست�سنوات�عPى�الخطاب�الرسم��الذي�ألقاه�ملك�ا�غربمرّ 
ً

Tمع�تفاع�

�سياق�الِح �ها�حتجاجات�الشعبية�ال��Wعرف  ا�غرب�jي
ُ
طالبة�بالديمقراطية�ركات�ا�

 . العربيةjي�بعض�البلدان�
ُ

�ا�لكيةطب�هذا�الخطاب�الذي�شكل�تحو��نوعيا�jي�الخ

�وا�ضمون  �الشكل �حيث �من �ا�غربي�؛ �الشعب �ا�لك �ف�}ا �يخاطب �تقريبا �مرة فÌول

ب�فريد�من�ناحية�كون�جّل�كلماته�كما�أنه�خطا،�اسبة�وطنية�أو�دينيةمن�غ>;�من

jي�حينه�من�ِقبل�بعض�ا�تابع>ن��ّد عُ مما�،�التسعمائة�لم�تb;ح�ا�وضوع�الدستوري

�ملك�وشعب�ثانية" �"ثورة �معه�حركة�، �تعاملت بحذر�ولم� فb;اير�ومكونا£}ا�20بينما

�متحّمس �بشكل �معه �تتجاوب ، ّLيل� �لم �أنه �أساس �حيثعPى �من �مطالÑ}ا يقة�طر ��

�الدستور  �إعداد �الدستور ، �لوضع �تأسيسية �لجنة �بانتخاب �تطالب �كانت �إذ ب>ن�،

تتالت��د�وتعديل�الدسات>;�ا�غربية�ال�Wعداطاب�ا�لكي�الطريقة�ا�ّتبعة�jي�إاق¦;ح�الخ

عرضه��أي�تعي>ن�لجنة�ملكية�تتكلف�بصياغة�مشروع�دستور�يتّم ،�1962 ذ�سنةمن

�Lالشع� ��ستفتاء �عPى �بعد �\ . فيما �حركة �رفضته �خTل� فb;اير�20مر�الذي من

ب>ن�الحركة��\زمةقت�كما�تعّم ،�ا�س>;ات�والوقفات�\سبوعية تنظيم�ستمرار�jي�

�من� �معها �التواصل �ورفض �اللجنة �أنشطة �مقاطعة �بفعل �الدستور �صياغة ولجنة
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� �تقديم �ق¦;حاتا�أجل �الدستوري، ��ستفتاء �مقاطعة �إ�ى �الدعوة عPى� فض�Tعن

� �أساس  "أنه
ً

Tشك� �1"ا�ومضمونً غ>;�ديمقراطي �غ>، �الشروط �يكون�وأن �لكي ;�متوفرة

  . 2اا�صائبً خيارً " �"التصويت�بـ�

�حركة� �مع �ا�واجهة �يخوض �من �وحده �ا�غربي �السيا§�� �النظام �يكن لم

،�ا�شاركة�jي�ا�ؤسسات�السياسية�بل�انخرطت�ف�}ا�أيضا�الهيئات�الحزبية،�الشارع

jي�الوقت�،�فb;اير�20ب>ن�مؤيد�ومعارض��س>;ات�حركة���دنيبينما�انقسم�ا�جتمع�ا

�اصطّف  �فيهالذي ��ت �إ�ى �النقابية �Dطارات �التظاهر��خيار�الكف جانبجل عن

� �خطاب �مع �أصدرت. 3مارس�9والتجاوب � وهكذا �السياسية �\حزاب بTغات�معظم

� �حركة �مع �التما�ي �مغبة �من �فb;اير�20تحذر�ف�}ا �مس>;ا£، �jي �الخروج }ا�رافضة

�ستقTل�و�تحاد�: وهو�\مر�الذي�تؤكده�بTغات�أحزاب،�وا�شاركة�ضمن�فّعالي�}ا

�و�ش¦;اكية �والتقدم ��ش¦;اكي �والتنمية�، �العدالة �لحزب �العام �\م>ن وتصريحات

�فb;اير� �تظاهرات �jي �حزبه �أعضاء �مشاركة �رفض �هذه�. 2011الذي �تحّمست كما

�\حزاب �وغ>;ها، ،� �2011 مارس�9لخطاب �مطالÑ}ا، �سقف �فوق �واعتb;ته داعية�،

 D� �التفاعل �إ�ى �عبد��يجابيبذلك �الدستوري �القانون �أستاذ �ترأسها �Wال� �اللجنة مع

�ا�نوني �اللطيف �الدستور ، �مسودة �لصياغة �ا�خصصة �إل�}ا�، �تقدمت بحيث

                                                           
انتشرت�jي�حينه�عدة�صفحات�عPى�مواقع�التواصل��جتما�ي�تدعو�إ�ى�مقاطعة��ستفتاء�الدستوري،�كما� 1

  . فb;اير�بعد�عرض�الدستور�عPى��ستفتاء�وحW¤�عقب�إقراره�20استمرت�مس>;ات�حركة�
�ع 2 �بنعم �للتصويت �الدعوة �حملة �jي �الدولة �مؤسسات �عديد �انخراط �تسجيل �ذلك�جرى �jي �بما �الدستور، Pى

�بـ �التصويت �إ�ى �موحدة، �خطبة �jي �ا�ساجد �أئمة �خTل �من �دعت، �Wال� �\وقاف �الدستور�" نعم" وزارة عPى

  . وطاعة�و�ي�\مر
3 � �jي �تحديدها �جرى ،� �\جور �غ>;�مسبوقة�jي �زيادة �الفا§�� �عباس �حكومة �أعلنت �بعدما درهم��600و��سيّما

  ). دو�ر�أمريكي�60نحو�(



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ات ترشيعي
  "!� ا�� �	 ا���م. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

7 
 

�ل ت�فيما�بعد�مس>;ات�وتظاهرات�تحشد�ف�}اثم�نظم،�بمق¦;حا£}ا بنعم�"لتصويت�بـ

  . "عPى�الدستور 

مع�،�فb;اير�jي�مس>;ا£}ا�\سبوعية�20استمرت�حركة�،�وفق�هذا�السياق�العام

�لحصرها �ا�جال �ليس �أسباب �لعدة �صفوفها �jي �ضعف �بداية �تسجيل �وواصل،

�ا�غربي �السيا§�� �النظام �له، �ا�ؤيدة �والهيئات �و\حزاب ،� �تصوره ،�DصÓTيت�Ïيل

� �بعد �انتخابات �أول �تنظيم �تم �حيث �"دخول �ح>��التنفيذ�"لا�عّد الدستور ،� �j25ي

�;b2011نون� �تقّد ، �ع·}ا �كب>;نتج �عوامل م �عدة �بفعل �والتنمية �العدالة من� لحزب

�و  قبيل �ا�تدنية، �ا�شاركة �نسبة �موجة �من �والتنمية �العدالة �حزب الربيع�"استفاد

�"العربي �له، �يذكر�للسلطة �عداء �ُيTحظ �لم �حيث ،� �مضايقات��من يشتِك ولم أي

�ط �من �له �ال¦;ابيةسياسية �Dدارة �رف �ب، �منحهابل �تم �لعكس �\حزاب، �با�ي ،�كما

�وD جم �ا�ادية �Dمكانات �يةعTميع �تأث>;�، �بسبب �هذا �العربي"وكان �أن�" الربيع بما

�حاول  �ا�غربي �السيا§�� �\نظمة�تمرير  النظام �إسقاط �موجة �ا�جال�، �فتح ;bع

�ه �راكمته �الذي �Lالشع� �التعاطف �وكسب �السياسية �طيلة�للمعارضة �ا�عارضة ذه

�D �الحزب�استفاد كما. سنوات �فوز �موجة �ا�جاورةسTممن �البلدان �jي �>ن فجل�،

�ا�غربيتا�ت �للشأن �فوز��ون ي¦;قب�واكان�بع>ن �إ�ى �نسبة �والتنمية �العدالة �حزب فوز

�jي �ال·}ضة �تونس حركة �الحزب>ن�عPى، �ب>ن �كث>;ة �عناصر�تشابه �هناك �أن ،�أساس

الذي�يتشارك�وحزب�،�ال¦;كي�والتنميةوكذلك�النجاحات�ال��Wحققها�حزب�العدالة�

�الزيارات� �تبادل �إ�ى �إضافة �والرمز��نتخابي ��سم �نفس �ا�غربي �والتنمية العدالة

  . ية�العTقاتوبرامج�التكوين�وودّ 

�ال �الف¦;ة �معالم �أبرز �هذه �ا�غربيكانت �الحراك �أعقبت �W� �حكومة�، وأفرزت
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عبد��له�بن�مكونة�من�أربعة�أحزاب�يرأسها�\م>ن�العام�لحزب�العدالة�والتنمية�

� �ا�عروف �ا�غربيةبك>;ان �للملكية �مناصرته �خيار�، �عن �داخل��DصTحوا�دافع من

�السياسية �ا�ؤسسات �رأُس ، �كان �مو �والذي �jي �احربة �حركة �وقد. فb;اير�20جهة

�التناغم �روح �ا�غرب�استمرت �jي �الحكم �مكونات �ب>ن ،� �بـ �وصفه �يمكن جÑ}ة�"أو�ما

�للدستور  �"نعم ،� �تغيم �\جواء �بدأت �أن �بعض�إ�ى لها
ّ
�وتتخل �الدائرة �هذه حول

سيما�بعد�انتخاب�أشخاص�مناوئ>ن�لحزب�العدالة�والتنمية�عPى�رأس�،�عرجاتا�ن

��ستقTل �شباط( حزبي ��ش¦;ا) حميد �)لشكر�إدريس( كيو�تحاد �تم�، حيث

��الّتعجيل ��ستقTل �حزب �و�نتقال��هخروجبإعTن �الحكومية �\غلبية من

�للمعارضة �ويسرّ ، �بالحكومة �يعصف �أن �كاد �Ãوا¨}ا\مر�الذي �سابقة �بانتخابات ،�ع

وبصرف�النظر�عن�\سباب�. لو��قبول�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�ترميم�صفوفها

عن�\جواء�غ>;�الوّدية�ب>ن��أن�تنفصليمكن����أن افإ¨}،�لتحول الكامنة�وراء�هذا�ا

�والتنمية �العدالة �وحزب �القصر�ا�غربي ،� �Wأبرز�ال� �البلدية ��نتخابات �تأجيل كان

را£}ا
ّ

�مؤش �ووزارة�، �والتنمية �العدالة �عناصر�حزب �ب>ن ��£}امات �تبادل �إ�ى إضافة

�مرة �أكµ;�من �jي �اعموًم و . 4الداخلية �يَ ،  لم
َ
�اط �ل �jي بمحيط��\حزاب عTقةلتحول

�ا�لك �والتنمية، �العدالة �فحسب�حزب �أخرى ، �أحزابا �إن �حزب��بل �اعتb;ها طا�ا

،�"تحكمال"العدالة�والتنمية�أداة�من�أدوات�ما�أصطلح�عليه�عبد��له�بن�ك>;ان�بـ�

                                                           
نع�مهرجان�خطابي�لشبيبة�حزب�العدالة�والتنمية�jي�مدينة�طنجة�كان�من�ا�ف¦;ض�أن�يشارك�فيه�رئيس�م 4

�مصطفى� �ف�}ا �يشارك �أن �ا�ف¦;ض �أورير�كان �وآيت �إنزكان �بمدينة �أخرى �مهرجانات �منع �نفسه، الحكومة

ب>ن�وزارة�الداخلية�والحزب��الخلفي�وزير�DعTم�و�تصال�وعبد�العزيز�رباح�وزير�التجه>��والنقل،�ا�ناوشات

� �لعام �البلدية ��نتخابات ��2015خTل �لعام �التشريعية ��نتخابات �التقارير�2016ثّم �بعض �أوردت �ثم ،

�ا�ستشارين،� �بمجلس �والتنمية �العدالة �حزب �لفريق �الدين �حامي �العا�ي �عبد �ترأس �رفض �تم �أنه DعTمية

  . وغ>;�ذلك
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وهذا�ما�حدث�مع�حزب�،�"التحكم"¤�سّم ُم تكي�من�سرعان�من�أصبحت�بدورها�تش

  . ذي�تأثرت�عTقته�بدوائر�الحكم�بشكل�سريع�وغ>;�متوقعال،��ستقTل

�إ�ى �يقودنا �هذا ��كّل �ا�حوري �مدىالسؤال �عPى��بشأن �التحول تأث>;�هذا

� �ج�5"يار�الديمقراطيتخ� "مستقبل �لالذي �الدستوري �التعديل ع�راب�2011 عامعله

 D� �الدين �جانب �إ�ى �ا�غرب �jي �الحكم �والوحدسTمأساسيات �وال�ةي نظام�ال¦;ابية

��دىوم ،ا�لكي �ا�شاركة �مستقبل �عPى �با�غرب�السياسيةتأث>;�ذلك �الحزبي . والفعل

�وسمت� �رئيسية اٍت
ّ
�محط �أربع �خTل �من

ً
Tوتحلي� �درًسا �Dشكالية �هذه وسنتناول

ة�خطاب�: فb;اير�20البTد�منذ�بدء�حراك�حركة�
ّ
الذي�فتح�باب��2011مارس��9محط

�و  �الدستوري، �DصTح ة
ّ
�شتنb;��نتخابمحط �من �للرابع �الجماعية ال2015���Wات

 
ّ

�العدالة�أش �حزبا �سيما �و� �و\حزاب، �الدولة �ب>ن �العTقة ل
ّ
�تشك �إعادة �عPى رت

ة�والتنمية�و\صالة�وا�عاصرة�وأحزاب�الكتلة�الوطنية،�و 
ّ
�نتخابات�الb;�انية�محط

�أكتوبر� �من �القا�2016للسابع �التفاهم �سوء �وضع �جعلت �Wئال� �إ�ى �يتحول وضٍع�م

 �اتصادمي�أكµ;،�وأخ>;ً 
ّ
الذي�أعفى�عبد��2017مارس��15ة�البTغ�ا�لكي�بتاريخ�محط

فاتًحا��،Dله�بنك>;ان�من�مهّمة�تشكيل�الحكومة�وعّ>ن�مكانه�سعد�الدين�العثماني

� تح�مع�خطاب
ُ
�بشأن�قوس�التغي>;�الذي�ف مارس��9الباب�أمام�العديد�من�\سئلة

2011. 

   

                                                           
تستند�\مة�jي�حيا£}ا�العامة�عPى�ثوابت�جامعة،�: "رة�الثالثة�عPى�ما�يPينّص�الدستور�jي�فصله�\ول،�الفق 5

�و�ختيار� �الدستورية، �وا�لكية �الروافد، �متعددة �الوطنية �والوحدة �السمح، �DسTمي �الدين �jي تتمثل

  ". الديمقراطي
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 أوّ 
ً

  التعايش�السيا�234إ0ى�سوء�الفهم من�:2011مارس��9 .#

�الواقع� �ع:ى �بثقلها �عربي �بلد �أكA@�من �ضربت 2Fالثورية�ال� �اJوجات أرخت

�إ0ى� �اJغربية �والشبابية �السياسية �النخبة �من �بجزء �ودفعت �اJغربي السيا234

�الوضع �هذا �مع �الفعاليات�. التفاعل �من �العديد �التأمت �أن �النتيجة وكانت

�احتجاج �حركة �ضمن �اJغربية �عل\]ا �أطلق �واسعة �«ية وذلك�» ف_@اير�20حركة

� �ع:ى�2011سنة �cهداف �من �مجموعة �تتضمن �تأسيسية �أرضية �لها �اتخذت ،

�حالة� �من �الب�د �إخراج �شأنه �من �الذي �الديمقراطي، �الدستور �مطلب رأسها

�تعيشها �أصبحت �اللذين �cفق �وانسداد �السيا234 �حاولت�. الركود �ما وهو

،�أي�2011مارس��9معه�من�خ�ل�الخطاب�اJلكي�ليلة�اJؤسسة�اJلكية�التفاعل�

�شهر �ثم� بعد �والتضييق، �باJنع �البداية �zي �قوبلت 2Fال� �}حتجاجات �من ونيف

�ذلك� �تخللت �وقد �تضييق، �وبدون �سلمي �التظاهر�بشكل �حق �بعد �فيما ان�~عت

�ف\ �ساد �السلطاتمحطات �جانب �من �والعنف �اJنع �اJك:ي�. ]ا �الخطاب �جاء وقد

�حوار  �ع:ى�بروح �و}نتفتح �اJا�23 �صف�ى �طي �أجل �من �عريضة �وبآمل ية،

  .مستقبل�ينقل�اJغرب�من�طور�الحكم�اJطلق�إ0ى�الحكم�اJقيد�بالدستور 

�الدستور،� �إعداد �منهجية �حيث �من �تتجاوز، �لم �اJلكية �اJبادرة �أن بيد

�اJغربي �الدستور �عرفها 2Fال� �الدستورية �التعدي�ت �خ�ل �سائدا �كان �ما . عتبة

الدستور�الديمقراطي�شك��«ى�الرغم�من�أن�اJطالب�الشعبية�رفعت�شعار�فع:

،�zي�إشارة�إ0ى�وجوب�انتخاب�جمعية�تأسيسية�لوضع�الدستور�ع:ى�»ومضمونا

�تعي�ن� �عن �عبارة �كان �الرسمي �التجاوب �إ#�أن �ومصر، �تونس �zي �حدث غرار�ما

� �جديد �دستور �لوضع �(لجنة �دستور �تعديل �با�حرى �) 1996أو عبد�برئاسة
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وهو�ما�لم�ينل�إجماع��-الذي�ُعّ�ن�فيما�بعد�مستشارا�للملك��-اللطيف�اJنوني�

� �ضم�]ا �ومن �واJدنية �السياسية �ف_@اير«الفعاليات �فضل�» حركة �لها �يعود 2Fال

�ومعارض� �مؤيد �إ0ى �اJجتمع �فانقسم �اJغرب، �zي �الدستوري �النقاش إحياء

الدستور�ل�ستفتاء�حيث�وتكرس�هذا�الوضع�أكA@�لحظة�طرح�مسودة�. 6ومقاطع

ف_@اير�إ0ى�الدعوة�إ0ى�مقاطعة�}ستفتاء�بينما�أيدته��20سارعت�فعاليات�حركة�

  .جل�cحزاب�اJغربية�واJنظمات�النقابية�والهيئات�اJدنية

�الدستورية �الناحية �ساعف�،فمن �هللا �عبد �يفيدنا �jي�، �ا�شارك>ن وهو�أحد

بعد�ما�أزمة�"هم��اذا�استدعت�ي�فهم�j،�لجنة�وضع�الدستور�ا�عينة�من�ِقبل�ا�لك

� �"أكتوبر�7انتخابات �عدم�، �من �الدستور �ا�شّرع �مراد �حول �السجال الكث>;�من

�لرئيس�الحكومة�ا�كلف �تحديد�آجل�قانونية �تنظيم�، �بعد�عدم�مرحلة�ولم�يتم ما

�الحكومة �تشكيل �jي �ا�كلف �الرئيس �ا�لك": توفق �يستطع �لم �من�، �لحظة �أي jي

�اللحظات �بشعار�ملكية�ا، �تشبثت �Wال� ��حتجاجية �الحركة �أمام �الوراء �إ�ى ل¦;اجع

ا�حتج>ن�لم�يمثلوا�القوى�الTزمة�ليتم�\خذ�بع>ن��عتبار�مطالÑ}م��إ��أّن ،�بر�انية

��تجاه �مراحل�إعداده�،�j"7ي�هذا �بأن�الدستور�خTل �يفيد �خمما ضع��قياس�قد

�وفاعليته �ا�دني �ا�جتمع �قوة �تأثر ، �مضمونه�حيث �وإيجابا، �سلبا �يقظة�، بدرجة

                                                           
ل�إن�طبيعة�أعضاء�لم�تكن�مسألة�التعي>ن�وحدها�ما�أثارت�غضب�الرافض>ن�للتعامل�مع�اللجنة�ا�عينة،�ب�6

� �خطاب �أيدوا �الذين �ل�صTحي>ن �بالنسبة ¤Wأو�ح� �للراديكالي>ن �بالنسبة �سواء �تأزما �الوضع �زادت �9اللجنة

العضوية�jي�لجنة�صياغة�مشروع�الدستور�"مارس،�حيث�برر�ا�قاطعون�لعمل�اللجنة�موقفهم�هذا�بكون�

�ا�لكي �ا�ؤسسة �عPى �ا�حسوبة �الوجوه �عPى �أغلÑ}ا �jي �من�اقتصرت �أّيٍ �اللجنة �بعضوية �تحض �ولم ة،

  ."الشخصيات�ال��Wعرفت�بمطالÑ}ا�الدستورية،�كما�خلت�اللجنة�من�أي�تمثيلية�للمعارضة�ا�ؤسساتية
 . 8/7/2011ا�غربية،��اJساءاستفتاء�فاتح�يوليوز،�جريدة�: عبد�هللا�ساعف 7
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�باÞصTح �ا�طالب �الشارع �الوثيقة�. وضغط �مضمون �جودة �عPى �انعكس \مر�الذي

الدستور���ما�دام�أن�. كما�يؤشر�عPى�مستقبل�تطبيق�الدستور�نفسه،�الدستورية

�يُ  �أن �السيمكنه �الحياة �جوانب �كافة �تُ ينظم �تنظيمية �قوان>ن �دون �من ل�فّص اسية

�جملهُم  �معهو ، �با�وازاة �تنشأ �دستورية �أعراف ،� �دستورية �أكµ;�وممارسة تكّرسها

وغ>;ها�من�القوان>ن�وا�مارسات�ال��Wمن�شأ¨}ا�تجويد�الوثيقة�،�سلطة�رئيس�الدولة

� �أو �D �ُتفرغهاالدستورية �محتواها �ا�جتمع�. يجابيمن �بيقظة �\مر�مرتبط وهذا

jي�ظل�سياق�نازع�،�مراقبة�شعبيةبفعندما�ُيصاَحب�ت�Ïيل�الدستور�،�خبهته�نُ يوحيو 

�الجماه>; �بروح �ومتأثر �الديمقراطية �نحو �القوان>ن�، �تأتي �أن �الوارد �من فإنه

� �الدستورية �و\عراف �وا�مارسات �نفس�والقوان>نالتنظيمية �jي حجم��العادية

�ا�قابل. التحدي �وjي �تخُفت، ��حتجاجحّد �عندما �ة والفّعاليات��ا�بادرات�وتقّل ،

�الشعبية �حوائجهاو ، �قضاء �إ�ى �النخب �تنصرف �ا�رحلة�، �ثمار �لج¥� �التفرغ أو

�السابقة �غ>;�مع¥¤، �من �يصبح �نفسه �الدستور �فإن �للقوان>ن�، �مر£ِ}ًنا �ُيم��� بل

  . وممارسات�نخبه�السياسية،�التنظيمية�ال��Wيحيل�عل�}ا

�الفقرة� �jي �ع·}ا �ا�تحدث �الدورة �أن �عPى �للتدليل �كب>;ة �حاجة �jي �لسنا ربما

�ةالسالف �كب>;�تنط، �بشكل �ا�غربيبق �السيا§�� �السياق �عPى �عPى�؛ �أحال فالدستور

�تنظيمية �قوان>ن �والضعف، �القوى ��وازين �خضعت �و\خ>;ة �تر ، �ظل �jي اجع�سيما

� �حركة �فb;اير�20احتجاجات �وا�مار ، �هذا �مع �تتوافق �سارت �الدستورية الواقع�سة

كلما��الَبون�شساعةوازداد�،�ا�مزوج�با�نتظارات�والشعور�بحجم�ال¦;اجعات�الجديد

 2011مارس��15إ�ى�بTغ��\مر �إ�ى�أن�وصل،�2011عن�سنة��بعدت�ا�سافة�الزمنية

�القادمة( �الفقرات �jي �إليه �التطرق �تف) سيتم �من �تTه �عنوان�. عTتاوما �أبرز ولعل
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� �ب>ن �هو�العTقة �ا�رحلة �هذه �تتخذه �أن �سيما��"السلطة"يمكن �ا�غربية و\حزاب

والعدالة�والتنمية�والتقدم�و�ش¦;اكية�والتجمع�الوط¥���صالة�وا�عاصرة\ : أحزاب

�و�ستقTل لÌحرار ��ش¦;اكي �مرحلت>ن. و�تحاد �خTل �من �سنقاربه ما�: \مر�الذي

  :وما�بعدها�2015شتنb;��4 البلديةقبل��نتخابات�

  مرحلة�ما�قبل�}نتخابات�الجماعيةتوازنات� -1

� �ا�رحلة سمت
ّ
�ات �ب>ن�لقد �التوافق �من �بنوع �البلدية ��نتخابات �عPى السابقة

رغم�بعد�ا�ؤشرات�الدالة�عPى�تقريب�أحزاب�وإبعاد�،�السلطة�و\حزاب�السياسية

�أخرى  ،� �سنة �حدود �من��2013واستمر�\مر�إ�ى ��ستقTل �حزب �انسحب عندما

� �الوط¥� �التجمع �بحزب �تعويضه �وتم �لÌحرارالحكومة �م�·}ياُم ، �مرحلة عارضة�بذلك

�ال �كان �Wال� �الحكومة �داخل �من �حكومة �شباط�النهجها �حميد �تو�ى �عندما حزب

�قيادته ،� �العدالة �حزبي �ب>ن �العTقة �تطورت �لÌحراركما �الوط¥� �والتجمع  والتنمية

وابتعدت�عن�ا�ناوشات�الكTمية�ال��Wكانت�ب>ن�عبد��له�ابن�ك>;ان�وصTح�الدين�

ية�وحزب�التقدم�سTمو�ا�رجعية�D لة�والتنمية�ذTقة�ب>ن�حزبي�العداأما�الع. مزوار

jي�،�ه�\سطرا�رجعية�اليسارية�فظلت�jي�تناغم�إ�ى�حدود�كتابة�هذ�ذو و�ش¦;اكية�

والعدالة�والتنمية�عPى��8ب>ن�حزب�\صالة�وا�عاصر" الخصام"عTقة��مقابل�سيطرة

                                                           
8 � �سنة �الحزب �هذا �وزير�. 2008 غشتتأسس �مسؤولية �من �استقال �قد �كان �الذي �الهمة �عا�ي �فؤاد �يد عPى

�الداخلية �jي �فb;اير�. منتدب �أحداث �عقب �للحزب �مغادرته �أعلن �م�2011ثم �jي �تعيينه �مستشار�وتم نصب

�بأنه� �يعتقد �أنه �كما �ا�لك، �أصدقاء �أقرب �ويعتb;�أحد �اليوم، �إ�ى �منصبه �jي �وبقي �السادس، �محمد ا�لك

وقد�تحول�الحزب�إ�ى�أحد�أهم�\حزاب�من�حيث�عدد�ا�قاعد�jي�. مكلف�با�لف�السيا§���داخل�ا�ربع�ا�لكي

،�قبل�أن�يخوض�أية�انتخابات،�وذلك�بفعل�2009نة�الb;�ان،�بل�إنه�احتل�رتبة�متقدمة�jي�الb;�ان�ا�غربي�س

  . انصهار�العديد�من�\حزاب�الصغرى�داخله
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�يمجر  �طيلة �السياسية �الحياة �سنوات�6ات �إ، �\ول �عودة �بعد �الفعل�سيما �ى

كما�أصبح�يشكل�،�9السيا§���بقوة�بعدما�تراجع�إ�ى�الخلف�لحظة�الحراك�الفb;ايري 

واستمر�\مر�عPى�،�قطب�ا�عارضة�بتنسيق�مع�حزبي��تحاد��ش¦;اكي�و�ستقTل

 . 2015شتنb;�سنة�jي�حدود�إجراء��نتخابات�البلدية�هذا�النحو�إ�ى�

� �\ثناء �هذه �jي �ا�لكية �ا�ؤسسة �السياسيةظلت �\وضاع �تراقب وأحيانا�،

�بتوج�}ها �تقوم �حميد�، �طلبه �الذي �التحكيم �قبول �ا�لك �رفض �عندما �حدث كما

هم�منه�أنه�دعم�للحكومة�وإشارة�إ�ى�،�شباط�عندما�أعلن�انسحابه�للحكومة
ُ
مما�ف

�صفوفها �وترميم �|}ا ��لتحاق �أجل �لÌحرار�من �الوط¥� �التجمع �10حزب غ>;�أن�،

م�}مة�وزارة�الداخلية�بالتضييق�عPى�أحزاب�دون�،�ترتفع�توى�بدأالعديد�من�الشكا

�غ>;ها �أخرى ، �أحزاب �ومحاباة �احتّد ، �وقد ��نتقادات �درجة ��نتخابات�ت �قرب مع

  .بعدهاو البلدية�وأثناءها�

 تفاع�ت�}نتخابات�الجماعية -2

وعد�تم�تأخ>;ها�عن�ا��jي�فقرة�سابقة�إ�ى�أن��نتخابات�البلدية�Dشارةتمت�

\مر�الذي�جعل�غرفة�مجلس�ا�ستشارين�jي�وضعية�غ>;�،�ن�ُتجرى�فيهالذي�يجب�أ

                                                           
يقصد�" (جعلنا�التسونامي�يتحول�إ�ى�رياح�عادية: "قال: jي�تصريح�لÌم>ن�العام�الحا�ي�للحزب�إلياس�العماري  9

الشيخ�بيد�هللا،�"،�أن�2016بريل�أ" ليكونوميست"،�كما�صّرح�خTل�الندوة�ال��Wعقدها�بنادي�)فb;اير�20رياح�

� �سنة �وا�عاصرة �\صالة �لحزب �العام �عليه�2011\م>ن �ألّحت �الدولة �jي �جهات �بأن �الحزب �أخb;�قيادات ،

  ... ". عدم�رغب�}ا�jي�احتTل�الحزب�الرتبة�\و�ى�jي��نتخابات
�ي 10 �هو�الذي �ا�لك �أن �ا�غربية، ��لك¦;ونية �ا�واقع �Ãحد �ك>;ان �ابن �لÌحرار�صرح �الوط¥� �التجمع ّسر�التحاق

  ) https: //www. youtube. com/watch?v=ImZxwneOMf4انظر�التصريح�ضمن�الرابط�رفقته�(بالحكومة�
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�11دستورية ،� �الكث>;�من �الدستوري>ن�انتقاداتجلبت �الباحث>ن �استمر�، �ذلك ومع

�حال �عPى ��هالوضع �حدود �2015شتنb;��4إ�ى �م·}ا�، �وخرج ��نتخابات �أجريت حيث

� �حزب �غريمه �عPى �متفوقا �والتنمية �العدالة �وا�عاصرةحزب �\صالة �\خ>;�، لكن

� �رئاسة �ترابية�خمسحصد ��جهات �أصل �جهة�12من ،� �تأخره �عدد�رغم �حيث من

�عل�}ا �ا�حّصل �ا�قاعد �خصومه، �قبل �حلفائه �انتقادات �مرمى �jي �جعله �مما وهنا�،

� ��ستقTل �حزب �وب>ن �بينه �العTقة �ستعرف �استمر بالضبط �حدود��تأزمة إ�ى

والتأث>;�،�منتخبيه�ا�ف¦;ض>نل�حليفه�با�ستيTء�عPى�بعدما�ا£}م��ستقT،�اللحظة

تدت�ا�عركة�حيث�اش،�ناخبيه�الكبار�jي�انتخابات�الجهات�ومجلس�ا�ستشارين�عPى

 أحزاب�ستقTل�والعدالة�والتنمية�والتقدم�و�ش¦;اكية�من�جهة�وب>ن��أحزابب>ن�

من��لÌحرار لتجمع�الوط¥��واو�تحاد��ش¦;اكي�والحركة�الشعبية��وا�عاصرة�\صالة

  . 2016سنة��التشريعية خاباتأثناء��نت تواصلوهو�الشرخ�نفسه�الذي�،�ثانيةجهة�

قد�شكلت�نقطة�تحول�حاسمة�jي�العTقة�ب>ن��الجماعية�وبما�أن��نتخابات

�و\حزاب �السلطة �ب>ن�أفرقاء�الحياة�السياسية�ا�غربية، ،�وخلقت�أجواء�مشحونة

� �قبل �إذا �نبالغ �العدالة�ب لنا� �حزب �ب>ن �العTقة �كأس �أفاضت �Wال� �النقطة أ¨}ا

�تحديد �والسلطة�اوالتنمية �أن�والسبب، �إ�ى �يرجع �ذلك �الحز �jي �أظهر�قدرة�هذا ب

كب>;ة�عPى�البقاء�متقدما�jي�الحياة�السياسية�خصوصا�jي�ظل�تراجع�با�ي�\حزاب�

 DمTي�بلدان�أخرى سjية��، 
ّ
،�ل�jي�بعض�القرى وضاعف�من�شعبيته�jي�ا�دن�وتوغ

�40و�البادية�ال��Wلم�تعد�تشكل�إ��أقل�من�فع�حزب�\صالة�وا�عاصرة�نحبينما�دُ 

                                                           
عن�طريق�ا�نتخب>ن�jي�) الغرفة�الثانية�من�الb;�ان�ا�غربي(يتم�انتخاب�جزء�من�أعضاء�مجلس�ا�ستشارين� 11

  . يكن�ممكنا�تجديدها�جالس�البلدية�والجهوية،�لذلك�لم�
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الجماعات�ال¦;ابية�ا�تواجد�|}ا�إ��عPى�نصيب��تتلّقى��و ،�jي�ا�ائة�من�سكان�ا�غرب

ناقوس�الخطر��ما�دّق ،�ربما،�وهذا،�ات�ال¦;ابيةأقل�من�ا�>�انية�ا�خصصة�للجماع

�محيط �القصر�لدى �حذرها، �عن �تتخPى �السلطة �جعل �\مر�الذي �من�، وتنتقل

�18يوم�\حد�زته�بشكل�جPي�مس>;ة�البيضاء�ر أب،�إ�ى�التدخل�ا�باشر�الحّياد�الظاهر 

�;bُس  2016شتن� �ما �"\خونة" بـ�ّم�ضد �إ�ى�، �الخطاب �من �ا�واجهة �انتقلت حيث

إ�ى�نتائجها�وأسباب�تفوق�فإن�إشارة�،�ا�Ãهمية�هذه��نتخاباتنظر ،�نقول . الفعل

بينما�تفوق�حزب�\صالة�وا�عاصرة�،�ا�دن�ما�jيسيّ و��( العدالة�والتنمية�ف�}ا�حزب

 ،�jي�البوادي
ُ
  ). 2017مارس�15 فهم�ما�حدث�يومjي�ساعد�قد�ت

� نتخابات}  .اثانيً  �منالجماعية  �إعادة :2015@�_شتن�للرابع
ّ
�تشك ع�قة�الل

  ب�ن�الدولة�وcحزاب

فارقة�حاسمة�،�j2015ي�ا�غرب�سنة��نتخابات�البلدية�ال��Wأجريتشكلت��  

ساهمت�jي�خلف�تقاطبات��إذا�أسفرت�عن�عدة�نتائج،�jي�الواقع�السيا§���ا�غربي

�معلن �بشكل �جديدة �اعتُ ، �قدرة�إذا �وعPى �\حزاب �شعبية �عPى �الدالة �ا�حطة b;ت

� �عمر�الحكومة �من �سنوات �التأث>;�عPى\ربع �\ح�jي �سيما�شعبية �لها �ا�شكلة زاب

�والتنمية �حزب�العدالة �وحزب�\صالة�وا�عاصرة، �إ�ى��أخذهذا�\خ>;�الذي�، يعود

كما�ساهمت�هذا��نتخابات�jي�،�2011ة�كلما�تم��بتعاد�عن�سنة�لسياسيالحياة�ا

إذ�ستنتقل�،�بعµ;ة�أوراق�العديد�من�\حزاب�السياسية�وكيفية�تعامل�السلطة�معها

أو�jي�،�قع�ا�ناوئ�للحكومة�ال��Wيقودها�حزب�العدالة�إ�ى�مساند�لهاأحزاب�من�مو 

�ا�عهودة�جميع �بالطريقة �تعارضها �تعد �لم �فيه�. \حوال �اختلطت �الذي �الوقت jي

�التمي>��بي·}ما �الصعب �من �وأصبح �ا�عارضة �وأحزاب �\غلبية �أحزاب �كل�ودبّ ، جت
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رت�وج،�قوم�|}ا�أحزاب�أخرى ت�\حزاب�تقريبا�بTغات�تنتقد�فيه�ممارسات�سياسية

�\حزاب��£}امات �|}ذا �الناطق>ن �ألسن �عPى ،� �ا�عركة �ب>ن��\برز أما �اشتدت فقد

�حزب� �وب>ن �ك>;ان �ابن ��له �عبد �الضاربة �قوته �بزعامة �والتنمية �العدالة حزب

�دوائر�السلطة �من �ا�قرب �وا�عاصرة �معطي>ن�. \صالة �عن �النتائج �أسفرت وهكذا

�ح: أساسي>ن �الكb;ي فوز �ا�دن �jي �والتنمية �العدالة �زب �\صالة�، �حزب وفوز

" الكتلة�الوطنية"وا�عاصرة�jي�القرى�بينما�تم�تسجيل�تراجع�\حزاب�ا�نحدرة�من�

ودخول�بعضها�jي�سجال�مع�حزب�\صالة�وا�عاصرة�ال��Wكان�،�jي�ا�دن�كما�القرى 

  . بعضها�ُمتحالف�معه�حW¤�ليلة��نتخابات

البلدية�ال��Wأجريت���نتخاباتفإن�أحد�أهم�مستجدات�،�الفاكما�أشرنا�س

� �اب�4بعد ��له �عبد �عمر�حكومة �من �ك>;ان�نسنوات �العدالة�، �حزب �فوز هو

�والحو  �ا�دن �من �العديد �jي �مطلقة �بأغلبية �اضر�الكb;ى والتنمية ،� كنه�ّم \مر�الذي

در�jي�الحياة�وهذا�أمر�نا،�من�تشكيل�مجالس�جماعية�معتمدا�عPى�ُمنَتخبيه�فقط

ولم�يتحقق�إ��jي�حا�ت�قليلة�jي�الشأن�ا�حPي�ا�غربي�خTل�العقدين�،�السياسية

�ا�اضي>ن ،� �التنظيميةمستفيدا �قدرته �من �ذاته، �بناء �عPى �ا�تواصل ،�واشتغاله

�والتأط>;وال �عناية�بعنصر�التكوين �تقّد م، �ما �jي�ذلك�بشكل�أسا§���عPى مه�له�ركزا

�وDصTح" �التوحيد �بشري �12"حركة �خّزان �من �نضالية�، �مقومات �عPى يتوفر

                                                           
الD "��WصTح�والتجديد"نتيجة�توحيد�جماعة��1996تنتم��إ�ى�صنف�الحركات�DسTمية،�قد�تأسست�سنة� 12

رابطة�"محمد�يتيم�وسعد�الدين�العثماني�وعبد��له�بن�ك>;ان�وعبد�هللا�|}ا�وغ>;هم،�وجمعية�: كان�يقودها

سوني�بعضوية�مصطفى�الرميد�ولحسن�الداودي�وعبد�العا�ي�ال��Wكان�يقودها�أحمد�الري" ا�ستقبل��سTمي

�وغ>;هم �الدين �الشعبية�. حامي �الحركة �حزب �jي �لTنخراط �أطرها �من �جزء �ستخّصص �Wال� �الحركة و�ي

الدستورية�الذي�كان�قد�أسسه�عبد�الكريم�الخطيب،�قبل�عقود�من�الزمن،�والذي�تحول�بعد�أن�انخراط�
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�وعقائدية �بقوة، Tفاع� �الحزبي �العضو �من �ا�حطات�. تجعل �با�ي �غرار وعPى

��نتخابية �كب>;�مّم ، �بشكل �استفاد �والتنمية �العدالة �حزب �منظومة�فإن �تتيحه ا

،�رإذ�زاوج�ب>ن�ا�س>;ات�وا�هرجانات��نتخابية�والتواصل�ا�باش،��تصال�الحديثة

�الحمل �وب>ن �مستوى �عPى �قادها �Wال� �ا�نظمة ��جتما�ية �التواصل �مواقع ورسائل�،

مركزا�عPى�،�موظفا�كل�ذلك�jي�ال¦;ويج��شروعه�وأهدافه�وهوية�مرشحيه،�الهاتف

فض�Tعن�قيادة�\م>ن�العام�للحزب�حملة�قوية�بنفسه�. "ا�صداقية�ونظافة�اليد"

�ا�دن �مختلف �jي ،� �الشهرة �من �ال��Wمستفيدا �\ربع �السنوات �خTل �اكتسÑ}ا �Wال

مستعينا�،�موظفا�لغته�الشعبية�القريبة�من�ا�واطن>ن�البسطاء،�قضاها�jي�الحكومة

� ��جتما�ي�إنجازاتببعض �ا�جال �jي �الدي¥��. الحكومة �الخطب �أن �من �الرغم وعPى

�إ��أنه�ظل،�كان�قليل��ستعمال�بشكل�مباشر�jي�الخطاب�السيا§���لقادة�الحزب

�الخطاب �هذا �jي �ثاويا �الدارجة، �التعب>;ات �من �رزمة �خTل �من �مTمسته ،�ويمكن

�استعمال� �تمنع �Wال� �القوان>ن �طائلة �تحت �الوقوع �يتم �� �كي �ا�ناورة �عPى والقدرة

كما�أنه�من�الوارد�جدا�أن�بعض�مناصري�الحزب�قد�،�الدين�jي�الحمTت��نتخابية

�الدين �\يديولوجية �عPى �ترك>� �لهم �مع�كان �ا�باشر �الفردي �التواصل �أثناء ية

من�أجل�مواجهة�" Dخوان�ا�ل¦�م>ن"من�خTل�دعو£}م�إ�ى�التصويت�عPى�،�ا�واطن>ن

�العلمانية" �تطبيق �ُيريُدون �الفساد"أو�" الذين �ا�غاربة"و�،"تشجيع �أخTق . "تشويه

�الُهوّياتي �الخطاب �ال¦;ك>��عPى �عPى Tفض� �وتر، �عPى �وا�" والضرب صداقية�ال�Ïاهة

الذي�يشكل�خّزانا�انتخابيا�بّراقا�Ãنصار�الحزب�نظرا�لحداثة�تجرب�}م�،�"ونظافة�اليد

وّرطهم�jي�قضايا�فساد�كb;ى 
َ
  . السياسية�وعدم�ت

                                                                                                                                                    

  . إ�ى�حزب�العدالة�والتنمية�1997سنة�فيه�إسTميو�التوحيد�وDصTح�
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�فوز  �jي �ساهمت �Wال� �العوامل �أهم �والتنمية�وتبقى �العدالة با�دن��حزب

،�سيا§���أكµ;الغياب�ا�نافسة�القوية�الحواضر�ال��Wينتشر�ف�}ا�التصويت�،�الكb;ى 

��Wي�صالح�هذه��تعارضفخطاب�\حزاب�الjحكومة�ابن�ك>;ان�غالبا�ما�كان�يصب�

�\خ>;ة �\حزاب، �هذه �رأس �عPى عَبوّي>ن
َ

�ش �سياسي>ن �قادة �بوجود �سيما وافتقاد�،

� �يؤهلهم �الذي �والسيا§�� �الثقاjي �وللمستوى �السياسية �للكاريزما دور��Ãداءبعضهم

�ال �العملية �مسرح �jي �ا�غربيةا�عارض �السيا§���. سياسية �الخطاب �ساهم وهكذا

�ا�ؤسساتية �ا�عارضة �أحزاب �انتهجته �نتائج� 13الذي �عPى �مباشرة �التأث>;�بطريقة jي

�لصالح�حزب�ا�صباح �حيث�،��نتخابات �قد�جاء�خطاب�ا�عايمكن�أن�يكون رضة

  . بنتائج�عكسية�ليست�jي�صالحها

 َ;
َ
ض�أ¨}ا�ساهمت�jي�تقدم�الحزب�jي�إذا�كانت�هذه��ي�أهم�\سباب�ال��Wُيف¦

�والحواضر� �الكb;ى ا�دن �حيث�، �من �العام �ال¦;تيب �مستوى �عPى �الحزب �تقدم فإن

يمكن�،�)3508أي�بفارق��j2015ي��5021إ�ى��j2009ي��1513من�( النتائج�الوطنية

�أعضاء� �عPى �يتوفر�ف�}ا �� �Wال� �ا�ناطق �داخل �انفتح �الحزب �كون �إ�ى �ُيعزى أن

�حزبي>ن ،� �ما �عليهعPى �نطلق �أن ����14"ن�نتخاب>�\شخاص": يمكن �الذين وهم

وربما���يش¦;كون�مع�الحزب�jي�الرؤية�السياسية�،�تربطهم�بالحزب�عTقة�عضوية

لكن�يجمعهم�بالحزب�الحاجة�إ�ى�تزكية�حزب�يشارك�jي�السلطة�،�أو�\يديولوجية

  . بشهرة�كب>;ة�ويحظى

                                                           
13 ��Wال� �ا�ؤسسات �خارج �ا�عارضة �وب>ن �الرسمية، �ا�ؤسسات �داخل �من �تجرى �Wال� �ا�عارضة �هذه نم>��ب>ن

  . ينصب�فعلها�السيا§���عPى�اللعبة�السياسية�برم�}ا�وليس�فقط�عPى�العمل�الحكومي
ارة�إ�ى�أشخاص�يح¦;فون��نتخابات�ولدü}م�قدرة�،�حيث�Dش"الكائنات��نتخابية"هناك�من�يستعمل�وصف� 14

  . عPى�جلب�أصوات�الناخب>ن�من�خTل�مجموعة�من�ا�مارسات�م·}ا�ما�هو�مشروع�وم·}ا�ما�هو�غ>;�قانوني
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تراجع�،�العدالة�والتنمية�jي�ا�دن�الذي�حققه�حزب�التقدمأفرز�وjي�ا�قابل،�

�الكب>;ة�ملموس �السكانية �الكثافة �ذات �ا�ناطق �هذه �jي �\خرى �\حزاب ،�لدى

� �القروية �الجماعات �م>�انيات �مع �مقارنة �الكب>;ة �ا�رصودة شبه�و وا�>�انيات

\حزاب��"خروج"والعوامل�ال��Wأدت�إ�ى� مما�يدفع�إ�ى�البحث�jي�\سباب،�الحضرية

�الكb;ى ا�نحد �ا�دن �جّل �من �الوطنية �الحركة �من �رة بوادي�بال�"استقرارها"و،

�ا�غربية ،� �Wال� �والصعوبات �وا�عاصرة"واجهها �\صالة � "حزب �أجل �"دخول "من

\ول�سبق�له�أن�كان�jي�ا�دن�ولم�يعد�: إذ�تنقسم�هذه�\حزاب�إ�ى�قسم>ن. ا�دن

والتقدم�،��ش¦;اكيو�تحاد�وهذا�حال�حزب��ستقTل�،�موجودا�ف�}ا�بشكل�كب>;

ولم�يستطع�أن�،�أما�الثاني�فلم�يسبق�له�أن�كان�jي�ا�دن�بشكل�كب>;. و�ش¦;اكية

و�تحاد�،�وهذا�حال�حزب�\صالة�وا�عاصرة،�البلديةُيغ>;�هذا�\مر�jي��نتخابات�

اكز�القرى�وا�ر �بتمركزها�jيرفت�هذه�\حزاب�عُ حيث�. والحركة�الشعبية،�الدستوري

  . شبه�الحضرية

برامج�سياسية�ونضا�ت��ال�Wالحركة�الوطنية��ا�نحدرة�من\حزاب� كانت لقد

رغم�أ¨}ا�استطاعت�jي�بعض�ا�راحل�أن�تجد�،�ُمحَتَضنة�أكj�;µي�ا�دن،�ضد�السلطة

أما�\حزاب�ال��Wعرفت�بقر|}ا�من�السلطة�فقد�جعلت�،�البواديلها�موطئ�قدم�jي�

�موط·}ا �القرية �من �وه، �مثل �باحثا �جعل �ما �لوفو"ذا �" ريم� �بأن الفTح�"يستنتج

�العرش �هو�ا�دافع �"ا�غربي �ِقبل�، �من �عليه �ُمهيَمنا �ظل �القروي �ا�جال �أن بمع¥¤

�ا�دن �jي �ا�شروعية �عPى �الوطنية �الحركة �أحزاب �نافسته �فيما �ا�لكية ،�ا�ؤسسة

�ا�دن �jي �التعليم �منسوب �ارتفاع �ذلك �jي �مستغلة �ع، �طبقة �تحمل�ووجود مالية

ووجود�فكر�أيديولو5ي�ينبع�من��ش¦;اكية�اجتاح�العالم�jي�،�الكث>;�من��نتظارات
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�الف¦;ات �من �تسيّ . ف¦;ة �طا�ا �Wال� �\حزاب �هذه �فإن �اليوم �ا�دن�أما �عرض دت

رَحل"جاء�عل�}ا�الدور�لكي�،�وحدها
َ
نحو�القرى�وتم�Ìالفراغ�الذي�تركته��"ُترّحل"أو��"ت

،�أما�أسباب�فشلها�jي�ا�دن�ورحيلها�إ�ى�القرية. ق�عل�}ا�إداريةنت�ُتطلِ \حزاب�ال��Wكا

�َضُعف�اهتمام�هذه: ،�من�قبيلف��þتقريبا�نفس�\سباب�ال��Wقّو£}ا�سابقا�jي�ا�دن

b;نامج�سيا§���تبنيه�ك ومحاولة،�عنه�الذي�ينب�ي�الدفاعشروع�مجتم�ي�با�\حزاب�

�اقتصاديا �أو �ل؛ �الكار افتقادها �وسياسية�يزملقيادة �نضالية �تجربة �واكبت �Wال� ية

 ِbتوخTوا�عتق� �ا�حن �;ت �الشباب، �أجلها �من �وضّ�ى �ا�واطنون �حولها
ّ

�والتف من�،

�الفا§�� �عTل �طينة �بركة، �بن �وا�هدي �بوعبيد، �الرحيم �وعبد �الرحمان�، وعبد

�وغ>;هم �اليوسفي �الرمزي ، �الرأسمال �إ�ى �تفتقد �حزبية �قيادات �هؤ�ء ف
َ
�خل ،�وإنما

مما�،�ودخلت�jي�صراعات�داخلية�من�أجل�ا�ناصب،�ى�ا�ستوى�التعليم��الجيدوإ�

ف�انشقاق
ّ
ناك�وافد�جديد�عPى�الساحة�؛�كما�أن�هات�كب>;ة�jي�صفوف�\حزابخل

مستفيدا�،�ُمنافسة�أحزاب�الحركة�الوطنية�jي�مواقعها�1997السياسية�يحاول�منذ�

وربما�يرتكز�عPى�مرجعية�أكµ;�َقبو��،�مّما�استفادت�منه�لكنه�معاكٌس�لها�jي�التصور 

�بطبعه �ا�حافظ �ا�غربي �ا�جتمع �داخل �ُينظر�، �كان �Wال� ��ش¦;اكية �ا�رجعية عكس

�ا�جتمع �عPى �غريبة �أ¨}ا �عPى �غالبا �إل�}ا ،�Wال� �النعوت �بالكث>;�من �رم�}ا ُتخرج��وتم

�والدين �ا�لة �من �العد. 15حامل�}ا �هو�حزب �الذي �الوافد �هذا �أن �ا�ؤكد الة�ومن

�والتنمية �اليسارية�، �لÌحزاب �أصوا£}م �يمنحون �كانوا �مناصرين �استقطاب �jي نجح

كما�أن�هذا�،�وسيادة�الفكر�الدي¥�،�وى�العالم�بعد�ضمور�ا�ّد��ش¦;اكي�عPى�ا�ست

                                                           
م�حّل�الحزب�الشيو�ي�سنة�أواخر�خمسينيات�القرن�ا�ا¾��،�من�طرف�القضاء�Dداري�بناء�عPى�خطاب� 15

َ
ت

ف�الحسن�
ّ
  . خTل�رده�عPى�ا�عارضة��تحادية" خوارج�"كلمة��1981الثاني�سنة�محمد�الخامس،�ووظ
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�مقتنعة� �\صل �jي �تكن �لم �عريضة �فئات �أصوات �إليه �يجلب �أن �استطاع الحزب

�العمل �تنظر�إ�ى �تكن �ولم �السيا§�� ��بالعمل �إ� �هللا"الb;�اني �مكان �jي . 16"تشريعا

ساهم�كل�هذا�jي�منافسة�\حزاب�اليسارية�jي�عقر�دارها�وعPى�الفئات�ال��Wكانت�

فرغم�. سيما�وأن�هذه�\خ>;ة�فقدت�الكث>;�من�أنصارها�داخل�ا�دن،�محسوبة�عل�}ا

�ا�توسطة �الطبقة �كل �إن �القول �يمكن �� �لحزب��17أنه �أصوا£}ا �نحو�منح اتجهت

�والتنمية �العدالة �كب>;، �عزوف �من �\خ>;�استفاد �أن �الوارد �من �صفوف� إ��أنه jي

�ال¦;اجع� �من �موجات �بعد �السيا§�� �للعمل �شهي�}ا �غياب �بسبب �ا�توسطة الطبقة

  . والتنازل 

راجعا�jي�قد�يظهر�أننا�نتحدث�هنا�عن�أحزاب�الحركة�الوطنية�ال��Wسجلت�ت

و�ش¦;اكية�الذي�سجل�تقدما�ى�حزب�التقدم�\مر�ع�Pناعّممو ،��نتخابات�ا�حلية

� �الجماعية�ترتيبjي ��نتخابات �عPى�، �ا�سجلة �ا�Tحظات �بعض �عليه �تنطبق و�

�له�،�حزَبي��تحاد�و�ستقTل �و�ش¦;اكية�بدوره�لم�يعد والحال�أن�حزب�التقدم

نفتاحه�بسبب�ا،�وجود�كب>;�jي�ا�دن�وإنما�أغلب�مقاعده�jي�القرى�أو�ا�دن�الصغ>;ة

�و �\عيان �عPى �"�نتخابية�\شخاص"الكب>; �التدب>;�مستف، �jي �وجوده �من يدا

ل�jي�ا�دن�،�وكما�سبق�الذكر،�أما�حزب�\صالة�وا�عاصرة. الحكومي
ّ
فهو�لم�يتوغ

عPى�،�منذ�نشأته،�فهو�حزب�حاز،�بشكل�كب>;�حW¤�يمكن�أن�نقول�إنه�تم�طرده�م·}ا

قبل�أن�يخوض��"مجلس�ا�ستشارين"لb;�ان�ا�غربي�الغرفة�الثانية�من�ا\غلبية�jي�

�انتخابات �أية ،� �من �أكb;�عدد �جراره��"�نتخابية�\شخاص"واستقطب �ركبت �Wال
                                                           

  . ا�قصود�هنا،�التيارات�السلفية�ال��Wكانت���تشاركه�jي��نتخابات�Ãسباب�دينية 16
نستعمل�تعب>;�الطبقة�ا�توسطة،�رغم�وعينا�بالصعوبات�العلمية�وا�نهجية�ال��Wتستد�ي�الحذر�أثناء�توظيف� 17

  .خTل�هذه�ا�ناقشة�jي�غياب�الدراسات�Dحصائية�وا�يدانية�هذا�ا�فهوم
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� �من �التقرب �jي �م·}ا �ب�السلطةرغبة �الحزب �التصق �أن �الذي�بعد �الهّمة �عPي فؤاد

�آنذاك �ا�لك �من �ا�قرب ،� �سنة �سّ>;ها �Wال� �ا�دن �2009أما �ذل، �ينل �Ãنه�فهو�لم ك

�التحالفات� �عملية �يضبط �أن �استطاع �Ãنه �وإنما �مقاعدها �أغلبية �عPى حصل

حزاب�jي�ذلك�لصالحه�مستغj�Tي�ذلك�العديد�من�ا�مارسات�ال��Wتحدثت�ع·}ا�\ 

كما�تقدم�،�ا�jي�بعض�ا�دن�رغم�أنه�خسر�التسي>;قد�حقق�تقدًم ف�ومن�ثّم،،�الوقت

�جعل �الذي �لÌصوات �Dجما�ي �العدد �حيث �صوتمن �ا�ليون �عتبة �يتجاوز كما�. ه

��نتخاباتيمكن�القول�إنه� �هذه \مر�الذي�أفاده�jي�ترؤس�،�اكتسح�القرى �قد jي

�الجهات �من �( أكb;�عدد �أصل �من �جهات �القروي�) 12خمس �ا�جال مستغ�Tإثقال

،�ا�نافس�القوي�لحزب�العدالة�والتنمية�jي�ا�دن�مما�جعل�منه،�18بعدد�ا�نتخب>ن

�قّد  �أقوياءفكلما �مرشح>ن �م ،;bأك� �نتائج �حصد ،� �jي �النتائج �أظهرته �ما مدينة�وهذا

�و  �وجدة �الريفمنطقة ،� �\كb;�الذي �التحدي �ظل �هويوإن �تأسيسه �منذ  واجهه

  . ب>ن�صفوفه�الطاقات�الحزبية�ال��Wيضّمها�مسألة

 
ً

 قد� �2015نتخابات�البلدية�لسنة��أّن يمكن�القول�،�إجما�
ّ

رت�عPى�بداية�أش

                                                           
من�عدد�سكان�ا�غرب،�) مليون �13حوا�ي�(jي�ا�ائة����40يشكل�عدد�السكان�jي�ا�جال�القروي�إ��أقل�من� 18

� �بأكµ;�من �يساهم �وغرفة��70لكنه �الجهات �لتشكيل �يصوتون �الكبار�الذين �الناخب>ن �عدد �من �ا�ائة jي

ب،�بينما���ُتخّصص�للمدن�إ���13جماعة�قروية�وأكµ;�من��1280حوا�ي�( ا�ستشارين
َ

جماعة��120ألف�منتخ

ب،�رغم�أن�ا�دن�تضم�حوا�ي��8000وحوا�ي�
َ

ب�فاَز�بمقعده�jي�)مليون�نسمة�20منَتخ
َ

،�وهكذا�يتساوى�منتخ

� ��100دوار�صغ>;�بـ �فاز�بـ �منتخب �مع �\صوات�1000صوت �تكون �و|}ذا �ا�دينة، �jي �أثناء��صوت متساوية

�با�رتبة� �يفوز �أن �لحزب �يمكن �بحيث �بالb;�ان، �ا�ستشارين �عPى �التصويت �أو�خTل �الجهة �مجلس تشكيل

رغم�(\و�ى�عPى�الصعيد�الوط¥��من�حيث�عدد�\صوات�لكنه�يأتي�jي�الرتبة�الثالثة�من�حيث�عدد�ا�قاعد�

�\و�ى �الرتبة �واحتل �صوت �ونصف �فاز�بمليون �ا�صباح �حزب ��أن �\صالة��300بفارق �حزب �عن ألف

� �ا�قاعد �عدد �حيث �من �\و�ى �الرتبة �\خ>;�احتل �أن �إ� ��مقعًدا�6662وا�عاصرة، للعدالة��5018مقابل

  ).مقعًدا�1644والتنمية�أي�بفارق�
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إذ�لم�،�س¦�داد�ف�}ا�الشكوك�ب>ن�أطرف�اللعبة�السياسية�jي�ا�غرب ديدةمرحلة�ج

�بنك�من�يكن ��له �عبد �حزب �يفوز �أن �تعتمد�>ا�توقع �Wال� �الكb;ى �ا�دن �بكل ;ان

�ا�دينة �وحدة �نظام ،� �نحو �تس�}لك �كb;ى �بلديات �ي¦;أس �أن �\موال��60و� من

�للبلديات �ا�خصصة �كث>; ، �تأثرت �\ص�اكما �حزب �بحزب�عTقة �وا�عاصرة الة

�منافس �بعد �سيما ��ة�ستقTل �jي �للثاني �التقليدية�مواقعه\ول �معه�، والتنافس

� �استقطاب ��نتخابية"حول �"\شخاص �شباط�، �حميد �لصالح �التصويت ورفض

� �عام �فاسأم>ن �جهة �ي¦;أس �لكي ��ستقTل �مكناس-حزب �jي�، �قوته �فقد �أن بعد

� �العدالة �حزب �مزاحمة �بسبب �فاس �والتنميةمدينة �يش، �ما �شكل ه�ب\مر�الذي

�لشباط ��ستقTل�الصدمة �حزب �\صالة��زعيم �مع �تنسيقه �وقف �يعلن جعلته

�وا�عاصرة �والتنمية، �العدالة �حزب �من ��ق¦;اب �jي �ويشرع �له�، �ستكون \مر�الذي

jي��التطّرق�لهتم�ما�سيوهو�،�امتداداته�فيما�بعد�عPى�شباط�وعPى�حزب��ستقTل

  . ادما�حور�الق

 
ً
�ال_@Jانية .اثالث �أكتوبر��}نتخابات إ0ى��سوء�التفاهممن�: 2016للسابع�من

  التصادم

�ا�غربية �السياسية �اللعبة �أطراف �تعايشت �أعقبت��19لقد �Wال� �الف¦;ة طيلة

� �لسنة �ا�غربي �2011الحراك �أحيانا�توتبادل، �ا�جاملة �عبارات �\طراف وتدبروا�،

 Dفا£}م�بعيدا�عن�وسائل�TماختTحيث�استمرت�\حزاب�ا�شاركة�،�إ��فيما�نذر،�ع

� �ضمن �بأنه �نفسها �تصف �الحكومة �الجTلة"jي �صاحب �"حكومة �عن�، وتدافع

�ا�لكية �السياسات �ممثل�}ا�، �أحد �صّنف �Wال� �ا�عارضة �Ãحزاب �\مر�بالنسبة نفس

                                                           
  . ا�قصود�هنا�بشكل�أبرز�ا�ؤسسة�ا�لكية�وحزب�العدالة�والتنمية 19
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خابات�إ��أنه�مع�اق¦;اب�موعد��نت. 20"معارضة�صاحب�الجTلة"حزبه�بأنه�ينتم��لـ�

\مر�،�وتتجه�نحو�ا�واجهة�ا�باشرة،�الb;�انية�بدأت�\طراف�تبتعد�عن�لغة�التحفظ

  . وما�بعدها�2017أكتوبر��7الذي�يمكن�معالجته�من�خTل�تناول�ما�قبل�

 2016 أكتوبر�7انتخابات��سياقات�ما�قبل -1

�الحكومة �ورئيس �ا�لك �يتبادل �أن �ا�غرب �يعتد �لم �خTل�، �من �نتقادات

 D� �والتصريحات �الرسمية �يةعTمالخطب �الخطابات�، �خTل �لوحظ وهو�\مر�الذي

: الذي�جاء�فيه�ما�يPي�2016خطاب�العرش�jي�صيف�ا�لكية�ا�تلفزة�ال��Wكان�أهمها�

ت�مارسات�تتناjى�مع�مبادئ�وأخTقياأن�البعض�يقوم�بم،�ما�يبعث�عPى��ستغراب"

�ومفاهيم�،�يا§��العمل�الس بحرمة��وتمّس ،�لوطنت���ء�لسمعة�اويطلق�تصريحات

و��يفوت¥��هنا�. خب>ني�محاولة�لكسب�أصوات�وتعاطف�الناj،�ومصداقية�ا�ؤسسات

�أيضا �الخط>;ةأ، �والتجاوزات �التصرفات �لبعض �أنبه �ن �ف¦;ة�، �تعرفها �Wال

��نتخابات �يت، �Wمحارب�}اوال� �ع>ن �مرتكب�}اومعا، �. 21"قبة �تم هذه��النظر�إ�ىوقد

� �ك>;ان�اعPى�أ¨}الفقرة �تصريح�سابق��بن �ملكي�عPى �رد �وجود�أكµ;�من�، �فيه انتقد

�ا�غرب �jي �دولة ، ّÑمن� �حزبه �أن �إ�ى ��ي�"}ا �هذه �Ãن �ا�قبلة ��نتخابات سينتصر�jي

�السادس �ا�لك�محمد �البلد�ومصلحة�الدولة�الرسمية�ال��Wيرأسها وليس�،�مصلحة

��يتم�ا�رة�\و�ى�تقريبا�الWإ¨}ا�. 22"تلك�ال����Wندري�من�أين�تأتي�قرارا£}ا�وتعيينا£}ا

�الحكومة �ورئيس �ا�لك �ب>ن �قائمة �سياسية �أزمة �إ�ى �التلميح �فيه �هذا�بعدم، �كان ا

                                                           
20�� �\ول �لشكر�الكاتب �إدريس �بذلك �التلفزة�صّرح �برامج �أحد �jي �استضافته �خTل ��ش¦;اكي، ��تحاد لحزب

  . ا�غربية،�\مر�الذي�لقي�ردود�فعل�متباينة�jي�مواقع�التواصل��جتما�ي
21 https://goo.gl/aRoOQ5  

   j�، :https://goo.gl/mHPrfVي2016يونيو��29جريدة�الصباح،� 22
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يستغلون�قر|}م�من�"الذين�،�ا�حيط>ن�به�ض>��ب>ن�ا�لك�وبعيلجأ�إ�ى�التمي،�\خ>;

  . ب>;هحسب�تع" التحكم�jي�\حزاب�ا�لك�من�أجل

فإن�حليفه�ووزيره�jي�الحكومة�،�تعمل�لغة�التلميحان�ابن�ك>;ان�قد�اسوإذا�ك�

" التحكم"عندما�شخص�،�كان�أكµ;�تصريحا،�\م>ن�العام�لحزب�التقدم�و�ش¦;اكية

الديوان�ا�لك�وأصدر��يستسغه\مر�الذي�لم�،�j23ي�مستشار�ا�لك�فؤاد�عPي�الهمة

ة�لنبيل�بنعبد�\خ>; �التصريحات": جاء�فيه�نبيل�بنعد�هللابيانا�شديد�اللهجة�ضد�

هللا�وزير�السك¥¤�وسياسة�ا�دينة�و\م>ن�العام�لحزب�التقدم�و�ش¦;اكية�ليست�إ��

وسيلة�للتضليل�السيا§���jي�ف¦;ة�انتخابية�تقت���Dحجام�عن�إطTق�تصريحات�

  . 24"��أساس�لها�من�الصحة

لقد�أرهصت�الخطابات�والتصريحات�والبTغات�ا�تبادلة�ب>ن�بعض�\حزاب�

�والقصر�ا�لكيا� �الحكومة �jي �مثلة �خTل�، �ستؤطر�هؤ�ء �Wال� �العTقة �مستقبل إ�ى

بالنتائج�ال��Wيأملها�إذا�لم�تأت��نتخابات��نهجهوإ�ى�ما�سيتم�،�أكتوبر�7انتخابات�

�. طرف�كل �ظل �jي �التحض>;�لTنتخابات �تم �ملتبسةأوهكذا �بعTقة� ،جواء مطبوعة

�الحك �ورئيس �الدولة �رئيس �ب>ن �وحزب�متشنجة �و�ش¦;اكية �التقدم �وحزب ومة

��ستقTل �س، �وحزب�يحيث �الداخلية �وزارة �منتقدي �دائرة �\خ>;�إ� �هذا نضم

�والعاصرة �\صالة ،� �أنشطته �عPى �بالتضييق �\و�ى �السياسيةم�}ما �الثاني�، وواصفا

                                                           
إنه�ليس�: "،�قال2016شتن_@��c8يام�zي�عدد�الصادر�بتاريخ�jي�حوار�أجراه�نبيل�بن�عبد�هللا�مع�صحيفة��23

�الجهة�ال��Wأخرجته�إ�ى�الوجود مشكلتنا�.... لديه�أي�مشكل�مع�حزب�\صالة�وا�عاصرة،�وإنما�مشكلته�مع

... ل�مشكلتنا�مع�من�يوجد�وراءه،�وهو�بالضبط�من�يجسد�التحكمليست�مع�\صالة�وا�عاصرة�كحزب،�ب

  ".البام"ا�ستشار�ا�لكي�فؤاد�عا�ي�الهمة�هو�من�يقف��ن�وراء�
24 https://goo.gl/RQhlSo  
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� �\حزاب"بأنه �والتأث>;�وإضعاف �"رمز�للتحكم �ا�سار�ا�رتبك�، �هذا �تتويج �تم وقد

�بمس> �غ>; �جهات �لها �دعت �منظّمة;ة �دون�، �بتنظيمها �الداخلية �وزارة وسمحت

�ترخيص �الدار�البيضاء، ��قتصادية �العاصمة �أكb;�شوارع �بأحد �قِد ، �Wلها�وال� م

�بعيدة �مدن �من �ا�شاركون ،� �شعارات �رافع>ن �"\سلمة"و" \خونة"ضد وطالبوا�،

فإن�،�فت�علمها�بأمر�ا�س>;ةوإذا�كانت�وزارة�الداخلية�قد�ن. رئيس�الحكومة�بالرحيل

أظهرت�أن�العديد�،�مقاطع�الفيديو�ال��Wتم�تداولها�عPى�مواقع�التواصل��جتما�ي

}ا كما�تحدث�بعض�رجال�السلطة�إ��،�من�ا�شارك>ن�jي�ا�س>;ة���يعلمون�مضم̈و

 Dموسائل�Tع� ،� �م·}م�نقل��تعليماتمؤكدين�أ¨}م�تلقوا من�الو�ة�والعمال�يطلبون

�ا�واطن �إ�ى �الدار�>ن �مجا|}مدينة �أجل �من �ك>;ان�ةالبيضاء �ابن �نفت�. حكومة وقد

�ذلك �الداخلية �وزارة �jي�اوأق، �ظهروا �الذين �والشيوخ �ا�قدم>ن �من �مجموعة لت

 Dموسائل�Tع .  

 �ساهمت 
ً
�ال��Wاإذ �ا�س>;ة ��هذه �بـ �ا�غرب �jي �عليه �يطلق مس>;ة�"أصبح

�وحزب�العدالة�والتنميةjي�كشف�العTقة�ا�لتبسة�ب>ن�وزا،�"\خونة ،�رة�الداخلية

عb;�تدوينة�jي�موقع��DعTنمما�دفع�وزير�العدل�والحريات�ا�نتم��لنفس�الحزب�إ�ى�

��جتما�ي� �انسحابه�من�D ،�"فسيبوك"التواصل مع�وزارة�ا�زدوج��شرافيعلن�ف�}ا

ل�أن�ي¦;اجع�قب. 25ئا�من�السلوكات�ال��Wتقعمتb;ّ ،�الداخلية�عPى��نتخابات�الb;�انية

                                                           
: " اقل�}ا�وسائل�DعTمجاء�jي�التدوينة�ا�نشورة�jي�صفحة�الوزير�مصطفى�الرميد�عPى�الفيسبوك،�وال��Wتن 25

�يتعلق�" �ما �كل �jي �وزير�الداخلية �مع �يقرر �والحريات �وزير�العدل �كان �السابقة �الجماعية ��نتخابات خTل

وزير�العدل�. ""!!!…أكتوبر�تقع�عجائب�وغرائب�7حاليا�عPى�بعد�ثTثة�أسابيع�من�انتخابات�.. بالشأن��نتخابي

ذلك،�مما�يع¥��أن�أي�رداءة�أو�نكوص�أو�تجاوز�أو�انحراف���يمكن�أن�والحريات���يستشار�و��يقرر�jي�شأن�

  ". يكون�مسؤو��ع·}ا
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  . عPى��نتخابات�Ãسباب�لم�يعلن�ع·}ا�شرافويعود�إ�ى�D ،�عن�قراره

 2016أكتوبر��7انتخابات�رهانات�ما�بعد� -2

 
َ
�ت �دستور �ظل �jي �الثانية �الb;�انية ��نتخابات �إجراء �2011م �السياق�، �ظل jي

�تاريخ�ا،�الذي�تناولته�الفقرة�السابقة �من�أصعب��نتخابات�jي ،��غربمما�جعلها

�من �كب>;ا �كان �عل�}ا �الرهان �أن �العدالة��جانب�سيما �وحزب �السيا§�� النظام

�والتنمية �وقد�، �والتنمية �العدالة �حزب �إضعاف �أجل �من �السلطة �عليه �راهنت إذ

�التوصيف �هذا �عPى �عديدة �مؤشرات �توافرت �العدالة�، �حزب �ترشيح �منع م·}ا

ات�jي�مناطق�أخرى�خTل�ومنع�إقامة�مهرجانات�ومس>; ،�والتنمية�Ãشخاص�معين>ن

��نتخابي �ةالحملة �jي�، �وتصريحات �يصدر�بTغات �والتنمية �العدالة �حزب �كان وقد

�حينه �ا�مارسات، �هذه �ف�}ا �ينتقد �\حزاب، �جل �أصدرت �كما �كلها، �نقل �لم ،�إن

كما�،�تنتقد�ف�}ا�بعضها�البعضبيانات�تشتكي�ف�}ا�من�ممارسات�وزارة�الداخلية�أو�

�ال�راهن �حزب �عل�}ا �والتنمية �شعبيتهعدالة �تأكيد �أجل �من �تحديات�، ومواجهة

 .سيما�وأنه�كان�قد�دخل�jي�مرحلة�صعبة�مع�ا�ؤسسة�ا�لكية�ومحيطها،�26ا�رحلة

�جنّ  �فقد �وا�عاصرة �\صالة �حزب ��نتخاباتأما �jي �الفوز �أجل �من �قدراته �كل ،�د

هته�الشديدة�ا�عروف�بمواج،�حيث�تم�انتخاب�أم>ن�عام�جديد�هو�إلياس�العماري 

�ك>;ان �بن ��له �عبد �مع ، D� �كب>;��لته �تسخ>;�دعم �يةعTموتم �لقاءات�، وعقد

�تضم� �متنوعة �\عمال�و\شخاص�ا�عروفون�بنفوذهم�موسعة�مع�فئات أصحاب

  . لل¦;شح�باسمه�jي��نتخابات�ممن�أجل�دعو£}،��نتخابي

                                                           
،�حيث�عمدت�هذه�\خ>;ة�إ�ى�"حركة�التوحيد�وDصTح"\مر�الذي�جعله�ي¦;اجع�عن�خيار�الفصل�بينه�وبيه� 26

  . خرى السماح�لبعض�قياد£}ا�بال¦;شح�عPى�قائمة�الحزب�jي�العرائش�ومراكش�وjي�مناطق�أ
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صدمت�قد�تكون�و ،�ا�هتمون أسفرت��نتخابات�عن�نتائج�توقعها�الباحثون�

�والتنمية �العدالة �لحزب �ا�نافسة �\حزاب �لم�، �السلطة �بأن �الجزم ���يمكن بينما

�تتوقعها �\و�ى، �با�رتبة �والتنمية �العدالة �فاز�حزب �حيث �مقاعده�، �عدد �من وزاد

�النواب �مقعًد �127( بمجلس �انتخابات �jي �يحصل �لم �بينما ��2011ا �عPى �107إ�

�)مقعًدا �رصيد، �إ�ى �منوأضاف ��ه �حو�ي �\صوات �صوت�300حصة �ن مليو ( ألف

��800و �تقريبً صألف �)اوت �ا�رتبة�، �jي �وا�عاصرة �\صالة �حزب �غريمه �حّل بينما

ة�الوطنية�بشكل�jي�الوقت�الذي�تراجعت�فيه�أحزاب�الحرك،�)مقاعد�103( الثانية

�غ>;�مسبوق  �اح، �الثالثةحيث �الرتبة ��ستقTل �حزب �)امقعًد �46( تل �حزب�، وحّل

��ت ��ش¦;اكي �)مقعدا�20( خامساحاد ��وحصل، �عPى ��ش¦;اكية �التقدم �12حزب

  . دامقعً �37الرتبة�الرابعة�بـ��لÌحرار بينما�احتل�حزب�التجمع�الوط¥��،�ا�فقطمقعًد 

�الحb;�الذي�كتبت�به�نتائج�انتخابات�و 
ّ

ِخيضت�،�2016أكتوبر��7قبل�أن�يجف

�سينهجها �Wال� �السبل �حول �متواصلة �نظرية �السياسية��سجا�ت �الحياة رقاء
ُ
ف

�ا�غربية �الدستورية، �البنود �اح¦;ام �سبيل �jي ��ختTف�، �مواصلة �الوقت �نفس وjي

�\م>ن�. السيا§�� �سيع>ن �الدولة �رئيس �كان �إذا �ما �حول عات
ّ
�التوق �تزاحمت وهكذا

العام�للحزب�الحائز�عPى�\غلبية�كما�تق���\عراف�jي�البلدان�ال��Wتعتمد�النظام�

�الb;�اني �العام�، �غ>;�\م>ن �أخرى �شخصية �الحزب �نفس �داخل �من �سُيع>ن �أنه أم

وأكيد�أن�تباُين�. 27استنادا�إ�ى�أن�الدستور�لم�يكن�حاسما�jي�هذا�النقطة،�للحزب

وإنما�جاء�بناء�عPى�تعّدد�ا�ؤشرات�ال��Wبرهنت�عPى�أن�،�التوقعات�لم�يأِت�من�فراغ

                                                           
27 � �الفصل �من �\و�ى �الفقرة �يPي�47جاء �تصدر�: "ما �الذي �السيا§�� �الحزب �من �الحكومة �رئيس �ا�لك يع>ن

  ". انتخابات�أعضاء�مجلس�النواب،�وعPى�أساس�نتائجها
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�ك>;  �ابن ��له �عبد �ب>ن �حاصل �تفاهم �سوء �انهناك �ا�لكية، �ا�ؤسسة �وب>ن وأن�،

�صفا�}ا �دون �تحول �غمامة �حولها �تحوم �الحكم عات�. أجواء
ّ
�التوق �َحماوة غ>;�أن

طعت�\خبار�الواردة�من�القصر�ا�لكي،�سرعان�ما�بردت
َ
،�الشك�باليق>ن،�عندما�ق

عّ>ن
ُ
وأنه���سبيل�،�هو�\م>ن�العام�للحزب�الفائز�باÃغلبية،�وأعلنت�أن�الشخص�ا�

�النقطة�إ�ى �هذه �بخصوص �السجال �من �مزيد �jي�، �سائرة �الدستورية �ا�مارسة وأن

�هو� �الحكومي �بالتكليف �ا�ع¥� �الشخص �بأن ���يق �دستوري �عرف �تكريس اتجاه

�\و�ى �ا�رتبة �jي �جاء �الذي �الحزب �عام �أمران�. أم>ن �التوجه �هذا �عPى �ساعد وقد

�شعبية: اثنان �ِحراكات �رحم �من �ولدت �دستورية �وثيقة �شعار�ا�لكية� ،وجود رفعت

�الb;�انية ،� �حزب �قادة �والتنميةواصطفاف �زعيمهم�العدالة �خلف �التحّمس�، وعدم

و�اذا�تغ>;�؟�لكن�ما�الذي�حدث�بعد�ذلك. لتنصيب�أي�شخص�آخر�من�نفس�الحزب

  ؟�موقف�الحزب

 تغي�@مارس�أم��9خطاب��لقوسإغ�ق�: 2017 مارس�15ما�بعد�ب�غ� .رابًعا

   ؟zي�ظل�}ستمرارية

نش>;�jي�;اي>;ي�ومسلسل�التغي>;�الذي�تTه،�bننظر�jي�مآ�ت�الحراك�الفأن��قبل

باراديغم�"ال��Wفتحت�ا�غرب�عPى�ما�يكمن�وصفه�بـ� عوارض�باقتضاب�لهذه�ا�رحلة

اليوم��ا�تتبعفما�قد�يراه�،�28ة�ا�لكية�باÃحزاب�السياسيةسؤسعTقة�ا��jي" جديد

                                                           
رغم�أن�من�الصعب�الجزم�بأن�ما�حدث�يعد�أمرا�غ>;�معتاد�jي�عTقة�ا�لكية�باÃحزاب�ا�غربية،�سيما�إذا� 28

�18بعد�أن�لم�تق���jي�منصÑ}ا�إ���1959لطريقة�ال��Wتم�|}ا�إ¨}اء�حكومة�عبد�هللا�إبراهيم�سنة�عدنا�إ�ى�ا

كما���يختلف�\مر�كث>;ا�عن�النهج�الذي�سلكته�ا�لكية�مع�حكومة�التناوب�ال��Wترأسها�عبد�الرحمان�. شهرا

�نقTب�"،�منتقدا�فيه�2002ة�اليوسفي،�\مر�الذي�جعل�حزب��تحاد��ش¦;اكي�يصدر�بيانه�ا�شهور�سن

�الديمقراطية �ا�نهجية �الثانية،�". عPى �للمرة �الحكومة �اليوسفي �الرحمان �عبد �يقود �أن �يأمل �الحزب �كان إذا



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ات ترشيعي
  "!� ا�� �	 ا���م. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

31 
 

�\جيالأ �لدى �سيكون �عابرة �وقائع��حداثا �اليوم �تدرس �كما �يدرس �تاريخ القادمة

�تظ �كانت �Wال� �عادية ره\مس �أحداثا  ف. �عاصرها
ً
�ت�مباشرة �ك>;ان�بعد �ابن كليف

�الحكومة �بتشكيل �نحو ، �طويلة �جولة �jي �ا�غرب �ا�لك �Dفريق�غادر ،�يةالدول

� �أشهراستمرت �خمسة �حو�ي �مرات، �خTلها �أجل��قليلة�عاد �من �وقص>;ة متفرقة

وقد�اصطحب�خTل�هذه�،�عPى�مؤتمر�حول�البيئة�شرافD  بة�وطنية�أوسانإحياء�م

�غ>;هم �دون �محددين �وزراء �الطويلة �الجولة �والصيد�، �الفTحة �وزير �كان حيث

وقعا�أكµ;�من�اتفاقية�وحاضرا�ُم ،�حجر�الزاوية�jي�هذه�الزيارات�شعزيز�أخنو �ي البحر 

�بروتوكول  �أكµ;�من �الوزراء. jي �من �يحضر�أي �لم �العدالة��بينما �لحزب ا�نتم>ن

حقائب�رغم�أ¨}م�كانوا�يشغلون�،�والتنمية�jي�هذه�الزيارات�ولم�يوقعوا�أية�اتفاقيات

 
َ
�ق �من �وا�عادن�بيلمهمة �والطاقة �والنقل �\ثناء،. التجه>� �بعد�و  وjي مباشرة

��نتخابات �وزير، �مزوار� أعلن �الدين �صTح �العمال �تصريف �حكومة �jي الخارجية

بدعوى�تحمله�ا�سؤولية�عن�،�29ئاسة�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرارمن�ر استقالته�

تواصل�ابن�ك>;ان�مع�حزب�\مر�الذي�أربك�،�النتائج�الضعيفة�للحزب�jي��نتخابات

�لÌحرار �الوط¥� �التجمع �له، �جديد �رئيس �انتظار�تعي>ن �jي �الشخص�، �كان حيث

�هو �ا�نصب �لهذا �عزيز�أ ا�ق¦;ح �\عمال �ورجل �خنوشوزير�الفTحة �أّج ، لت�الذي

                                                                                                                                                    

وهو�ما�لم�يحصل�بعد�أن�ع>ن�ا�لك�وزير�الداخلية�\سبق�إدريس�جطو�القادم�من�عالم�\عمال�وزيرا�أو�،�

  . نة�عل�}ا�من�أجل�التسريع�با�نتقال�الديمقراطيم·}يا�بذلك�تجربة�فتية�تمت�ا�راه
سنة،�وقد�تشكل��29عPى�يد�أحمد�عصمان،�صهر�ا�لك،�واستمر�jي�قيادته��1977تأسس�هذا�الحزب�سنة� 29

�سنة� �ب>ن �الحكومة �يقود �من �مؤسسه ن
ّ

�مك �وقد �ا�ستقل>ن، �الb;�اني>ن �والنواب �\عمال �رجال �من أساسا

�حكو 1977و�1972 �jي �شارك �كما ،� �سنة �اليوسفي �قادها �Wال� �التناوب �ا�شهد�1997مة �jي �حاضرا �وظل ،

�نتخابي�منذ�تأسيسه،�وغالبا�ما�تم�نعته�من�قبل�أحزاب�الكتلة�الوطنية�بأنه�حزب�صنعته�Dدارة�من�أجل�

  . منافسة�\حزاب�الوطنية
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رغم�أنه�كان�jي�الو�ية�،�زياراته�Þفريقيا�انعقاد�مؤتمر�الحزب�لكي�يضعه�عPى�رأسه

�غ>;�من �السابقة �لهتسالحكومية �ب �رئ، �\مر�وأصبح �تأتى �عندما ¤Wجديديوح� ا�سا

�للحزب �ُم ، �ظل �فإنه �جو�ته �jي �للملك �\فريقيةصاحبا �الحكومة�، �برئيس �يلتق ولم

�ق �مرات �إ�ى �ليلةا�كلف �\خ>;، �أن ¤Wح � �ععندما �ُيسأل �تشكيل�كان �موعد ن

�إفريقيا": يجب،�الحكومة �من أصدرت�\مانة�وقد�. "إني�أنتظر�عودة�ال����أخنوش

� �للحكومة �"فتوى "العامة �\عمال، �تصريف �حكومة �jي �الوزراء �أن �تفيد والذين�،

�النواب �مجلس �jي �أعضاء �انتخبوا �ح، �jي �يستسيكونون �لم �إذا �التناjي �من�الة قيلوا

�ا�إ �سؤولي¦نحدى ،� �من �كان �إ� وزيرً �12فما �استقال�}م�ا �قدموا �الحكومة�أن ،�من

،�مما�أربك�س>;ها�وخلف�العديد�من�ا�شاكل،�وأفقدوا�الحكومة�حوا�ي�ثلث�أعضا�}ا

� �أنه �الدستوري �القانون �jي �باحث �أشار�أكµ;�من �وأن��لموقد �التناjي �حالة توجد

� �النواب ��جلس �الداخPي �الحكومةو النظام �لس>;�عمل �التنظيم� �القانون تيحان�يُ ،

 . ء��ستمرار�jي�مهامهم�دون�الوقوع�حالة�التناjياللوزر 

من�العاصمة�السينغالية�وقد�اختار�ا�لك�أن�يتوجه�بخطاب�للشعب�ا�غربي�

�"دكار" �تخليًد ، �الـ �للذكرى �41ا �ملك�، �ف�}ا �يخاطب �Wال� �\و�ى �ا�رة ��ي �تلك وكانت

jي�حالة�حرب�أو�أعمال�عنف��تليس�ةرغم�أن�\خ>; ،�خارج�البTدشعبه�من�،�مغربي

،�Þفريقيا�تهزيار لك�jي�خطابه�عن�ا�نجزات�ال��Wحقق�}ا�تكلم�ا�. مستعمرةوليست�

بعد�أن�كان�الراحل�الحسن�،�"Dفريقي�تحاد�"وعن�قرب�عودة�ا�غرب�إ�ى�منظمة�

تع¦;ف�بـ��}اة�عPى�أساس�أ¨فريقيمن�منظمة�الوحدة�D 1985نسحب�سنة�الثاني�قد�ا

�"البوليساريو" �التالية وjي، �الفقرة �جاءت �الخطاب �يتم�": نفس �أن �عPى وسأحرص

ولن�أتسامح�مع�. ووفق�منهجية�صارمة،�طبقا�لهذه�ا�عاي>;،�تشكيل�الحكومة�ا�قبلة
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�ع·}ا �للخروج �محاولة �jي�. أي �تكون �أن �ا�قبلة �الحكومة �من �ينتظرون فا�غاربة

�ا�ر  �هذه �الحاسمةمستوى �كانت�. 30"حلة �Wال� �الشكوك �الخطاب �لغة �عكست لقد

� �ا�لك �ب>ن �العTقة �طبيعة �حول �ا�غربية �السياسية �\وساط �jي ورئيس�متداولة

�الحكومة �انقطعت�، ��تصال �قنوات �وأن �متوترة �أصبحت �العTقة �هذه �أن �راج إذ

�T25غ�كرسه�بوسي،�بعد�تصريحات�ابن�ك>;ان�نفسه�وهو�ما�ستؤكده�فيما،�بي·}ما

 . 2017مارس�

�والتنمية� �العدالة �حزب �عPى �و\حزاب �ا�لكية �ب>ن �العTقة �يقتصر�تأزم لم

�وحزب� �السلطات �ب>ن �تسود �بدأت �متشجنة �أجواء �إن �بل �ك>;ان، �ابن بزعامة

�شباط �عليه��عTملوسائل�D �\خ>; ح�صرّ ،�وقد��ستقTل�بزعامة�حميد أنه�عرض

اصرة�و�تحاد��ش¦;اكي�و�تحاد�الدستوري�\صالة�وا�ع: داخل�لقاء�ضم�أحزاب

عدم��ستجابة�لدعوة�العدالة�والتنمية�،�والتجمع�الوط¥��لÌحرار�والحركة�الشعبية

�بالحكومة�لTلتحاق �حزب�، �يقودها �حكومة �jي ��ستقTل �حزب �مشاركة مقابل

�تشكيلها �jي �ك>;ان �ابن �يفشل �عندما �وا�عاصرة �\صالة ��تحاد�، �حزب وتمك>ن

jي�مقابل�دفع�حزبي�العدالة�والتنمية�والتقدم�،�ش¦;اكي�من�رئاسة�مجلس�النواب� 

شباط�م�}مة�،�ا�عنية\حزاب��نفتهوهو�التصريح�الذي�،�و�ش¦;اكية�نحو�ا�عارضة

 . 31هو�صاحب�مق¦;ح�عرقلة�مهمة�ابن�ك>;ان�jي�تشكيل�الحكومة�كونهب

�و  �الحكومة �تشكيل �حول �ا�فاوضات �تجري �كانت �أحزاببينما : بعضوية

�لÌحرار� �الوط¥� �والتجمع �و�ش¦;اكية �والتقدم �الشعبية �والحركة �والتنمية العدالة

                                                           
30 https://goo.gl/z7PXm4  

  ".أكتوبر�8مؤامرة�"DعTم�ا�غربية�عPى�هذا�الواقعة��تطلق�وسائل 31
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��ستقTل �وحزب ،� �التوقعات �كانت �أنوحيث �بطريقة��تش>;�إ�ى �ستتشكل الحكومة

�تأخر �وبدون �عادية �ا�تفاوض>ن، �ب>ن �كب>;ة �مشاكل �هناك �بأن �تتوارد �\نباء ،�بدأت

أحزبا�معينة�jي�مقابل�وجوب�إشراك�أحزاب� Pى�مشاركةوأن�هناك�خطوطا�حمراء�ع

�أخرى  ،� �عنوان �\زمة �اتخذت �وأخنوشاب"وقد �ك>;ان �"ن ،� �اش¦;ط عPى��\خ>; حيث

�الحكومة �jي ��ستقTل �حزب �إشراك ���يتم �أن �ك>;ان �ابن �إشراك�، �وجوب مقابل

�الدستوري ��تحاد �ك>;ان، �ابن �رفضه �\مر�الذي ،� �متمّسكا �وظل  القا¾��برأيه

أكتوبر��j8ي� ربما�مكافأة�له�عPى�موقفه�مما�حدث–ضرورة�إشراك�حزب��ستقTل�ب

–��� �حزب �إشراك �الدستوريوعدم �سيت. تحاد �حميد�غ\مر�الذي �أد�ى >;�بعدما

�،�مام�نقابة�حزبهشباط�بخطاب�أ مما�،�"موريتانيا�جزء�من�ا�غرب"يقول�فيه�بأن

عضو�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار� ارجعل�الخارجية�ا�غربية�ال��Wيرأسها�صTح�مز 

،�"الخط>;ة�وغ>;�ا�سؤولة"وتصف�تصريحاته�بـ�،�عPى�شباط�فيه�ردّ بيان�تإصدار��إ�ى

مما�دعا�ا�لك�إ�ى�إرسال�ابن�ك>;ان�نفسه�إ�ى�،�يتانيةور اج�الدولة�ا�جثم�أعقÑ}ا�احت

ناك�وقد�عاد�بشبه�يق>ن�بأن�ه،�الرئيس�ا�وريتاني�من�أجل�توضيح�موقف�ا�غرب

 . 32استحالة�Þشراك�jي�حزب��ستقTل�jي�الحكومة

ت�عقدة�حزب��ستقTل
ّ

ك
ُ
�ى�قرب�تشكل�وظهرت�توقعات�تش>;�إ،�وعندما�ف

�الحكومة �آ، �شرط �ارتفع �ك>;ان ��بن �أخنوش �حزب�و خر�قدمه �إشراك هو�ضرورة

�الحكومة�د�تحا �jي ��ش¦;اكي ��ي، �أحزاب �أربعة �وقعته �وصدر�بTغ التجمع�: بل

�و�ش¦;اكيالوط¥ �الدستوري �و�تحادين �الشعبية �والحركة �لÌحرار �� �إ�ى�، يدعو

                                                           
إذا�شارك��ستقTل�jي�الحكومة�: "تداولت�بعض�الكواليس�أن�ابن�ك>;ان�سمع�من�الرئيس�ا�وريتاني�عبارة 32

  ". سأكون�م�Ïعجا
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�ب �الحكومةالتعجيل �تشكيل �كلهاويلّم ، �\ربعة �\حزاب �إشراك �قبول �ضرورة �إ�ى ،�ح

نشره�عPى�الصفحة�الخاصة�به��بTغ�همنتض،�مما�استد�ى�ردا�سريعا�من�ابن�ك>;ان

�" سبوكيالف"عPى� �بعد�ابن�ك>;انوالذي�قال�،�"انتþ¤�الكTم"اشُ�ِ}ر�ببTغ �فيما  عنه

�الحكومة( �تشكيل �مهمة �عن �إبعاده �تم �ا�لك�) عندما �إ�ى �العودة �ينوي �كان أنه

لو��نصيحة�بعض�أعضاء�\مانة�العامة�،�بأنه�لم�ينجح�jي�تشكيل�الحكومة�وإخباره

 . لحزبه

�بدت�بشكل�واضح�العTقة�ا�تأزمة�ب>ن�ا�ؤسسة�ا�لكية،�خTل�هذه�ا�رحلة

�و�ش¦;اكية �التقدم �حزب �ما �حدا �وإ�ى �و�ستقTل �والتنمية �العدالة �وحزبي jي�،

نجم�عزيز�أخنوش�رئس�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�وا�وصوف�ب>ن��عو مقابل�سط

�سأو  �بـ �ا�هتم>ن �بعض �ا�لك"اط �أكµ;. "صديق �ا�كلف �الحكومة �رئيس �أصبح  وقد

�متوقعة�منه ا�عن�التحفظ�jي�الخطاب�وصدرت�منه�تصريحاتبعًد  هذه�،�لم�تكن

العTقة�بينه�وب>ن��إليه�بعض�مقتطفا£}ا�حW¤�يتم�استجTء�عمق�\زمة�الذي�وصلت

 بنا األقاه�كلمةجاء�jي�،�ا�ؤسسة�ا�لكية�هذه�ا�رة�وليس�فقط�مع�محيط�القصر

موقع��اوب�}،�2017أكتوبر��25يوم�،�ك>;ان�أمام�منتخ��Lحزبه�داخل�الb;�ان�بغرفتيه

Pن¦;نيتى�الحزب�عD :"ي�ا�غرب�هو�حلقة�من�حلقات�الصراع�ب>ن�jما�يقع�من�صراع�

،�وأنه�مخلوق�مكرم�وأنه�يستطيع�أن�يدبر�أموره�بنفسه�نسانتيار�يؤمن�باÞ: تيارين

،���يستحق�الحرية�وأن�يضبط�حقه�حسب�إرادته�نسانن�Dوب>ن�تيار�آخر�يؤمن�بأ

jل�التحكم�Tي�من�يمثله�بشكل�أو�بآخر�والنيابة�لذلك���بد�من�التحكم�فيه�من�خ

وjي�القيام�بكل�ما�يلزم�لضبطه�،�عنه�jي�تصريف�\مور�واتخاذ�القرار�وتوزيع�الµ;وة

�أو�Dغراء �أو�الشراء �أو�Dغراء �القمع �أنواع �من �\مر�نوعا �تطلب �إن ¤Wهذان�.... ح



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ات ترشيعي
  "!� ا�� �	 ا���م. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

36 
 

�فجر��ستقTل �منذ �ا�غرب �jي �موجودان �التياران ،� �أسفر�عن وجهه�تيار�التحكم

� �انتخابات �خTل ��2009البشع �حزب �خTل �وا�عاصرة"من �"\صالة �ابن�، وأضاف

�اك>;  �له �يسبق �لم �بلغة �محمد�": تحدث�أنن �دولة �ليست �الدولة �هذه ��ي اسمحوا

� �لوحدهالسادس �السادس، �محمد �دولة �ا�غربيدو �،هذه �الشعب �كافة �ولة وكافة�،

ا�هو�وعينا�وعلينا�أن�نستمر�هذ،�الشعب�ا�غربي�عليه�أن�يدافع�عPى�مصالح�دولته

�هو�الخطر �التحكم �الدكتاتورية(...)  Ãن ��ي �الدكتاتورية �دكتاتورية�، �كانت سواء

لذلك�يلزمك�،�الدكتاتورية��ي�الدكتاتورية،�أو�دكتاتورية�يتم�تزيي·}ا�با�اكياج،�بنعPي

�ا�جتمع �jي �حقيقيون �الواقع. 33"شركاء ،� �بدأت �ك>;ان �ابن �تصريحات نحو��تتجهأن

كما�أنه�،�بوابjي�وجهه�\ �ُصّدتو ،�شكيل�الحكومةما�تأخر�تيد�من�التصعيد�كلمز 

�من�£}ميشه�خTل�هذه�ا�رحلة �اشتكى�أكµ;�من�مرة لم�يرقه�أن�يتم��هتمام��بل،

��يمكن�أن�يذهب�ا�لك�إ�ى�": عPى�حساب�تأجيل�تشكيل�الحكومة�ةبالدول�Dفريقي

}>،�تفريج�كربات�بعض�الشعوب�Dفريقية هذه�إهانة�للشعب�،�ن�الشعب�ا�غربي̈و

  . j"34ي�تشكيل�الحكومة�إرادتهذا�لم�نح¦;م�هانة�للشعب�ا�غربي�إهذه�إ(...)  ا�غربي

رب�و�ما�أصبح�يطلق�عليه�jي�ا�غألقد�استمرت�حالة�من��نحباس�السيا§���

�واستمرت"البلوكاج" ،�� �التكهنات �فرقاء�تضار|jي �عليه �سسيقدم �الذي �ما �حول }ا

� �السياسيةاللعبة ،� �من �ا�لك �عاد �أن �إ�ى �Dفريقيةجولته �ا�لكي�و ، أصدر�الديوان

jي�حفظ�،�أعزه�هللا،�وبعد�عودة�جTلة�ا�لك": جاء�فيه�2017مارس��25بتاريخ��بTغا

بعد�الجولة�ال��Wقادته�إ�ى�عدد�من�الدولة�Dفريقية�،�هللا�ورعايته�إ�ى�أرض�الوطن
                                                           

حزب�العدالة�،�قناة�اليوتيوب�الرسمية�ل"الديمقراطية�تتقدم�و��يع¥��ذلك�أن�الفساد�قد�انتþ¤: ابن�ك>;ان" 33

  https://goo.gl/Jzp6xw:والتنمية،�jي
  https://goo.gl/n5VWE5: ،�قناة�اليوتيوب،�jي"بنك>;ان�ينتقد�الزيارات�ا�لكية�Þفريقيا" 34
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�دة�،�ل��Wقام�|}ا�السيد�رئيس�الحكومة�ا�ع>نأخذ�علما�بأن�ا�شاورات�ا،�الشقيقة

�أشهر �الخمسة �تجاوزت �اليوم، �حد �تسفر�إ�ى �لم �حكومية، �أغلبية �تشكيل ،�عن

وبمقت�¤�الصTحيات�الدستورية�. إضافة�إ�ى�انعدام�مؤشرات�توÓي�بقرب�تشكيلها

�ا�لك �لجTلة �س>;�ا�ؤسسات، �حسن �وعPى �الدستور �اح¦;ام �الساهر�عPى ،�بصفته

�وا�واطن>نوا�ؤت �للوطن �العليا �ا�صالح �عPى �من �تجاوز�، �عPى �جTلته �من وحرصا

�الحالية �الجمود �وضعية �قرر ، �فقد �هللا، �أعزه �جديد، �حكومة �كرئيس �يع>ن ،�أن

�والتنمية �العدالة �حزب �من �أخرى �سياسية �أن�. شخصية �ا�لك �جTلة �فضل وقد

�القرار�السامي �هذا �يتخذ ،Wال� �ا�تاحة ��ختيارات �كل �ضمن �نص�من �له �يمنحها �

�الدستور  �وروح ��ختيار�، �توطيد �عPى �الدائم �وحرصه �الصادقة �Þرادته تجسيدا

وسيستقبل�جTلة�. وصيانة�ا�كاسب�ال��Wحقق�}ا�بTدنا�jي�هذا�ا�جال،�الديمقراطي

�ا�لك �هللا، �حفظه �العاجل، �القريب �jي �الشخصية، �هذه �بتشكيل�، وسيكلفها

�الجديدة �. الحكومة �جTلة �أبى �العالية�وقد �ا�سؤولية �بروح �يشيد �أن �إ� ا�لك

طيلة�الف¦;ة�ال��Wتو�ى�،�ال��Wأبان�ع·}ا�السيد�عبد�Dله�بنك>;ان،�والوطنية�الصادقة

�الحكومة �رئاسة �خTلها �ذات، �واقتدار�ونكران �كفاءة �البTغ�. 35"بكل �هذا �شكل لقد

�والتنميةار تحو��ف �حزب�العدالة �العTقة�مع �jي �تؤشرات�كانفا�. لعاموأمينه�ا،�قا

سيما�وأنه�ذكر�فيما�بعد�،�وابن�ك>;ان�نفسه�لم�يكن�يتوقعه،�تستبعد�هذا�الخيار

لكن�،�تقريرا�عن�مشاوراته�تسليمهأنه�كان�يتوجه�jي�نفس�اليوم�للملك�من�أجل�

  وأّن ،�خb;وه�بأن�ا�لك�لن�يستقبلهمستشاري�ا�لك�أ
ً
 . ا�سيصدر�jي�هذا�السياقبTغ

                                                           
مارس��17الصادر�بتاريخ��04. 17. 1رقم�(تعي>ن�العثماني��نشرت�الجريدة�الرسمية�بعد�يوم>ن�عPى�البTغ،�ظه>;  35

  ). 2016أكتوبر��17والصادر�بـ��160. 16. 1رقم�(الذي�ينسخ�ظه>;�تعي>ن�ابن�ك>;ان��،)2017
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�ا �حزب �أعضاء �يتوان �والتنميةلم �لعدالة �ك>;ان، �ابن �رأسهم �وعPى عن�،

رغم�أنه�سبق�لهم�أن�أكدوا�،�ولم�يجادلوا�jي�مشرعيته،�قرار�ا�لكال¦;حيب�الظاهر�ب

ون�عPى�شخص�عجمِ وأ¨}م�ُم ،�أكµ;�من�مرة�أ¨}م�ضد�اختيار�شخص�ثان�من�الحزب

�ك>;ان �ابن �أ، �درجة �اش�}ر�بقوله�ّن إ�ى �الرميد �مصطفى �أكون ": وزير�العدل  بنا لن

�والتنمية �العدالة �36"عرفة �ا�رحلة�، �عن �أكµ;�ا�دافع>ن �فيه �أصبح �الذي �الوقت jي

،�أكتوبر��7بتعاد�عن�لحظة�أن�ب \مر�الذي�يدفع�للقول . ال��Wتلت�تعي>ن�العثماني

�أكµ; �|}مقرّ و ،�من�نشوة��نتصار�ال��Wم>�ت�إحساس�أعضاء�العدالة�والتنمية�خّفف

� �مق¦;حات �عPى ��نفتاح �من �غداة �لدü}م �مقبولة �لتكون �تكن عن��DعTنوأفكار�لم

jي�إمكانية�تعي>ن�شخص�من�داخل��منحهم�فرصة�للتفك>; �تم،�37ربما،�لذلك. النتائج

فb;اير�عPى�أن��20الذي�ساعده�لسانه�قبل�وبعد�دينامية�،�حز|}م�غ>;�أمي·}م�العام

أول�انتخابات��لكن�نفس�اللسان�سيخونه�عند�دنوّ ،�يصبح�مقبو��لدى�دوائر�الحكم

،�وشرع�jي�إلقاء�تصريحات�متناقضة�تارة�يعb;�من�خTلها�عPى�الثقة�ا�لكية،�بر�انية

،�تارة�يحذر�من�أجواء�الربيع�الديمقراطي،�وأخرى�يستنجد�ف�}ا�با�شروعية�الشعبية

كان�،�ومن�هذا�ا�نطلق. وأخرى�ينبه�إ�ى�ما�يحدث�jي�دول�الجوار�من�خراب�ودمار

أصبح�قريبا�من�تقّبل�،�لتنمية�كلما�طال�أمد�غياب�تشكيل�الحكومةحزب�العدالة�وا

                                                           
�الخامس� 36 �السلطان�محمد �نفي �جرى �إذ ��ستعمار، �حقبة �إبان �jي�ا�غرب �حدث �معطى�تاري�ي �إ�ى �إشارة jي

�
ً

Tي�منصبه�ب>ن�وتعي>ن�محمد�بن�عرفة�بديjغشت��21عنه،�وهو�أحد�أفراد�\سرة�العلوية�الحاكمة؛�واستمر�

  . 1955أكتوبر��30 و1953
�ابن� 37 �تعي>ن �أعقبت �Wال� �ا�مارسات �Wال� �الف¦;ة �بأن ��ستنتاج �أتاحت �ا�ؤشرات �من �العديد �Ãن �ربما، نقول

الجولة�Dفريقية�ا�طولة،�استقالة�رئيس�التجمع�الوط¥��لÌحرار�: كانت�تس>;�jي�تأخ>;�تشكيل�الحكومة�ك>;ان

�لهجة� �ك>;ان، ��بن �أخنوش �|}ا �تقدم �ومتنوعة �متتالية �اش¦;اطات �أخنوش، �الجديد �لرئيسه والسفر�الدائم

  ... الخطابات�الرسمية
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عبت��"مباراة"إذ�من�الوارد�جدا�أن�. الحلول�ال��Wسُتق¦;ح�عليه
ُ
تأخ>;�الحكومة�ال��Wل

� �ملعب �فوق �أشواطها ��ش¦;اكي"حزب �"�تحاد �اللعبة، �عPى �ك>;ان �ابن ،�38ووافق

�النصر  �أجواء �عن ��بتعاد �إ�ى �باÃساس �£}دف �ك>;ان��كانت �ابن �يسوقها �كان �Wال

�ومناصريه �أطراف�، �حقق�}ا �موازية �انتصارات �تسويق �ا�رحلة �هذه �صاحب وقد

إضافة�إ�ى�،�أو�عPى�مستوى�التحركات�الداخلية،�سواء�عPى�الجÑ}ة�Dفريقية،�أخرى 

قوس��وإغTق،�خلق�مجموعة�من�\جواء�السلبية�ال��Wُتظهر�عودة�الدولة�السلطوية

 D� �عPى �ي>نسTم�نفتاح �لحزب�، �الدعوي �الذراع �ُتصنف �وثائق �بتسريب وذلك

وDعفاءات�الجزئية�،�العدالة�والتنمية�ضمن�ا�نظمات�الدينية�ال��Wينب�ي�مراقب�}ا

 Dي�الوظيفة�العمومية�سؤوليةا�من�مناصب��حسانلعناصر�من�جماعة�العدل�وj�،

�ابن �إخوان �أنفس �jي �الخلخلة �من �نوع �حققت �مؤشرات �كلها �ك>;ان�و�ي وجعل�}م�،

وأنه�من�أجل�،�يقتنعون�بأن�ا�س�}دف�هو�إ¨}اء�تجربة�حز|}م�jي�اللعبة�السياسية

� }م �يسم̈و �من �عPى �الفرصة �هذه م"تفويت
ّ

�التحك �"مدبري �التعاطي�، �من �بد �

 Dالقصر�يجابي� �محيط �قريحة �به �تجود �ما �مع �التصريحات�، �عنه �أبانت �ما وهذا

هم�مودع،�دة�حزب�ا�صباح�عن�ترحيÑ}م�بقرار�ا�لكا�تواصلة�ال��Wعb;�من�خTلها�قا

  . لسعد�الدين�العثماني

� �العدالة�انعقادقبل �لحزب �الوط¥� �الحزب( والتنمية�ا�جلس �بر�ان ) بمثابة

استقبل�ا�لك�سعد�الدين�العثماني�بطريقة�ف�}ا�نوع��حتفاء�أظهرته�،�بيوم�واحد

                                                           
نه�لن�يقبل�بوجود��تحاد��ش¦;اكي�jي�الحكومة،�وأنه�مارس�أ�25صرح�ابن�ك>;ان�قبل�أيام�من�صدور�بTغ� 38

�. لن�يرأس�حكومة�يتواجد�ف�}ا و�ي�مدينة�صغ>;ة�قرب�مدينة�الجديدة�" خطاب�الوليدية"واش�}ر�الخطاب�بـ

�والتنمية �العدالة �حزب �لشبيبة �لقاًء �العالم�: "انظر: استضافت �لشباب �الوط¥� �ا�لتقى �jي �ك>;ان �ابن كلمة

  j�، :https://goo.gl/CZsXWLي)2017مارس��11(،�قناة�اليوتيوب�"يةالقروي�بالوليد
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 ،�;انا�قارنة�مع�طريقة�استقبال�وتعي>ن�سلفه�ابن�ك>
ّ

يت�ر�عPى�أن�مرحلة�طوِ مما�أش

� �قستنطلومرحلة ،� �حّمل �ا�لك �وأن �سيما �العثماني �حزبه �Ãعضاء تضمنت�رسالة

�للحزب �الوط¥� �ا�جلس �أمام �مكتوبة �العثماني �قرأها �Wال� �التالية  ": الصيغة
ّ
غ�بل

�ل �العدالة�سTمي �مع �يشتغل �أن �يريد �جTلته �إن �لهم �وقل �الحزب �أعضاء جميع

� �Ãنه �وط¥�والتنمية �يع¥�. "حزب �العدالة�ما �حزب �مع �القصر�ليست �مشكلة �أن

\خ>;�مسؤولية�إخفاقات�ا�رحلة��يحملمما�،�والتنمية�ولكن�مع�شخص�ابن�ك>;ان

وأكيد�. 39"البلوكاج" ا�غربي�عTمهو�السبب�jي�ما�أصبح�يطلق�عليه�D �هوأن،�وحده

�\مر�س �هذا �لهأن �ا�اتكون �الفعل �مستقبل �عPى �مهمة �ا�غربيتداعيات ،�لحزبي

 . الداخPي�لحزب�العدالة�والتنمية�وباÃخص�عPى�البيت

�باشر �مفاوضاته وبالفعل �ا�ع>ن �الحكومة �رئيس �للتشاور�، �أقرب �كانت �Wال

�التفاوض �إ�ى �منه �وا�جامTت �الصور �وتبادل �تجه>�ه�، �تم �"��ء �كل �وكأن �بدى إذا

�الع�Þنجاح �ثمانيمهمة �العَق ، �سلفهوفّك �صادفت �Wال� �\حزاب��وقد. د أظهرت

قابلته�تناز�ت�غ>;�،�ا�عنية�بأمر�ا�شاركة�jي�الحكومة�ترحيبا�كب>;ا�للشخص�ا�ع>ن

�ال��Wرفعها�ابن�ك>;ان�ضدالبطاقة�الحمراء��حيث�سحَب ،�متوقعة�من�قبل�العثماني

�الحكومة �jي ��ش¦;اكي ��تحاد �حزب �مشاركة �مشاركة�، �عPى �تحفظ �أي �يسجل ولم

�الدستوري ��تحاد �مستو �أماو . حزب �الحكومية�ى عPى �ال¦;كيبة ،� �حزب�فقد خرج

�الرابح>ن �أقل �والتنمية �العدالة �تخPى، �حزب��إذ �لصالح �والحريات �العدل �وزارة عن

�أخنوش �حقيبة�، �بدون �بوزارة �الرميد �مصطفى �السابق �وزير�العدل �اكتفى بينما

                                                           
39 � �حالة �به �السيا§��"وُيقصد �أكتوبر�" �نسداد �من �التشريعية�للسابع ��نتخابات �عجز��2016ال��Wتلت �Wوال

  . مةخTلها�رئيس�الحكومة�ا�عّ>ن�عبد�Dله�بنك>;ان�عن�تشكيل�الحكو 
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�بحقو  �نسان�Dق مكلف ،� ��ال#��ءونفس �انضمت �Wال� �ا�>�انية �لوزارة إ�ى�بالنسبة

إ�ى��أخنوشوأضاف�،�التجمع�الوط¥��لÌحرار�وزارة�ا�الية�وترأسها�وزير�ينتم��لحزب

�أخرى  �قطاعات �السابقة �الحكومية �التجربة �خTل �ترأسها �Wال� �الوزارة ،� تم�كما

� �والتنمية �العدالة �حزب �وزراء �تغي>;�كل ��–تقريبا �الحقاوي �الوزيرة من��–باستثناء

�أو� �السابقة �قطاعا£}م �دولةدحرج�}تمت �أو�كتاب �منتدب>ن �وزراء �إ�ى �وزراء �من ،�م

و��عPى�با�ي�وزراء�\حزاب�،�ع�الوط¥��لÌحرار\مر�لم�ينطبق�عPى�وزراء�التجم�وهذا

�محدودة �استثناءات �مع �البيت�. \خرى �داخل �متباينة �فعل �ردود ف
ّ
�خل \مر�الذي

�والتنمية �العدالة �لحزب �الداخPي �و ، ��جتما�ي �التواصل �مواقع التصريحات�شكلت

تأليف�ر�|}ا�العثماني�للطريقة�ال��Wدبّ �عديدةانتقادات��وُوجهت،�الصحفية�ساحة�لها

�وا£}ام�بالتواطؤد،�الحكومة �أن�يخلو�ذلك�من�تخوين يم�بل�بلغ�\مر�حد�تقد،�ون

�\ش �الحزببعض �من ��ستقا�£}م �خاص �من�، �ك>;ان �ابن �نجلة �تb;أ �تسجيل وتم

�اال��Wعالج�|}jي�الطريقة�سبوق�وهو�تحول�غ>;�م. هالحزب�الذي���زال�والدها�يرأس

حزب�العدالة�والتنمية�علما�أن�. "زلز��كب>;ا": ف�}ا�ابن�ك>;ان�الحزب�\زمة�ال��Wرأى

طالت��\زمة بل�إّن �"/أكتوبر�7 انتخاباتأزمة�ما�بعد�"تأثر�عPى�وقع�ليس�وحده�من�

�يأيضً  �اللذان �و�ستقTل �و�ش¦;اكي ��تحاد �حزبي �كتاا �حدود �إ�ى �هذه�عيشا بة

�بوحد£}ما �تعصف �قد �كب>;ة �تحديات �التنظيمية \سطر �من�، ��زيد وتعرضهما

  . الضعف�وال¦ّ;هل
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  :أسئلةاستنتاج�و 

�انطلق ��لقد �خطاب �خلقها 2Fال� �}نتظارات �مسألة �من مارس��9البحث

�وتحمسوا� �}ستمرارية، �ظل �التغي�@�zي �إمكانية �ع:ى �راهنوا �للذين �بالنسبة سيما

اJتاحة،�لكن�س�@�cحداث،�وتعدد�الوقائع،��لدفاع�عن�هذا�الخيار�بكل�السبلل

،�فحF¨�يرتفعأن� يأبىه�@ ف_@اير�لتغي��20أبانا�عن�أن�الواقع�الذي�جاءت�دينامية�

� �والهيئات �cحزاب �رّحبت 2Fال� ��9بخطاب �}نتخابات�2011مارس �بعد �بدأت ،

� �مواقفها�2017أكتوبر��7التشريعية �وتتحتراجع �وتح�~اª]ا، �أفكارها لقد�. سس

�لح �العام �cم�ن �أن �كيف �البحث �خ�ل �من�#حظنا �انتقل �والتنمية �العدالة زب

�م �دافع �المستميت �النظام �ِقبل �من �اJتبعة �السياسة �أهم�عن �أحد �إ0ى سيا234

J� �مواجاJناوئ�ن �zي �دخل �القصر�وأحيانا �محيط �مع�مارسات �صريحة �ك�مية هة

�س. اJلك �نفسه �اJنوال �التقدم�وع:ى �وحزب �}ستق�ل �حزب �من �كل ار

وأما�الحركات�. واJجا]ة�و}ش�@اكية،�اللذان�انطلقا�من�اJحافظة�إ0ى�التشكيك

�كانت�يسارية�أو�إس�مية�ف®�2تزداد�يوما�بعد�اقتناعا�بجدوى� �سواء الراديكالية

  . مارس�ومقاطعاª]ا�لكل�تجلياته�الدستورية�والسياسية�9عدم�مبارك¯]ا�لخطاب�

 �قدول
ّ
Jاذا�وصل��حول العديد�من�ع�مات�}ستفهام�هذا�اJسلسل�ف�خل

�التأّزم، �من �اJستوى �هذا � cمر�إ0ى �أطراف �ب�ن �الع�قة �ساءت �نعم�"وJاذا ج±]ة

�أين�يمكن"للدستور  �النظام��أن�،�وإ0ى �ال�2Fيعرفها �اJشكلة �zي�ظل يصل�اJغرب

�وإضع �تأث�@�ضعف �وما �السياسية، �أحزابه �الحياة�الحزبية�السيا�234مع�أهم اف

�يسوّ  �الذي �الديمقراطي �}نتقال �مسلسل �اJغربع:ى �له �²ي�الرسمي�ق �وما ،

�}ج �الوساطة�اJخاطر �منظمات �إخفاق �جّراء �باJغرب حيق
َ
�ت 2Fال� تماعية
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�النقابات( �بمهامه) ...cحزاب، �القيام �zي �والدولة �اJجتمع ��سباب��اب�ن سواء

  ذاتية�أو�موضوعية؟

�cمر� �أن �صبأرغم �#�مندوحة �إ#�أنه �البد´]ات، �من �#��منح �بأنه القول

�الحياة� �zي �اJواطن �إشراك �عن �بعيدا �ديمقراطي �انتقال �أي �تحقيق يمكن

�وخرْ  �السياسية، �واJؤطر،��أك_@�نسبةط �اJنظم �الحزبي �الفعل �zي �اJواطن�ن من

�إ0ى� �الدول �تتحول �أن �يستقيم #� ��نه �والسياسية، �اJدنية �الحريات وإط�ق

مقراطية�zي�ظل�ضعف�وإضعاف�cحزاب�السياسية،�وإبعاد�اJواطن�ن�عن�الدي

الذي�تعيشه�cحزاب� فالواقع. العام�من�خ�ل�الواجهة�الحزبية�}هتمام�بالشأن

اJغربية،�يؤشر�ع:ى�ضعف�مزمن�لحق�بمنظمات�الوساطة�ب�ن�اJجتمع�والدولة،�

� �فا�حزاب �من �مسلس� �عرفت �تفقدو¸فشالالفشل �جعلها �ثقة��، تدريجيا

تعاكس�هذا��داثوكلما�أرادت�أن�تستعيد�منسوب�الثقة�إ#�وجاءت�أح. اJواطن�ن

�،�ساهمت�zي�عقد�اJصالحة�ب�ن1959بد�هللا�ابراهيم�لسنة�}تجاه،�فحكومة�ع

� �ع:ىو  ،السياسةو اJواطن زته
ّ

��حف �العام، �بالشأن �ل�هتمام �نسبة�حيث تجاوزت

الحكومة،�" إقالة"ن�الطريقة�ال�2Fتمت�]ا�لك. ئةzي�اJا�80ة�zي�}نتخابات�اJشارك

� �ابراهيم �هللا �عبد �غادر�به �الذي �وcسلوب �اJحاولة�يالسياسالحياة �أعادت ة،

وأكيد�أن�اJغرب��،الرامية�إ0ى�إنعاش�السيا�234والعمل�الحزبي�إ0ى�نقطة�الصفر

�الواقع �لهذه �الكارثية �النتائج �( ةحصد �zي �الت�ميذ �1965انتفاضة �إع�ن حالة�،

�سنوات� �السبعينات، �بداية �انق�بات �بركة، �بن �اJهدي �اغتيال }ستثناء،

�½ما....). الرصاص �التناو أما �حكومة �أحي¯]ا 2Fال� �ل الرحمان��عبد�برئاسةب

� �سنة �أ1997اليوسفي �ف®2 ، 
ّ

�تبخ �ما �سرعان �لضعيضا �نتيجة �الحكومة،�رت ف
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�للق �أيضا �ونتيجة �عندما �التناوب، �تجربة �مع �طع �وز تم �تقنوقراطتعي�ن �يير�أول

� �2002سنة  �مما،
ُ
�الديمقراطية"_@�اعت �اJنهجية �ع:ى �هذا��."انق�با �ساهم وقد

التحول�zي�ابتعاد�اJواطن�ن�عن�السياسة�cمر�الذي�عكسته�نسبة�اJشاركة�zي�

��2007 ال_@Jانية�انتخابات �اJغرب �تاريخ �zي �cضعف �كانت 2F37(ال�� من��اJائةzي

 {� �اللوائح �zي �ضعيف)نتخابيةاJسجل�ن �حكومة �أنتجت 2Fوال� �عباس�، �ترأسها ة

 
ُ
�ت �لم 2Fوال� �و#ي¯]االفا234، �اJغرب��القانونية كمل �عرفها 2Fال� �}حتجاجات بفعل

 ).ف_@اير�20حركة�( 2011سنة�

�واستفادت� �السياسية �الحياة �أخرى �مرة �}حتجاجات �هذه �أنعشت وقد

�رأس �وع:ى �cحزاب، �ال�هام�]ا �والتنمية �العدالة �بال�@بة�حزب �الفوز �استطاع ذي

�25لكن�ب�غ�الديوان�اJلكي�zي�. اعف�cصوات�ال�2Fكان�يحصل�عل\]اcو0ى�وض

�ما �رّجة�2017رس �إحداث �كب�@�zي �بشكل �cوساط��ساهم �من �العديد داخل

�مع� �الدولة �تعامل �أسلوب �حول �الشك �بظ�ل �وأرÀى �والحزبية، السياسية

لحكومة�و¸تيان�بشخص�آخر�من�حزبه�أحزا]ا،�فإبعاد�ابن�ك�@ان�عن�تشكيل�ا

 
َ
 يْ وت

ّ
�أش �وحزب�س�@�مهمته، �اJلكية �اJؤسسة �ب�ن �الع�قة �zي �جديدة �مرحلة ر�ع:ى

أضف�إ0ى�ذلك�ب�غ�الديوان�اJلكي�ضد�نبيل�بن�عبد�هللا�زعيم�. العادلة�والتنمية

�ع�قته� �zي �}ستق�ل �حزب �يعرفها 2Fال� �واJشاكل �و}ش�@اكية، �التقدم حزب

��،ةبالسلط �أكل �تجعل ��صورةمور �zي �cحزاب �ما �مع �من�التعاطي �اليوم يقع

حزاب�zي�ما�يحدث�بخصوص�ما�ضعف�مساهمة�c و باهتة�وغ�@�مؤثرة،��،أحداث

بعض�يوم�إ#�دليل�أشهر�وتداعياª]ا�ال�2Fتزداد�يوما��7حراك�الريف�اJستمر�منذ�

�ذلك �ع:ى �سيُ . واضح �cحزاب �ت�@كه �الذي �أخر م�Éبو فالفراغ �سائل �ع_@�ى سواء
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ات�محلية،�أو�احتجاجات�منفلتة�من�التأط�@�الحزبي،�وال�2F#�يمكن�توقع�يتنسيق

  .ª]ااأفعالها،�و#�آمادها�و#�امتداد

� �حراك �أحدÊ]ا 2Fال� �½مال �بأن �القول �يمكن ��20ختاما ،�2011ف_@اير

� �خطاب فها
ّ
�خل 2Fال� �كلما��9و}نتظارات ¨3Ë�تت� �بدأت �السنة، �نفس �من مارس

�ا �َبُعدت �الزمنية ��عنJسافة �اJرحلة، �تلك �بب�غ �ال�@اجعات �تتويج �تم �أن �25إ0ى

zي�مسلسل�العراك�ب�ن�قيم�الديمقراطية�من� آخر�،�الذي�فتح�مسارا2017مارس�

�ثانية �جهة �من �السلطوية �وتصورات �ترتفع�. جهة �بدأت 2Fال� �الشكاوى �حجم وما

واJنطات�اJهنية�الحقوقية�وcحزاب�السياسية�عيات�من�ِقبل�العديد�من�الجم

�التحول� �بناء �فرصة �تفويت �نحو �سائر �اJغرب �أن �ع:ى �واضح �مؤشر إ#

[� �تعاملت 2Fال� �فالطريقة �اJنشود، �الريف،��االديمقراطي �حراك �مع السلطة

�نهج �تم �الذي �التض�هوcسلوب �واJس�@ات �الوقفات �منع �سبيل �مع�امzي نية

شر،�وت2011_@اير�ف�20،�كلها�أساليب�تنتمي�إ0ى�ما�قبل�الريفمعتق:ي�
ّ

ع:ى�أن� ؤ

� �سنة �انفتح �الذي �هذه�2011القوس �عن �}بتعاد �تم �كلما �}نغ�ق �zي �شرع ،

�قائما. 2017مارس��25السنة،�إ#�أن�تم�إحكام�إغ�قه�يوم� : لكن�السؤال�يبقى

والذي��2011مارس��9يوم��هإذا�كان�القوس�الذي�انغلق�هو�ذاك�الذي�تم�فتح

لت�
ّ
فماذا�عن�الفئات�والحركات�والديناميات��،"لدستور ج±]ة�نعم�ل"بموجبه�تشك

هل�ستنضبط��..ال�2Fلم�تحفل�أص��]ذا�القوس�ولم�ª]تم�بمدخ�ته�ومخرجاته

�ست �أم ̧غ�ق � �نحو�سلهذا �التحول �أسس �إرساء �أجل �من �أخرى �مسارات لك

  الديمقراطية؟
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  :مقدمة�

�كدعامة�أ �الراهن �الوقت �jي �يتبلور ��نتخابي ��قتصاد �عن �الحديث ض�ى

ن�أوالش�،ن�السيا§���عموماأهمية�القضايا�ا�رتبطة�بالشأأساسية،�لرسم�صورة�و 

راطيات�الحديثة�تس�ى�جاهدة�إ�ى�خلق�نوع�خذت�الديمقأحيث�. �نتخابي�خصوصا

��نتخابية �لعمليا£}ا ��قتصادية �والتكلفة �السياسية �ا�ردودية �ب>ن �ا�وازنة �من jي�،

وذلك��.إطار�حرصها�عPى�إضفاء�ا�زيد�من�الرهانات�عPى�هذه�العمليات�jي�حد�ذا£}ا

�الديمقراطية �مسارا£}ا �jي �عدة �تراجعات �تعرف �مازالت �Wال� �الدول وال���W،عكس

�\ -تحرص �غالب �jي �العمليات��-حيانمكرهة �لتنظيم �هائلة �م>�انيات �تخصيص عPى

ا�سكنة�"نماط�سياسا£}ا�العامة�التنظيميةأباعتبار��نتخابات�نمطا�من��،�نتخابية

Palliatives"،نسقها��� �وتزويد �ا�ؤسساتي �استمرار�بنيا¨}ا �الحفاظ�عPى �بغية وذلك

�ومتجدد �جديدة �بموارد �السياسيةالسيا§�� �ا�شروعية �من �عPى��،ة �ذلك ولو�كان

�وا�تعددة �ا�اسة �ا�جتمعية ��حتياجات �تلبية �أولوية��.حساب ;bيعت� فا�نتخاب

ن�يتجاوز�ذلك�ليصبح�أبل�يمكن��،دستورية�أساسية�لتب¥��الديمقراطية�وتطبيقها
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 \� �لتدعيم �نظامأداة �لكل �السياسية ��.40سس �كان �إذا �علماء�إنه �من �العديد يرى

 نه�مما��ريب�فيه،�أ¨}ا�تتأسس�jي�ك·}هاعPىإلسياسة،�أن�ليس�للديمقراطية�ثمن،�فا

هكذا،�. ا�تجلية�jي��نتخابات مسارا£}ا حدىإبان�إ خاصة�- مالية�باÃساس�-"تكلفة"

� �والسياسةتb;ز �ا�ال �ب>ن �الناظمة �مستفيضا��،العTقة �نقاشا �تحتل �مافتئت �Wوال

�ا�رص �بالتأث>; �جوهره �jي �السيا§��مرتبطا �ا�سلسل �عPى �للمال الديمقراطي�- ود

�تم�.41برمته �jي� ومن �والسياسة �ا�ال �زواج �يسجله �الذي �الوازن �الحضور سنTحظ

�كث>;�من �للدول  الوقائع بناء �مدخ�Tمن�السوسيوسيا§�� �يشكل �الذي �وهو�الزواج ،

 �� �\ولية �العTقةا�داخيل �� نبثاق �ب>ن �تجمع �أن �يمكن �Wال� قتصاد�الوطيدة

�وا ��قتصاد�لسياسة، �علم �بالتحليل �يشملها �Wال� �ا�تعددة �العTقات �إطار jي

�أك�،السيا§�� �الحديثةأحد �Dنسانية �ا�عرفة �فروع �طياته��،هم �jي �يضم والذي

�التخصصات �من ��،العديد �تخصص �عن �الحديث �يمكن �ضم·}ا اقتصاد�"ومن

�\ . "�نتخابات ��،خ>;هذا �كمفهوم �تختلفيتبلور �ب عالم� �البلد�امستوياته ختTف

)،Tمث� �� با�غرب �دورة ��نتخابيتبدأ �شهرين،� قتصاد �بشهر�أو ��نتخابات قبل

 جمع�اقتصاديون�وسياسيون�عPى�التأث>;وقد�أ) وتستمر�أثناء�ف¦;ة�الحملة��نتخابية

ويرتبط�. �نتخابية عPى��قتصاد�خTل�الف¦;ات �نتخابات تفرضه باتت الذي الكب>;

�التأث>;�ب �D هذا �ا�نظمزيادة �التمويل �وأشكال �عام، نفاق �بتنشيط� بشكل وأيضا

�وخلق �قطاعات �عدة �دواليب �مؤقتة فرص وتحريك �ولو �D ( عمل، يجابي�الوجه

                                                           
�شق�@�40 �الشعبية�:محمد �وا�قاطعة �السياسية �الشفافية �ب>ن �با�غرب ��نتخابي ��،السلوك دفاتر�منشورات

 .213،�ص2015وجهة�نظر،الطبعة�\و�ى،�
41 Guy S. Godwin-Gill : Codes de conduite pour les élections, Union interparlementaire, Genève 

1998, p.9. 
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،�الذي�"السيا§�� ا�ال" لكنه�يرتبط�كذلك�بمصطلح) و�قتصاد��نتخابي�ا�نظمأ

�خدمة �jي �و يوظف ��نتخابية �"الحمTت �\سود �وبيعها�بش ا�ع¥�" ا�ال �الذمم راء

��نتخابيالوجه�السل��Lأو( �كب>;ة�) غ>;�ا�نظم �قتصاد �له�تداعيات�سياسية وهذا

بناء�نمط�من�(وخط>;ة،�تتعلق�با�س�بسTمة�ومصداقية�ونزاهة�العمليات��نتخابية

��نتخابية �الحكامة �)سوء �الس>;ورة، �عPى �سلبية �انعكاسات �خلق  وبالتا�ي

ا�مارسة�السياسية�وذلك�بحكم�التشويش�ا�رصود�عPى�. االديمقراطية�jي�حد�ذا£}

�السليم��،العادية �الديمقراطي ��نتقال �ممكنات �بلورة �jي �حاسمة �خطوة باعتبارها

�. والسلس �\ساس، �هذا �محطةعPى �لدراسة ��قتصادي �با�دخل ��ستعانة  فإن

 "ناجعة"امة�ية�حكأ�:يحتم�علينا�طرح�Dشكالية�التالية�2016،42كتوبر�أالسابع�من�

من�التكلفة�خفيض�الت : كفيلة�بجعل��قتصاد��نتخابي�يحقق�الرهان>ن�الحاسم>ن

� �سنحاول �ما �هذا �با�غرب؟ �لTنتخابات �السياسية �ا�ردودية �من �والرفع ن�أا�الية

 . نستشفه�من�دراستنا�هاته

   

                                                           
نه�لم�يسجل�لحدود�اللحظة�التطرق�إ�ى�موضوع�اقتصاد��نتخابات�jي�استحقاق�السابع�أى�تجدر�Dشارة�إ��42

بالقناة�\و�ى�ا�غربية،�عPى�شاكلة�برامج�" اقتصاد��نتخابات"دقيقة��b45;نامج�ماعدا�رصدنا�ل�،كتوبرأمن�

  :بط�التا�ييمكن�مشاهدته�عPى�قناة�اليوتوب�عPى�الرا�.2016نونb;20التحقيق�،�عرض�يوم�\حد�

https://www.youtube.com/watch?v=clDt_xKyWZI 
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ب�ن�التمويل�}نتخابي�العمومي�:}قتصاد�}نتخابي�اJنظم بنية توطيد: أو#

 ¸قرار�والرقابة

  إقرار�آلية�التمويل�}نتخابي�العمومي�zي�التجارب�اJقارنة��- أ�

� �ا�حPيتلعب �ا�ستوى �عPى �السياسية �\حزاب �الوط¥�، �ا�ستوى �عPى �،كما

�ا�نافسة� �وتنظيم �والتعب>;�ع·}ا �ا�صالح �وتجميع �السياسية �التنشئة �jي �هاما دورا

�السياس �صنع �أجندة �ووضع �و\ �نتخابية �الجماعات �واستيعاب �العامة، فراد�ات

لÌحزاب�السياسية�أهمية�قصوى�jي�بناء�الديمقراطية،�فإن��،وبذلك 43.للديمقراطية

�اعتبارها �منظور �لبنات من �من � لبنة �السياسية، �والتنشئة �السلطة �أن�إتداول �

ن�،�مع�الرفع�منشط�}ا�بشكل�جيدأالقيام�بفاعلية�أداء�هذه�التنظيمات�وتمك·}ا�من�

�بمقدرا£}ا�" التنافسية" قدرا£}ا �أساسا �مرهونة �تظل �الديمقراطية، �وظائفها �تأدية jي

�تعمل�\حزاب�السياسية�عPى�تعبئة�ا�وارد��.ا�الية �من�الضروري،�أن حيث�يصبح

ا�الية�الكافية،�لتتمكن�من�أداء�الوظائف�ال��Wيناط�لها�دستوريا�القيام�|}ا،�ومن�

 �� �التأط>;ية �الوظيفة �jي�أبرزها �\حزاب �وظائف �أهم �تعد �Wال� نتخابية،

�الحديثة �تت. الديمقراطيات �ثمة �جهةأومن �من �كد �الديمقراطي�، �النظام حاجة

 Ãحيث�يف¦;ض�44.حزاب�إ�ى�ا�الحاجة�\  خرى أومن�جهة�،�حزاب�ديمقراطية�وقوية

بالضرورة�توافر�الفاعل�الحزبي�عPى�موارد�مالية�كافية�تمكنه�من�تغطية�ا�صاريف�

                                                           
43�� �عبدهللا �وإبراهيم �فت�ي �الديمقراطية:شادية �النظرية �دراسة �jي �ا�عاصرة �ا�ركز��،Dتجاهات منشورات

�السياسية �للدراسات �نظرية�،العلم� �دراسات ��،سلسلة �1رقم ، \� �الجامعة الطبعة��،ردنيةمطبعة

 . 40ص،2005،و�ى\ 
�: لود�بلقا�23مي�44 �رقم �سلسلة�دراسات�ا�تعلق�باÃحزاب�السياسية�04-36قراءة�jي�قانون ،�منشورات�فكر،

 .109،�ص2006،�الطبعة�\و�ى،�نونb;�2--وأبحاث
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��نتخابية�ا� �بالحمTت �والقيام �\شخاص �وتشغيل �بالتنظيم �ا�رتبطة ختلفة

�الناخبة �الكتلة �مع �مستوى . والتواصل �عPى �النجاعة �من �و�زيد �\ساس، �هذا  عPى

� ا�ال�jي�ا�سارات ستخداما �-الديمقراطية أض�ى��-خاصة�خTل�ا�رحلة��نتخابية

لية�التمويل��نتخابي�آومن�أبرزها��45ام،ستخدليات�لهذا�� آقرار�إلزوما�عPى�ا�شرع�

�. العمومي �مساهمة�هكذا �من �كنوع �السياسية �لÌحزاب �العمومي �التمويل يشكل

�ا�الية �مواردها �jي �آ46الدولة �ا�ساواة، �مبدأ �وترسيخ �الشفافية �لتحقيق حيث�. لية

وذلك��47.أن�تتعامل�أجهزة�الدولة�مع�جميع�\حزاب�عPى�قدم�ا�ساواة�،يتع>ن�بذلك

سس�الخيار�أ السياسية�الرصينة�وتعزيز�- الديمقراطية فق�تكريس�الحكامةأكله�jي�

�السليم �من��.الديمقراطي �العامة، �ا�صلحة �أهداف �تحقيق �ا�ا�ي �الدعم �هذا ويروم

�وتأط>;� �تنظيم �jي �بأدوارها ��ضطTع �عPى �السياسية �\حزاب �مساعدة خTل

�الوطني �الحياة �jي �وتعزيز�انخراطهم �جهة،�ا�واطن>ن �من �العام �تدب>;�الشأن �وjي ة،

الحيلولة�دون�أن�تلجأ�هذه�\حزاب�وا�رشح>ن�إ�ى�طرق�غ>;��عb; ومن�جهة�أخرى،�

�الشفافية� �تحقيق �وبالتا�ي �و�نتخابي، �السيا§�� �التمويل �مجال �jي مشروعة

وا�ساواة�ب>ن�\حزاب،�وكذا�ب>ن�ا�رشح>ن،�مع�ا�ساهمة�الفعالة�jي�تخليق�الحياة�

jي�هذا�الصدد،�ينب�ي�عPى�.ة�عموما،�والحياة�السياسية�عPى�وجه�الخصوص�العام

                                                           
45 Ingrid van Biezen: Financement des partis politiques et des campagnes électorales. Lignes 

directrices, Edition Conseil de l'Europe 2003, p.12. 
46 Omar Diop: Partis politiques et processus de transition démocratique en Afrique noire: recherches 

sur les enjeux juridiques et sociologiques du multipartisme dans quelques pays de l'espace 

francophone, Edition Publibook 2006, p .256. 
�السا47234 ��نتخابي�:محمد �الضبط ��نتخابية�،آليات �الخرائط �jي �أعPى �من �التأث>;�والتحكم ا�جلة��،محاولة

 .185ص،�2013شتنb;،�7الجزء�،4العدد�،ا�غربية�للعلوم�السياسية�و�جتماعية�
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 \حزاب�السياسية، أي�مجتمع�من�ا�جتمعات،�أن�يحدد�بنفسه�الهدف�من�تمويل

،�وما�يكتنفها�من�عمليات�وتطورات�jي�48السياسية�برم�}ا �ى�مجريات�الحياةإبالنظر�

. العامة�أهم�رك>�ة�من�ركائزها�طار�س>;ورة�ديمقراطية�متحركة�تجعل�من�ا�صلحةإ

�منه،�عليه�أن�يخضع�بالضرورة�لجملة�إ ن�التمويل�العمومي،�وحW¤�يحقق�الغرض

وتعتb;�السويد�من�الدول�\و�ى�ال��Wأخذت�بفكرة�التمويل�العمومي�. من�الضوابط

. 1966وذلك�منذ�سنة� طار�الحرص�عPى�تنظيم�Dنفاق��نتخابي،إلTنتخابات،�jي�

�الفكر  �و�ي �Wال� �اة، �أساسيةإستندت �قواعد �ثTث �لÌحزاب��-  : �ى �ا�قدم التمويل

الدعم�ا�ا�ي�ا�منوح�بناء�عPى�طلب��-. الجدية،�وال��Wتملك�حضورا�سياسيا�حقيقيا

 الb;�اني الحجم حسب �نتخابي�بشكل�نس�L، التمويل�–.معلل�من�الحزب�أو�ا�رشح

�كتلة �الكتل لكل �التجر  .السياسية من �نجاح �العملية�مع �وتطور �السويدية بة

يمانا�م·}ا�بأهميته�jي�تطوير�إالتمويل�العمومي،� بمفهوم �نتخابية،�أخذت�دول�عدة

�عموما �السياسية �والحياة �خصوصا �الحزبية �الحياة وبريطانيا� أ�انيا–وتخليق

   -يطاليا�وفرنسا�وغ>;هاإسبانيا�و إو 

*c� �أبد�: Jانيةالتجربة �سنة �منذ �أ�انيا �التمويل�بتن1968ت �مسألة ظيم

��نتخابية �للحمTت �السياسية��،فعTوة .العمومي �التنظيمات �حصول �إمكانية عPى

�ومبالغ �التb;عات �\  عPى �حزب��،عضاءاش¦;اكات �كل �تمك>ن �عPى �الدولة �عملت فقد

التمويل�العمومي� حيث�يتم�منح�،مضبوطة�وصارمة وفق�معاي>;�،من�مبالغ�محددة

� �عPى �يحصل �سيا§�� �تنظيم �ألكل �\ �5, 0كµ;�من �من �ا�ائة �الصعيدjي �عPى  صوات

  .jي�ا�ائة�عPى�صعيد�انتخابات�ا�ناطق�وا�قاطعات�1الوط¥��و�

                                                           
48 Ingrid van Biezen: op.cit, p.12. 
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�يعمل: ̧يطالية التجربة* �لم �إقرار حيث �عPى �Dيطا�ي �خاص� ا�شرع نظام

�السياسية �لÌحزاب �العمومي �بالتمويل ،� �jي �القرن�أإ� �من �السبعينيات واسط

�ا�ا¾�� �بموج، �وذلك �رقم �قانون ��1745ب � 2بتاريخ �1975ماي �بقانون�، وا�عروف

" \� �تمويل �jي �الدولة �السياسيةمساهمة �والذي"حزاب �مس�، �عPى �تكلف�أينص لة

� �التشريعية ��نتخابات �jي �ا�رشح>ن �بنفقات �ومجلس��–الدولة �النواب مجلس

خابات�وهو�التكلف�الذي�تم�توسيعه�ليشمل�حW¤��نتخابات�ا�حلية�و�نت�- الشيوخ

وقد�حرص�هذا�القانون�عPى�التنصيص�jي�صيغته�. وروبيا�نظمة�jي�إطار�الb;�ان�\ 

تسم�اكما��49الفرق�الb;�انية، \و�ى،�عPى�تقديم�الدعم�ا�ا�ي�لÌنشطة�ال��Wتقوم�|}ا

تحو��نوعيا�jي��1992وقد�عرفت�سنة�50.جراء�العديد�من�التعديTت�والتنقيحاتإب

�العموميأ �التمويل �بإيطاليا�شكال �السياسية �لÌحزاب ،� �عملية �سلطت يادي�\ "إذ

�"النظيفة �التنظيمات، �لهذه �الغ>;�ا�شروع �التمويل �قضايا �عPى �ثم،�. 51الضوء ومن

Þ� �الدولة �س�ي �بخصوص �الضبط �من �ا�زيد �التنظيمات�قرار �تمويل مسألة

  .السياسية

�ال_@يطانية* �إ: التجربة �أنه �تذ �العمو أبغية �السيا§�� �ميط>;�التمويل عمل�،

وهو��.قانون�يقر�بتمويل�الحمTت��نتخابية عPى�إصدار�1984سنة� ا�شرع�الb;يطاني

                                                           
 .1993بريل�أ11تم�إلغاء�هذا�ا�قت�¤�بموجب�استفتاء��49
50�� �رقم �القانون �قبيل ��659من ��،1981يونيو�18ا�ؤرخ �رقم �القانون ��413وكذا �jي �8ا�ؤرخ �ثم�1985غشت ،

� ��2قانون �لÌحزاب�.  2002ماي 21وقانون �1997يناير ��نتخابية �النفقات �تحس>ن �إ�ى �كلها �سعت وقد

 .السياسية
51 Pour plus de détails voir : Jean Cartier-Bresson : Economie politique de la corruption et de la 

gouvernance, Editions L'Harmattan, Paris 2008. 
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�مبلغ� �jي �الواحد �للحزب �بالنسبة �الحملة ��صاريف �سقفا �حدد �الذي القانون

�تم�.اس¦;لي¥� جنيه000. 100 �إخراج التفك>; وقد �ح>��الوجود هذا jي �إ�ى ،�القانون

 وما�قد�ينجم،��نتخابية ت�الخارجية�للحمTتخطورة�التمويT  نتيجة�الوقوف�عPى

وكذا�نتيجة�تعاظم�Dحساس�لدى�منتس���L،من�عبث�سيا§���وفو¾�¤�انتخابية ع·}ا

بازدياد�قوة�ا�ال�jي�الحياة�السياسية�وتحكمه�jي�دواليÑ}ا�وصناعة� حزب�ا�حافظ>ن

�الحزب عقب وذلك�.خرائطها � نزوع �عPى �له �اختيار�مرشح>ن �مواردهأإ�ى م�ساس

تفضيل�تزكية�ترشح� ومن�ثمة .ا�الية�وتغييب�صفا£}م�ا�رتبطة�بالكفاءة�والفعالية

مع�ما�يشكله�ذلك،�. عمال�عPى�حساب�ذوي�الكفاءاتذوي�ا�ال�و\ثرياء�ورجال�\ 

  .روح�التجربة�الديمقراطية�الb;يطانية�العريقة من�ضرب�صارخ�jي

* ̧ ،�قرار�نظام�للتمويل��نتخابيعمل�ا�شرع�Dسباني�عPى�إ: سبانيةالتجربة�

سنة� وثانيا�بموجب�قانون�صادر�،1985يونيو�19أو��بموجب�القانون�التنظيم��ل

من�التمويل�العمومي�للنفقات��نتخابية،� ثTثة�أنماط هذا�\خ>;�الذي�تب¥¤. 1987

  :و�ي�كما�يPي

�و �–1  �السياسية �لÌحزاب �العادية �\نشطة �لتمويل �ا�قدم �ا�ا�ي فق�الدعم

  قواعد�صارمة�تخضعها�لرقابة�رسمية؛

الدعم�ا�ا�ي�ا�قدم�لÌحزاب�السياسية�بشكل�نس��Lحسب�عدد�\عضاء��- 2

�حصل� �Wال� �\صوات �عدد �وحسب �النواب �مجلس �jي �حزب �كل �يتوفر�عليه الذي

  عل�}ا�jي��نتخابات؛

أدنى��الدعم�ا�ا�ي�القار�والثابت�ا�وجه�للفرق�الb;�انية،�وال��Wتحدد�بحد�–3
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  وعPى�أساس�عدد�النواب�jي�كل�فريق؛

تم�تمكن�}ا� ومن�أجل�الزيادة�jي�العائدات�ا�الية�لهذه�التنظيمات�السياسية، 

�من�مصادر�خاصة،�سواء�إمن�آلية�تمويل�خاص،�أي� مكانية�الحصول�عPى�أموال

من�طرف�أعضا�}ا�أو�من�طرف�الجهات�ا�انحة�الخاصة،�ومن�مداخيل��ستثمارات�

كما�أن�الولوج�إ�ى�. ستفادة�من�القروض�البنكية�ى�جانب�تخويلها�حق�� إة،�الذاتي

 D� �ا�تنافس>نوسائل �لجميع �مجاني �بشكل �يتم �القانون �بحكم �أخذ �العمومي . عTم

مما�جعل�\حزاب�السياسية�تقتصد�jي�النفقات��نتخابية�وتوفرها�Ãغراض�أخرى�

وقت�الراهن�من�منظور�عTقة�ا�ال�ل�}ا،�بعد�أن�أضحت�jي�الإ�ي�jي�أمس�الحاجة�

  .بالسياسة،�جد�مكلفة

�الفرنسية* �مبد�:التجربة �تكريس �تم �لقد �للحمTت�أ �العمومي التمويل

�بفرنسا �السياسية �لÌحزاب ��نتخابية �وآليات�، �واضحة �قواعد �وجود �عدم بحكم

،�حزاب�السياسيةما�عملت�\  حيث�غالبا�.شفافة�jي�مجال�التمويل�السيا§���عموما

�و  ��نتخابيةأمن �با�قاعد �للفوز �أوفر �حظوظ �ضمان �جل �حمT£}ا�، �تمويل إ�ى

 .مخالفة�بذلك�القوان>ن�الجاري�|}ا�العمل،��نتخابية�بطرق�غ>;�مشروعة�وملتوية

�ما�دفع �السيا§���وتوف>;�ا�ساواة�ب>ن��-الفرن��� ا�شرع وهذا وبغية�£}ذيب�السلوك

�jي �ا�تنافس>ن ��ن ا�رشح>ن ��ستحقاقات �ا�ختلفة �ضبط�-تخابية  وتحديد إ�ى

 والعمل�بالتا�ي�،العمومي jي�صرف�ا�ال حW¤���تكون�هناك�ميوعة�،التمويTت سقف

الذي�يعد��،1988مارس��11تم�تب¥��قانون��،jي�هذا�الصدد�.عPى�عقلنة�استخدامه

�القوان>ن\  �من �سلسلة �ضمن �نوعه �من �ول �تمويل�، �نظم �تحديد �عPى �ستعمل �Wال

�ا ��نتخابي\حزاب �Dنفاق �سقف �وتحديد �تكاليف��،لسياسية �تغطية �حيث من
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وانطTقا�مما�سلف�،�هكذا. ليات�صارمة��راقبة�ذلكآمع�وضع��،52الحملة��نتخابية

�سابقة ذكره �تراكمية �لتجارب �اعتماد��،ونتيجة �إ�ى �العالم �دول �من �العديد سعت

يص�من�فرص�تحكمه�jي�ساسا�إ�ى�الحد�من�دور�ا�ال�والتقلأنظمة�قانونية�ترمي�أ

��نتخابية �العملية �. دواليب �الحديثة �الديمقراطيات �معظم �لجأت �تب¥��إحيث �ى

�السياسية� �للممارسة �آلية �وجعلها ��نتخابات �دمقرطة �بغية �القوان>ن، �من ترسانة

�وjي� ��نتخابات، �نتائج �أن �كون �jي �ا�رصودة، �ا�Tحظة �منظور �من �وذلك العادية،

ما�تتأثر�بالقوة�ا�الية�لÌحزاب�أو�جماعات�الضغط،�بل�وحW¤��حا�ت�متنوعة،�كث>;ا

ففي�العديد�من�التجارب��نتخابية،�واجه�ا�نظرين�السياسي>ن�. ا�رشح>ن�أنفسهم

 D�،وا�هتم>ن�بالشأن��نتخابي،�منذ�أمد�بعيد Þنفاق��نتخابي�شكالية�ا�رتبطة�با "

� "السائب �بحمTت �القيام ;bع� �ا�نضبط، �كب>;ةالغ>; �الذي�. تمويل �ا�عطى وهو

� �jي ���محالة، �و�إسيساهم �السياسية �الحياة �برم�}افساد �و�جتماعية . قتصادية

  .ومن�تم�ا�ساهمة�jي�انبثاق�آليات�لعطب�الس>;ورة�الديمقراطية�بأسرها

 التمويل�}نتخابي�العمومي�باJغرب -ب�

�للمغرب �فبالنسبة ، \� �تمويل �انتقاعرف �السياسية �سنة�حزاب �منذ �كب>;ا �

1986 . Ìل� �العمومي �للتمويل �ا�طلق �ا�نع �مرحلة �من �تم �الذي حزاب�وهو��نتقال

�لهذه� إ�ى 53،السياسية �العمومي �للدعم �نظام �بتب¥� �الصريح �Dقرار مرحلة

                                                           
52 Le trafic d’influence et le financement illégal des partis politiques Programme d’action contre la 

corruption, Troisième conférence européenne des Services spécialisés dans la lutte contre la 

corruption(Madrid, 28-30 octobre 1998),Edition du conseil de l’Europe, Mai 2000,p .88. 
53�� �ل �العامة �ظه>;�الحريات �مقتضيات �عPى �استند �الذي �فصله��،1958نونb; 15وهو�ا�نع �jي �جاء �مما حيث

و�غ>;�أن�تتسلم�بصفة�مباشرة�أ ،السياسية��يمكن�لÌحزاب�السياسية�والجمعيات�ذات�الصبغة�"  :مايPي18
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�للوزير�\ �،التنظيمات �ملكية �رسالة ¤��بمقت �وذلك �سنة �طرح. 198654ول  وقد

القانونية،�من�قبيل�الكيفية�ال��W شكالياتمن�D التمويل�العمومي�jي�بدايته�العديد�

تحديد��ئحة�التنظيمات�السياسية�ال��Wيحق�لها� ينب�ي�تبن�}ا�لتوزيع�الدعم،�وكذا

�ستفادة�من�هذا�النمط�من�الدعم�العمومي،�وليحسم�الفصل�الثالث�من�دستور�

�ذلك 1992 �jي��،jي �ا�نخرطة �لÌحزاب �دعم �تخصيص �ضرورة �عPى عb;�تنصيصه

ضفى�شرعية�دستورية�وقانونية�عPى�منح�الدعم�أمر�الذي�\ ،�ا�سلسل�الديمقراطي

 Ìالسياسيةل� �\ . حزاب �هذا � نظمت�،ساسعPى �و�1992انتخابات  1993الجماعية

مق¦;نة�بمجموعة�من�الضمانات�ال��Wرامت�من�الناحية�الشكلية�تأم>ن� التشريعية،

وعPى�ضوء�ذلك،�تم� .55مTت��نتخابيةوم·}ا�التمويل�العمومي�للح شفافية��ق¦;اع،

�السري، �التمويل �أشكال �من �شكل �كل � استبعاد �ما�ي�إمقابل �دعم �تقديم قرار�مبدأ

jي� ن�يصنفأ الدعم�يمكن ن�هذا،�أالبعض من�اعتبار وبالرغم. 56من�طرف�الدولة�

                                                                                                                                                    

 "  ...ومن�ا�كاتب�وا�ؤسسات�العموميةأوجماعات�عمومية�أو�البلديات�أمباشرة�إعانات�من�الدولة�
�الرسالة و�54 �الوزير�\  ،�ي �حث �خTلها �من �تم �Wلدعم�ال� �سنويا �درهم �مليون �عشرين �تخصيص �عPى ول

 \� �الوطنية�ومساعدة �السياسيةالصحافة �النقابية�حزاب �لجنة��،وا�نظمات ��لتمس�قدمته �استجابة وذلك

�النواب �بمجلس �وDعTم �الرسالةو .الداخلية �هذه �منطلق �من ،� �لسنة �ا�الية �قانون �jي �التنصيص �1987تم

 \� �لتمويل �مالية �مبالغ �بتخصيص �متعلق �باب �العامة�عPى �ظه>;�الحريات �تعديل �وليتم �السياسية، حزاب

�رقم �قانون �مرسوم ¤�� صادر�92.719. 2 بمقت �j28ي ;b1992شتن�� �الفصل>ن �ذلك.32وj18ي تم��،بعد

� �لÌحزاب �ما�ي �دعم �تخصيص �عPى ��،التنصيص �عPى �نص �مرسوم �بموجب ��نتخابية �حمT£}ا أن�"لتمويل

خصوصا�jي�صورة��،حزاب�السياسية�والجمعيات�ذات�الطابع�السيا§���ال��Wتتلقى�إعانة�من�طرف�الدولة\ 

وjي�أالحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�بمناسبة��نتخابات�العامة�الجماعية�والتشريعية�مساهمات�jي�تمويل�

ن�ا�بالغ�،�أن�تثبت�jي�ا�واعيد�وفق�Dجراءات�ال��Wتحددها�الحكومة،�أصورة�معونة�للصحف�ال��Wتصدرها

 ."جلهاأغراض�ال��Wمنحت�من�ال��Wتتلقها�قد�صرفت�jي�\ 
�برادة�55 �ا�غرب�Dشكالية�: يونس �jي ��،�نتخابية �ا�سار��نتخابيأمقاربة �وتجاذبات �الحكم �سس �فكر�، مجلة

 .62ص،�2007دجنb;،�93عدد�،ونقد
�الرشوة�56 �من �للوقاية �اJركزية �" :الهيئة �با�غرب �و�نتخابي �السيا§�� �الفساد �وتقييم��–مكافحة تشخيص
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�منه �جديد �كشكل ،� �الريع ��،57عداد �نرى �التمويل�أفإننا �ضبط �jي �ساهم �ذلك ن

�وجع �من�نتخابي �jي �أله �استعماله �انحرافات �عن �ا�شرع�". السائب"ى �أوجد وقد

،�تتجPى�\و�ى�jي�الدعم�ا�ا�ي�السنوي�58ا�غربي�صيغت>ن�للتمويل�العمومي�لÌحزاب

ا�منوح�لÌحزاب�السياسية،�وكذا�الدعم�ا�خصص�للمساهمة�jي�تغطية�مصاريف�

تمثل�jي�ا�ساهمة�ا�الية�ال��Wتنظيم�مؤتمرا£}ا�الوطنية�العادية،�jي�ح>ن�أن�الثانية�ت

� �jي ��نتخابية �الحمTت �لتمويل �السياسية �لÌحزاب �الدولة طار��نتخابات�إتقدمها

�والتشريعية �والجهوية �الجماعية �59.العامة �ا�ادة �مقتضيات �ووفق �من�31هكذا،

ا�تعلق�باÃحزاب�السياسية،�وفيما�يخص�استحقاق��29.11لقانون�التنظيم��رقم�ا

�من �تمويل��السابع �jي �الدولة ��ساهمة �الكPي �ا�بلغ �تحديد �تم أكتوبر�ا�نصرم،

��نتخاب� �العامة ��نتخابات �jي �ا�شاركة �السياسية �لÌحزاب ��نتخابية الحمTت

�لرئيس� �قرار �بموجب ��ستحقاق، �هذا �إطار �jي �ا�جرى �النواب �مجلس أعضاء

� �رقم ��3.191.16الحكومة ��10الصادر�jي ��2016غشت �Wمائ� �درهم�) j)200ي مليون

                                                                                                                                                    

 .16ص،�2011شتنb; 22 -ومق¦;حات
57�2é2.ص،�2012خريف�،السنة�السابعة�عشر،�54العدد��،مجلة�وجهة�نظر�،ريعمملكة�ال�: عبد�اللطيف�حس 
�ا�ادة�58 �مقتضيات �من �استخTصه، �يمكن � 31وهو�ما �من �رقم �التنظيم� �باÃحزاب��29.11القانون ا�تعلق

  .السياسية
�الش 59 �هذا �\ �،نأjي �دعم �م>�انية �بلغت �jي �السياسية ��2015حزاب �انتخابية �ا�حلية�–كسنة ��نتخابات

�2013مليون�درهم�سنة�99, 88مقابل��،مليون�درهم��46, 375مبلغ�- والجهوية�وانتخابات�مجلس�ا�ستشارين

�91,88 و �سنة �درهم �قارنا�.2014مليون �ما �لÌ �،وإذا �ا�خصص �العمومي �الدعم �مع �ا�>�انية حزاب�هذه

�بفرنسا �ضعيفة�،السياسية �نسبيا �تبقى �þف،�� �إ�ى �Dشارة �أمع �ا�ساعداتأن �ا�قدمة��غلبية العمومية

 Ìالفرنسيةل� �حزاب �تمثيلي�}ا، �بدرجة �الصلة �وطيدة ��،تبقى �إ�ى �تصل ��60حيث �،أوروأمليون �حوا�ي �660ي

  .مليون�درهم
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بتاريخ��21.16وقد�نص�القانون�التنظيم��رقم� 60).مقتضيات�ا�ادة�\و�ى�من�القرار(

10� �2016غشت �رقم �التنظيم� �القانون �بتغي>;�وتتميم �القا¾�� ا�تعلق��29.11،

�أو�ى� �حصة �إ�ى �الدولة ��ساهمة �الكPي �ا�بلغ �يقسم �أنه �عPى �السياسية، باÃحزاب

ما�ب>ن�\حزاب�السياسية�ا�عنية،�وحصة�ثانية�يرا�ى�jي��جزافية�توزع�بالتساوي�jي

�السياسية� �\حزاب �أو�تحالف �حزب �كل �عل�}ا �يحصل �Wال� �\صوات �عدد توزيعها

�عPى� �تحالف �أو�كل �حزب �كل �|}ا �يفوز �Wال� �ا�قاعد �وعدد �الوط¥� �الصعيد عPى

�نفسه �أن�ويظه). التنظيم� من�القانون �36 الفقرة�\و�ى�من�ا�ادة(الصعيد ر�جليا،

هذا�التقسيم�يس�}دف�تيس>;�مشاركة�\حزاب�السياسية�jي�خوض�غمار�ا�نافسة�

�الحسبان� �jي �يأخذ �كما }ا، �وو̈ز �حجمها �النظر�عن �وبغض �شفافية، �بكل �نتخابية

�jي� �عليه �ا�نصوص �الديمقراطي �التمثيل �مبدأ �jي �ضمنيا �الوارد �التناسب مبدأ

�ولقد�حدد�ا�رس .من�الدستور �11الفصل� غشت��10الصادر�jي��2.16.666وم�رقم

2016���Wت��نتخابية�الTي�تمويل�الحمjمبلغ�الحصة�الجزافية�من�مساهمة�الدولة�

تقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة��نتخاب�أعضاء�مجلس�

ا�ادة�\و�ى�من�(النواب�jي�سبعمائة�وخمس>ن�ألف�درهم�بالنسبة�لكل�حزب�سيا§��

��). ا�رسوم �لتاريخ �ا�حدد �نشر�ا�رسوم �بعد �ا�بلغ �هذا �الجريدة�ويصرف �jي ق¦;اع

�(الرسمية� �الحصة�الثانية�من� .) 2016يناير��29صادر�jي��2.16.69مرسوم�رقم أما

jي��50مساهمة�الدولة،�فتصرف�وفق�طريقة�خاصة،�حيث�يوزع�شطر�أول�يساوي�

لدولة�عPى�أساس�عدد�\صوات�ال��Wا�ائة�من�مبلغ�الحصة�الثانية�من�مساهمة�ا

                                                           
60�� �وخمس>ن �مائت>ن �حدود �إ�ى �الدولة �مساهمة �قيمة �من �القرار�والرفع �هذا �نسخ �بعد �فيما مليون��)250(تم

  .درهم
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�والدائرة� �ا�حلية �الدوائر��نتخابية �من �كل �برسم �سيا§�� �حزب �كل �عل�}ا يحصل

jي�ا�ائة�من�مبلغ�الحصة���50نتخابية�الوطنية،�بينما�يوزع�الشطر�الثاني�ويساوي�

�Wسيحصل�عل�}ا�كل�حزب،�وفق� الثانية�من�مساهمة�الدولة�باعتبار�عدد�ا�قاعد�ال

jي�مادته�الثالثة،�عPى�أن�يصرف��2.16.666يفية�حسابية�نص�عل�}ا�ا�رسوم�رقم�ك

�ال·}ائية� �النتائج �إعTن �بعد �الدولة �مساهمة �من �الثانية �الحصة مبلغ

�ا�رسوم(لTنتخابات �هذا �من �الرابعة �تمك>ن�). ا�ادة �أجل �ومن �ذلك، �مع با�وازاة

�نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب،��\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة

أن�يصرف�لفائد£}ا،� من�القيام�بالحملة��نتخابية�jي�ظروف�تنافسية�مريحة،�يب�ي

�Dجما�ي� �مبلغه ���يفوق �تسبيق �مبلغ�الحصة�الثانية��30وبطلب�م·}ا، �ا�ائة�من jي

ويصرف�التسبيق�بعد�نشر�ا�رسوم�ا�حدد�لتاريخ��ق¦;اع�jي�. من�مساهمة�الدولة

�الج �الرسمية �\و�ى(ريدة �ا�رسوم الفقرة �من �الخامسة �ا�ادة �يحدد� .)من �أنه كما

�عليه� �حصل �الذي �ا�بلغ �مع �بالتناسب �سيا§�� �حزب �لكل �الراجع �التسبيق مبلغ

الحزب�ا�ع¥��خTل�السنة�السابقة�لTق¦;اع�برسم�الدعم�السنوي�ا�منوح�لÌحزاب�

من�ا�ادة�الخامسة� الفقرة�الثانية(السياسية�للمساهمة�jي�تغطية�مصاريف�تدب>;ها�

من�جهة�أخرى،�يجب�خصم�مبلغ�التسبيق�من�ا�بلغ�العائد�لكل�حزب� .)من�ا�رسوم

�الدولة �مساهمة �من �الثانية �الحصة �من �للحزب�. سيا§�� �العائد �ا�بلغ �كان وإذا

�ا�بلغ� �إرجاع �ا�ع¥� �الحزب �عPى �وجب �التسبيق، �مبلغ ��س¦;جاع �غ>;�كاف السيا§��

�والرابعة�من�ا�ادة�الخامسة�من�ا�رسوم(ستحق�للخزينة�غ>;�ا�  .)الفقرت>ن�الثالثة

عb;�إقرار�آليات�لضبط�التمويل��،لقد�تم�تكريس�مختلف�ا�قتضيات�السابقة عموما

��نتخابية �للمسارات �بانتخاب� ،العمومي �ا�تعلقة �التشريعية ��نتخابات �ف�}ا بما
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�النواب �مجلس ��،أعضاء �أشأمن �كل �ضمان �ال�Ïيهجل �التنافس الشفاف�و �كال

�السيا§���،والديمقراطي �ا�شهد �مكونات �مجمل �ذلك�.�نتخابي- ب>ن �كل �يتأتى �ولن

�jي�إ �العمومي �ا�ال �صرف �طرق �عPى �الرقابة �من �وناجعة �فعالة �منظومة �بوضع �

  .جلهاأغراض�ال��Wتم�إقراره�من�وجعله�بالتا�ي�يحقق�\ �،ن��نتخابيأالش

 ية�مراقبة�التمويل�}نتخابيتقوية�ودعم�فعال�-ت

إذا�كانت�\حزاب�السياسية�تحتاج،�بالنظر�إ�ى�\دوار�الهامة�ا�نوطة�|}ا،�إ�ى�

�قيام �أحسن �بوظيف�}ا �القيام �عPى �يساعدها �عمومي �jي�61تمويل �أسا§�� �كفاعل ،

�تخضع� �ا�قابل، �jي �فإنه �الخصوص، �وجه �عPى �منه �و�نتخابي �السيا§�� الحقل

�ال �التنظيمات �تدب>;ها،مختلف �وعقلنة �ترشيد �|}دف �صارمة �لرقابة ومنع��سياسية

،�62مفسدة�للديمقراطية موالأي�أدوارها�وتفادي�دخول�أالتدخل�الخار5ي�وانحراف�

�\عPى� �كا�جلس �الدستورية �الهيئات �بعض �با�غرب، �تمارسها �Wال� �الرقابة و�ي

�ا�الية�للحسابات، �وا�حاسبة �للرقابة �العليا �الهيئة �63باعتباره �مهمة�، �يتو�ى والذي

�ا�تعلقة� �النفقات �فحص �وكذا �السياسية، �\حزاب �حسابات �وتدقيق مراقبة

. بالعمليات��نتخابية�ال��Wت¦;تب�عن�مشارك�}ا�jي�مختلف��ستحقاقات��نتخابية

�\ إ �من �كل �لها �يخضع �Wال� �ا�راقبة �Þن �وا�رشح>ن �السياسية �صرف�حزاب ثبات

                                                           
61� \� �يش>;�تقرير�ا�جلس �للحساحيث �عPى �سنة �برسم �إ2015بات ،� �كون �من���15ى �يتمكن �لم �سيا§�� حزب

  .2013حزب�سنة��j13ي�ح>ن�أن�هذا�العدد�كان�فقط��،��بفضل�ا�ال�العموميإالقيام�بأنشطته�
عبد�اللطيف�ضطTع�عPى�مؤلف�يمكن�� �،للمزيد�من�التفاصيل�حول�موضوع�الرقابة�عPى�التمويل��نتخابي�62

مشروع��،�نتخابات�والنموذج�DسTمي�،حزاب\ ،�الديمقراطية،�ناعة�الدستور الشعوب�وص�: حمزة�القراري 

 .2016الطبعة�الثانية��،كسفورد�العلياأكاديمية�أمنشورات��،�تحاد�ا�ركزي�للدول�العربية
ضمن�الحكامة�الجيدة�،�مؤسسات�الحكامة�الجيدة�jي�ضوء�الدستور�الجديد�للمملكة�ا�غربية�: كريم�لحرش63

 .43ص،�2013و�ى�الطبعة�\ ،�الرباط�،طوب�بريس�،رببا�غ
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 Dا�من�ا{ ن�تجرى�أللمراقبة�ال��Wيجب� تعد�ا�دخل�الرئي����،لدولةعانات�ال��Wيتلق̈و

�العام �ا�ال �السياق. عPى �هذا �jي �\ أي، �ا�جلس �دور �للحساباتتي �عمل��،عPى والذي

�جهة �من �الجديد �الدستور �استقTله، �ضمان �\ �64عPى �مهمته ساسية�وتوضيح

�وا� �والشفافية �الجيدة �الحكامة �وقيم �مبادئ �وحماية �تدعيم �jي حاسبة�ا�تمثلة

توسيع�مجال�تدخله�ليشمل��،ومن�جهة�ثانية. 65جهزة�العمومية�بالنسبة�للدولة�و\ 

�مداخيل�– �عمليات �سTمة �من �والتحقق �ا�الية �قوان>ن �تنفيذ �مراقبة �عPى عTوة

 \� �وتقييم جهزةومصاريف �للمراقبة �D  الخاضعة �عPى �وا�عاقبة  خTلتدب>;�شؤو¨}ا

�هذه �عPى �ا�رعية �وتتبع مهمة�– 66اتالعملي بالقواعد �با�متلكات� مراقبة التصريح

 \� �حسابات �تدب>;ها��-السياسية حزابوتدقيق �بمصاريف �خصوصا ا�تعلقة

jي�ما� 67،بالعمليات��نتخابية وفحص�النفقات�ا�تعلقة�-ومصاريف�تنظيم�مؤتمرا£}ا

� �العموميةأيخص �الدعم �هكذا .موال ،� �عPى� جلأومن �الرقابي �الفعل تعزيز�حكامة

� ��نتخابيصرف �العمومي �تب¥��،الدعم �عPى �الدولة �يق��� حرصت �جديد تصور

�Ãوجه� �ا�عني>ن �إثبات �شريطة ��نتخابية، �السياسي>ن �الفاعل>ن �حمTت بتطوير

�العمومي �الدعم �انغTق�. استعمال �نجد �با�غرب �الحزبية �الحكامة �اخت�Tت فمن

�،م�عPى�طرق�صرف�نفقا£}ا�ى�التكتإوالذي�يف����،التدب>;�ا�ا�ي�لÌحزاب�السياسية

تكاد�جل� حيث،�68بالدعم�ا�ا�ي�ا�منوح�لها�من�طرف�الدولة��،خصوصا�ا�تعلقة�م·}ا

� �عPى �التدب>;�ا�ا�يأالتقارير�تجمع �نجاعة� ن �تعوق �اخت�Tت �عدة �تشوبه لÌحزاب
                                                           

 .من�الدستور �147و�ى�من�الفصل�الفقرة�\ �64
 . من�الدستور �147الفقرة�الثانية�من�الفصل�65
 .من�الدستور �147الفقرة�الثالثة�من�الفصل��66
 .من�الدستور �147الفقرة�الرابعة�من�الفصل��67
 . 6ص،�)ع�سابقمرج( : الهيئة�اJركزية�للوقاية�من�الرشوة�68
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�الحزبي �عام العمل �الحزبية مستوى  تدني نتيجة�،بشكل �الحكامة �مرده�، والذي

� �ثغرات�ى�وجو إباÃساس �Ã �،التنظيم� القانوني طارباÞ  متصلة قانونية د سباب�وكذا

عطاب�تقديم�الحسابات�أ�سيما�ما�يتعلق�م·}ا�ب�،واقعية�مرتبطة�با�مارسة�العملية

�ا�حاسبة �الصدد،�عمدت�الدولة�إ�ى�اعتماد�. 69السنوية�ومخالفات�مسك �هذا وjي

ما�سعت�إ�ى��عتماد�عPى�مقاربة�مصاحبة�ومواكبة��طابقة�الحسابات�السنوية،�ك

�\عPى� �ا�جلس �إشراف �تحت �خاص �معلوماتي �نظام �وضع �عPى �تقوم مقاربة

�ا�حاسب>ن �وهيئة ��،وكذا�70.للحسابات �مراقبةآضبط �مساهمة�أ ليات �صرف وجه

��نتخابات �jي �. الدولة �القانون �عمل �jي ا�تعلق 29.11هكذا، �السياسية  باÃحزاب

��43ا�ادة �تحديدمنه، �لهذه� مختلف عPى �ا�سلمة �ا�بالغ �صرف �ينب�ي �Wال� الغايات

�2.16.667وهو�ما�يستشف�أيضا،�من�مضام>ن�ا�رسوم�رقم�.التنظيمات�بخصوصها

� ��10الصادر�jي �بتمويل� ،2016غشت �ارتباطا �السياسية، �\حزاب �جعلت �Wوال

�تحصل� �Wال� �Dعانات �كون �من �للتأكد �صارمة �لرقابة �تخضع ��نتخابية، عمليا£}ا

برزها�ا�شرع�أا�بمناسبة��ستحقاقات�التشريعية�قد�صرفت�jي�ا�جا�ت�ال��Wعل�}

فقد�حدد�ا�رسوم�السالف�الذكر�بدوره،�الغايات�ال��Wينب�ي�أن�تستعمل�ف�}ا�. بدقة

�الحمTت� �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �برسم �السياسية �\حزاب �إ�ى �ا�سلمة ا�بالغ

مقابل�إد��}ا�بالوثائق�ال��W ،2016أكتوبر��7;اع��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�بمناسبة�اق¦

                                                           
رهانات�تقن>ن�"  :صدرته�الهيئة�ا�ركزية�للوقاية�من�الرشوة�تحت�عنوانأحسب�ما�هو�وارد�jي�الكتاب�الذي�69

 ". رضية�مداخل�حكامة�اقتصادية�انتخابية�نزü}ة�،�أقتصاد��نتخابي�ومحاربة�الفساد�
�حصاد70 �ا�نظ: )وزير�الداخلية( محمد �الدرا§�� �اليوم �خTل �له �كلمة �ووزارة�jي �الداخلية �وزارة �طرف �من م

با�عهد�العا�ي�للقضاء��2015يوليوز��21،�يوم�الثTثاء�"تدب>;�الدعم�العمومي": العدل�والحريات�حول�موضوع

 . بالرباط�
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حزاب�ن�بعض�\ أحيث��،71تثبت�استعمالها�هذا�الدعم�للغايات�ال��Wمنح�من�أجلها

�\  تقرير وفق�– �ا�جلس �لسنة �للحسابات �قواعد��–2015عPى �يخرق �ما كث>;ا

�|}ا �الخاصة �ا�الية �إا�حاسبة ،� �تثبت �بوثائق �تدل �لم �أذ �صرفت �ا�ال�أين وجه

 ن�تمويلإف�،�ومن�تم. وبالتا�ي�تقديم�الوثائق�الكافية�لتb;ير�بعض�النفقات�،العمومي

�السيا§�� �مرادفا�،النشاط �البعض�،يصبح �jي��،لدى �العمومي �ا�ال باستعمال

،�"ا�ريبة"لتجاوز�هذه�الوضعية� .72تبعث�عPى�الشك ،�ي�بشكل�عام�مريبة�،غايات

�ا �بأن �للحسابات، �\عPى �للمجلس �تب>ن �لدنوإذا �من �|}ا �ا�د�ى �حزب� �ستندات أي

�أو�كليا،� ��نتخابات،���تb;ر،�جزئيا �الدعم�العمومي�بمناسبة �من سيا§���مستفيد

�هذا� �يدل �لم �أوإذا �أجلها، �من �منح �Wال� �للغايات �طبقا �ا�منوح، �ا�بلغ استعمال

لم� بلغم كل الخزينة إ�ى والوثائق�ا�ثبتة�ا�طلوبة،�أو�إذا�لم�يرجع الحزب�با�ستندات

�ا�ساهمة يستعمله � ا�منوحة من �ذلك كما–له �عPى �القانون��43 ا�ادة تنص من

� �رقم ��21.16التنظيم� ��10بتاريخ �القانون�2016غشت �بتغي>;�وتتميم �القا¾�� ،

� �رقم ��29.11التنظيم� �السياسية �باÃحزاب �الTزمة�-ا�تعلق �Dجراءات �يتخذ ولم

�ا �بحكم �يفقد، �الحزب �هذا �فإن �ذلك، �jي�لتدارك �حقه �فورية، �وبكيفية لقانون

                                                           
�ا�رسوم�-وذلك" 71 �من �الثالثة �ا�ادة �مقتضيات �وفق ��-2.16.667رقم �فاتورات �شكل �أjي و�بيانات�أو�اتفاقيات

�من�مستندات�Dأت�ي�مستنداأو�أتعاب�أ مشفوعة�با�خالصات�ومؤرخة�وموقعة�من��،ثبات�ا�ماثلة�خرى

". حزاب�السياسية�ا�عين>ن�لهذا�الغرضقبل�ا�وردين�ومقدمي�الخدمات�ومشهود�بصح�}ا�من�لدن�ممثPي�\ 

فقر£}ا��jي- 45حيث�تنص�ا�ادة�،�عPى�افتحاصها�وتدقيقها�،عPى�للحساباتو�ي�الوثائق�ال��Wيعمل�ا�جلس�\ 

�-\و�ى �من �أنه 29.11القانون �عPى �السياسية �باÃحزاب �مستندات�" : ا�تعلق �فحص �\عPى �ا�جلس يتو�ى

Dا�{£Tحم� �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �برسم �مع¥� �حزب �كل �تسلمها �Wال� �ا�بالغ �بصرف �ا�تعلقة ثبات

  ".�نتخابية
72« Nos partis gèrent mal l’argent public », Challenge, N 585, Du 13 au 19 Janvier 2017, p 36. 
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�ستفادة�من�التمويل�العمومي�إ�ى�ح>ن�تسوية�وضعيته�تجاه�الخزينة،�وذلك�دون�

�العمل �|}ا �الجاري �القوان>ن �jي �ا�قررة �التداب>;�وا�تابعات �باتخاذ حيث�. DخTل

�\ أ �السياسيةصبحت �بإثبات�،حزاب �عل�}ا� ا�بالغ استعمال ملزمة �حصلت �Wال

� �للغايات �من �منحت �Wجلهاأال� �ا�ثبتة وبتقديم، �والوثائق �وبإرجاع ا�ستندات  لذلك

� �ا�ساهمة �من �الغ>;�ا�ستعملة �الخزينةإا�بالغ �طائلة�،�ى �تجاوز أاعتبار� تحت jي� ي

. القانون�الجنائي حكامأ وفق عليه يعاقب ،بمثابة�اختTس�للمال�العام،�نأالش هذا

ن�الفوز�بمقعد�بمجلس�النواب���يعفي�صاحبه�ومما�ينب�ي�Dشارة�إليه�أيضا،�هو�أ

��ستحقاقات�التشريعية،�و��يضفي� من�الوفاء�بال¦�اماته�الناتجة�عن�مشاركته�jي

�وا�تابعة �ا�ساءلة �من �تمنعه �حصانة �للمقتضيات�. عليه �وتطبيقا �عليه، وتأسيسا

�عن� �تخلف �نائب �كل �النواب �مجلس �jي �العضوية �من �يجرد �الصلة، �ذات القانونية

إيداع�جرد�مصاريفه��نتخابية�داخل�\جل�ا�حدد�قانونا�أو�لم�يرفق�الجرد�ا�ذكور�

�jي� �إليه �ل�عذار�ا�وجه �يستجب �ولم �الذكر، �السالفة �للمصاريف �ا�ثبتة بالوثائق

�للحسابات �\عPى �للمجلس �\ول �الرئيس �قبل �من �الحكم�.شأ¨}ما �نفس �يطبق كما

صاريف��نتخابية�أو�لم�يب>ن�مصادر�تمويل�عPى�كل�نائب�تجاوز�السقف�ا�حدد�للم

�الحا�ت،�يحيل�. حملته��نتخابية�أو�لم�يقم�بتb;ير�ا�صاريف�ا�ذكورة �هذه jي�كل

الرئيس�\ول�للمجلس�\عPى�للحسابات�\مر�إ�ى�ا�حكمة�الدستورية�ÞعTن�تجريد�

بالنفقات�وا�Tحظ�أن�مقت�¤�التصريح�. النائب�ا�ع¥��من�عضوية�مجلس�النواب

�اح¦;امه �يتم �� �ما �غالبا �التشريعية�. �نتخابية، ��نتخابات �مرور�أشهر�عPى فبعد

� �دستور �بعد �إ�ى�2011الثانية ��نتخابية �الحمTت �بمصاريف �النواب �تصريح �عاد ،

�الواجب �|}ذا �القيام �عن �غالبي�}م �تخلف �عن �الحديث �ظل �jي �وذلك . الواجهة،
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�لم�يصر  �وكTء�اللوائح �من�فالعديد�من �للمجلس�\عPى�للحسابات�بما�صرفوه حوا

وكان�رئيس�. أموال�jي��نتخابات�الb;�انية،�رغم�تجاوزهم�ا�هلة�ال��Wحددها�القانون 

�ملزمون،� �ال¦;شيح �لوائح �وكTء �أن �أعلن �جطو، �إدريس �للحسابات، �\عPى ا�جلس

تصريحات�داخل�أجل�شهر�واحد�من�تاريخ�إعTن�نتائج��ق¦;اع�ا�ذكور،�بكشف�ال

   73.أمام�ا�حاكم�ا�الية

يستفاد�مما�سبق،�أن�ا�شرع،�ووعيا�منه�بأهمية�دور�\حزاب�السياسية�jي�

�قد� �العام، �تدب>;�الشأن �jي �وتعزيز�انخراطهم �السيا§��، �وتكوي·}م تأط>;�ا�واطن>ن

�ومتعها� �Dمكانيات �من �العديد �السياسية �والتنظيمات �\حزاب �تصرف �تحت وضع

�jي�أداء�\دوار�ا�نوطة�|}ا،�إ��أنه�حرص�jي��ن�نفسه،�عPى�بامتيازات�تي �لها س>;ا

  .تشديد�الرقابة�عPى�أوجه�تدب>;ها�Dداري�وا�ا�ي،�وتدقيق�معاي>;�تخويله�هذا�الدعم

   

                                                           
جريدة�هسb;يس�نواب�بر�انيون�جدد�يمتنعون�عن�التصريح�بمصاريف�الحملة��نتخابّية،� :محمد�بلقاسم�73

  .2016دجنb;��24،�السبت��لك¦;ونية
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�غ�@�اJنظم: ثانيا �}نتخابي �}قتصاد �بنية �الفساد� آليات:تفكيك محاربة

  }نتخابي

 شكال�الفساد�السيا234؛�الفساد�}نتخابي�كشكل�من�أ-أ

� �عن �الخروج �بمثابة �\ إيعتb;�الفساد �العامةطار�ا�سلمات �خTقية وعن�،

� �النافذة �القوان>ن �ا�سلماتأموجبات �لهذه �درجة�. 74وا�وجبات والتنكر وتقاس

� �عام �منذ �الجهات��1995الفساد �من �عدد �طرف �من �كمية �مؤشرات باستخدام

�. الدولية �عPى �وقفت �Wال� �ا�ؤشرات �كون و�ي ��معطى �يمثلأالفساد ظاهرة� ض�ى

�الشدة�،مركبة �\ �،متفاوتة �ومتنوعة �العوامل ��،شكالمتداخلة �شكل�أوم·}ا ساسا

كدت�نفس�ا�ؤشرات�اتساع�حجمه�وتنوع�تمظهراته�وسلبية�أالسيا§���ال��W الفساد

خTل�و�نحراف�jي�توزيع�وتداول�السلطة�باÞ  وهو�الفساد�الذي�يتعلق75،انعكاساته

�الحكما�تعلق �بنظام �السياسية ة �بلوغ�76وا�ؤسسات �عPى �قصوى� والحرص مدارك

�ا�صلحة �فهو�يعرف. الخاصة من �تم �أب ،ومن �العامة�" نه �السلطة �استخدام إساءة

�منفعة� �لتحقيق �السلطة �jي �ممن �غ>;�القانوني �أو�السلوك �خاصة �مكاسب لتحقيق

�ى�إا�ال�من�يد��بالضرورة�انتقال ��يف¦;ض،ن�الفساد�السيا§���كسلوكإ 77".خاصة

                                                           
قتصادي���و�صTح�السيا§�ضمن�ا�شاريع�الدولية��كافحة�الفساد�والدعوة�ل� ،�فة�الفسادآ :سليم�الحص�74

ا�نظمة�العربية��،قام�}ا�ا�نظمة�العربية��كافحة�الفسادأبحوث�ومناقشات�الندوة�ال��W،�قطار�العربيةjي�\

 .36ص�،�2006الطبعة�Ãو�ى�،�ب>;وت�،�كافحة�الفساد
 . 3ص،�)مرجع�سابق( :الهيئة�اJركزية�للوقاية�من�الرشوة�75
،�ضمن�ا�شاريع�الدولية�،إشكالية�البحث�والقياس،�دول�العربيةمكافحة�الفساد�jي�ال�: حمد�صقر�عاشور أ�76

 .61ص،�)مرجع�سابق(
نفجار�العربي�الكب>;�jي�ضمن�� �،فاق�السياسية��ى�� إحضور�التاريخ�من�اللحظة�الراهنة��: وليد�عبد�ال�ي�77

الطبعة��،ب>;وت�،اتبحاث�ودراسة�السياسا�ركز�العربي�لÌ �،مجموعة�مؤلف>ن�،بعاد�الثقافية�والسياسية�\
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��،خرى أ �عامة �بصفة �يتبلور �بل �طرق �من �jي�كطريقة �قانوني �موجب التأث>;�بدون

�السياسية �الحياة �دعامات �ش. مجمل �من �الذي �£}ديدأوهوالتأث>; الحياة� نه

�برم�}ا �السيا§��. الديمقراطية �ال���W،فالفساد �غ>;�ا�شروعة �التصرفات �كل يشمل

و�بعد�أبان�إو�أقبل��،ة�وا�نتخب>ن�خصوصايتم�القيام�|}ا�من�طرف�رجال�السياس

�السياسية �ممارس�}م �عقبة.ف¦;ة �يشكل �بذلك �أك وهو �الحياة� مامأداء شفافية

�ا�رتبطةإ. 78العامة �السلوكيات �السيا§�� ن �بعض�أ يمكن�،بالفساد �تتجPى ن

�رهاصا£}اإ �خTل ،� �الوصول �jي �الطموح �هذهإلحظات �اللحظة��،السلطة �ى وم·}ا

��،�نتخابية �ذلكحيث �ضوء �عPى �من��،تنبثق �كنمط ��نتخابي �الفساد ممارسات

�السيا§��أ �الفساد �تشكل�،نماط �قد �Wس>; مباشرا £}ديدا وال� العملية� لعدالة

�إخاصة79.�نتخابية ��عتبار�، �بع>ن �أخذنا �السلوكأذا �سلوكا� ن �ليس �نتخابي

��نتخابي80.بالضرورة عقTنيا �مدخ�Tل�،فالسلوك �تعتb;�دراسته �عPى�والذي لتعرف

للسلوك�السيا§��� انعكاسا�جليا يظل�عموما،�81محتوى�الثقافة�السياسية�السائدة

انتخابي�تتم�دراسة�محدداته� كسلوك ،التصويت�مث�Tأنحيث�. السائد�jي�ا�جتمع

��ينب¥��jي�ا�غرب�عPى�معطيات�علمية�ورؤى�،�82طار�السوسيولوجيا��نتخابيةإjي�

                                                                                                                                                    

 .204ص�،�2012و�ى�يوليوز�\ 
78 Transparency International: Rapport mondial sur la corruption 2004, Thème spécial : 

la corruption politique, Edition Karthala, 2004, p 13. 
ترجمة�غريب�،�الجزء�الثاني،�ادلة�نتخابات�الحرة�الع�،�ى�الديمقراطيةإمدخل��: ديفيد�بي¯]ام�وكيفن�بويل�79

 .34ص�،2007و�ى�الطبعة�\ �،فراديس�للنشر�والتوزيع،�عوض
�طارق �80 ��: حسن �للسياسات��:شتنb;�4انتخابات �ا�غربية �ا�جلة ��نتخابي؟ �للحقل �السياسة �عودة �تع¥� هل

 .11ص،�2016شتاء�،�19العدد�،العمومية
 .66ص�،�1991و�ى�الطبعة�\ �،فريقيا�الشرق ،�إالنسق�السيا§���ا�غربي�ا�عاصر�: محمد�ضريف�81

82 Olivier Nay : Lexique de science politique, vie et institutions politiques, Dalloz, 2008. 
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بل�يتبلور�وفقا��عاي>;�العقل�الجم�ي�وبصمات�،�روحةتقييمية�للb;امج�الحزبية�ا�ط

الحرام�أو�ا�ال�السيا§���الغ>;� استخدام�ا�الهنا�تb;ز�ظاهرة�. 83التنشئة��جتماعية

�Dوالية�84ا�شروع �اشتغال �لعسر �ا�وطدة �ا�زمنة �الكوابح �أبرز �من �باعتبارها ،

�وعb;ها �با�غرب، � �نتخابية �jي �إا�ساهمة �النخب �يتجسد�"فاسدةال"نتاج �وهو�ما ،

�صريح �وأصوات� jي بشكل �الذمم �شراء �قبيل �من �مرضية، �انتخابية �سلوكات تف#��

والذي�ظلت�،�نه�من�مظاهر�الفساد��نتخابيأحيث�. الناخب>ن�بمقابل�نقدي�أو�عي¥�

��نتخابية �ا�حطات �لكل �مTزما �سلوكا ��،ممارسته �و أنجد �الرشوة ستعمال�افعال

  .85موال�القذرة\ 

 : هرات�الفساد�}نتخابيتمظ-ب

إذا�كان�لTقتصاد�عموما�طابعا�غ>;�مهيكل،�فإن�الفساد�يجعل�من��قتصاد�

�غ>;�ا�هيكل ��قتصاد �هذا �نماذج �من �نموذجا �بدوره �والذي�/ �نتخابي غ>;�ا�نظم،

                                                           
�العطري �83 �الرحيم ��: عبد ��نتخابي �السلوك �jي �ا�غربتأمTت �jي �الشروق، �سلسلة ماي�،1ع�،منشورات

 .84ص،2009
�ل�84 ��نتخابي �القانون �2عمل ��1997(ابريل �رقم ��نتخابات�97-9القانون �بمدونة �تغي>;ه�( ا�تعلق �تم كما

�،2007مارس�23ل06-23وكذا�بموجب�القانون�رقم��2003مارس24ل�02-64وتتميمه�بموجب�القانون�رقم�

منه��100ذ�ينص�الفصل�،�إعPى�تجريم�توظيف�ا�ال�jي��نتخابات 2008يسمb;د�30ل�36.08رقم��والقانون 

درهم�كل�من�حصل��100.000إ�ى��50.000يعاقب�بالحبس�من�سنة�إ�ى�خمس�سنوات�وبغرامة�من�"نه�أعPى�

أو�حاول�الحصول�عPى�صوت�ناخب�أو�أصوات�عدة�ناخب>ن�بفضل�هدايا�أو�تb;عات�نقدية�أو�عينية�أو�وعد�

ظائف�عامة�أو�خاصة�أو�منافع�أخرى�قصد�|}ا�التأث>;�عPى�تصوي�}م�سواء�كان�ذلك�بطريقة�مباشرة�|}ا�أو�بو 

أو�بواسطة�الغ>;�أو�استعمل�نفس�الوسائل�لحمل�أو�محاولة�حمل�ناخب�أو�عدة�ناخب>ن�عPى�Dمساك�عن�

الهدايا�أو�التb;عات�أو�يحكم�بالعقوبات�ا�شار�إل�}ا�أعTه�عPى�\شخاص�الذين�قبلوا�أو�التمسوا� .التصويت

   ".الوعود�ا�شار�إل�}ا�أعTه،�وكذا�عPى�\شخاص�الذين�توسطوا�jي�تقديمها�أو�شاركوا�jي�ذلك
�وترانسباران�����85 �الجمعوي �والنسيج �الرشوة �من �للوقاية �ا�ركزية �الهيئة �من �تقارير�كل �من �يستشف وهو�ما

 . jي��نتخابات�وقرارات�ا�جلس�الدستوريا�غرب�وا�رصد�الوط¥���راقبة�استعمال�ا�ال�العام�
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� �يسمون �الذين �أولئك �دواليبه �ينعش �ما �الشكارة"غالبا �الجاه�" أصحاب �ذوي من

�ا �وأولئك �بل �والذين� لذينوا�ال، ��نتخابات، �وسماسرة �ا�شبوهة �\موال يبيضون

�أصوات� �بيع �والشراء، �للبيع �كb;ى �مالية �سوق �إ�ى ��نتخابات �أيدü}م �عPى تتحول

بمقعد�انتخابي�بأي�ثمن،�والفوز�ولو� الناخب>ن��ش¦;ü}ا،�ا�رشح�الذي�يرغب�بالظفر

 ال��Wتبدو�باهضة�،خابيةتكلفة�الحمTت��نت وبصرف�النظر�عن. بطرق�غ>;�مشروعة

�منظور�الفساد��نتخابي هم� ولئك�الذين�يمتلكون�ا�الأنه�فقط�أ يبدو�،جدا�من

�با�نتخابات الذين �للفوز �حظوظ�كب>;ة �عPى �وبكµ;ة. 86يتوفرون �يTحظ تزكية� هنا

Ìل� �عPى�حصد�\ \حزاب �عPى�شخاص�القادرين �وضمان�لحصول كb;�عدد�أصوات

بل�قد�تم�jي��،الثقاjي ومستواهم خTقيا£}مأعن�سلوكهم�و بغض�النظر�،�من�ا�قاعد

وسماسرة� صواتعيان�وتجار�\ ن�كانوا�من�\ إحW¤�و �،السابق�تزكية�بعض�ا�نتخب>ن

الظواهر��جتماعية� jي�تف#���وتنامي و�كانوا�من�ا�تورط>ن�وا�ساهم>نأ�نتخابات�

�ا�شينة �والرشوة، �وا�حسوبية �ما�87...كالزبونية ��فغالبا �\ أنTحظ حزاب�ن

� –السياسية �\طرخاصة �استقطاب� أحزاب �عPى �تركز �مافتئت �Wال� التقليدية،

�ا�عنوي  �نفوذهم �بفضل �مهمة، �اجتماعية �مكانة �عPى �ا�توفرين أو�ثرو£}م� الوجهاء

بدون�هوادة� تجرب�انفتاحا�–)88(ال��Wتمك·}م�من�تغطية�نفقات�الحمTت��نتخابية

�لجو� �يخفون �� �مرشح>ن �عPى �التنافس�إ}م �jي �نزü}ة �غ>; �وسائل �استعمال �ى

                                                           
86 Transparency Internationale : Djillali Hadjad (Sous la direction de):Combattre la corruption: 

enjeux et perspectives, Edition Karthala, 2002, p.13. 
 .15ص،� 43/44العدد�،2016،مجلة�مسالك،�منطلقات�ومبادئ�،جل�حكامة�انتخابيةأمن� :بركانأعماد��87
�،مطبعة�ا�عارف�الجديدة،�) 3(سلسلة�بدائل�قانونية�وسياسية�،�ى�علم�السياسةإمدخل��: محمد�الرضواني�88

  .113ص،�2015الطبعة�الثانية�،�الرباط
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�العطري��89،�نتخابي �الرحيم �عبد �السوسيولو5ي �تعب>;�الباحث �حسب �يجعلنا مما

� �انتخابي"أمام �ا�سار��نتخابي" هولوكوست �إفساد �jي�90السيا§��، - يعمق خاصة

��ق¦;اع، �يوم �تسبق �Wال� �\خ>;ة �\يام �تحرص�غضون ��نتخابية"حيث �"اللوبيات

�القيام � با�ستخدام عPى �لكل ��أا�فرط �الغ>;�ا�نظمشكال ��نتخابي �،نهإ. قتصاد

�معقدة �كعملية �تb;ز ��نتخابات �والخسارة�،ومادامت �الربح �منطق ن�إف،يحضر�ف�}ا

مر�حW¤�ولو�تطلب�\ �،كµ;�اتساعاأ تصبح�،وكنتاج�ذلك،�مساحات�الصراع��نتخابي

�ى�وسائل�إعb;�اللجوء�،�توسيع�رقع�}ا�باستمرار�،ية�نتخاب من�ا�تنافس>ن�jي�اللعبة

�غ>;�قانونيةأ ��نتخابات ،)خTقيةأغ>;�( و�ممارسات �للتأث>;�عPى �بظTله�، �يلقي مما

�برم�}ا �العملية �شرعية ��نتخاباتإو �،هكذا91.عPى �كانت �الحكم��،ذا �عماد تجسد

�التمثيPي �ذلكإف، �مع � ¨}ا �أيمكن �تشملها �الفسادأن �آفة �jي�وال92�W،يضا �مست �

�¤Wالفساد��نتخابي�كشكل� ن�ظاهرةإ. 93عرق�الديمقراطياتأتمظهرها��نتخابي�ح

قتصاد��نتخابي�بعاد��أهم�أحدى�إخذت�ت¦;سخ�ك،�أشكال�الفساد�السيا§��أمن�

�و  �D أالغ>;�ا�نظم �عPى �طTقخطرها �الحاضنة، �تتوافر�البيئة �عندما وال���W،خاصة

                                                           
�طارق �89 ��:حسن �الديمقراطي ��نتقال �إشكالية �من �ا�غربية �ا�رور�إ�نتخابات �إشكالية �السياسةإ�ى حالة��،�ى

�اق �2007شتنb;��7¦;اع �و�جتماعية، �السياسية �للعلوم �ا�غربية �7الجزء�،4العدد�،ا�جلة ،;b2013شتن�،

 .77ص
واقع�استعمال�"ب�1997غشت20خطابه�ل�اقرار�ا�لك�الراحل�الحسن�الثاني�jينقف�عند��،jي�هذا�الصدد�90

 ".\موال�كظاهرة�اعتb;�أ¨}ا�ستعود�بأوخم�العواقب�عPى�العمل�السيا§���برمته
 .11ص،�)مرجع�سابق( : بركانأعماد��91

92 Louise-Marie de Cormenin: Ordre du jour sur la corruption électorale et parlementaire, 

PAGNERRE Paris, 1846, p.7 . 
93 Transparency International et Djillali Hadjad: op.cit, p.13. 
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. 94ن�تمارس�دورها�jي�كبح�جماحهأدون�،�ي�يتف#�¤غالبا�ما�ت¦;ك�العنان�للفساد�ك

�jي�عملية�أ–نجد�استعمال�ا�ال�،برز�ممارسات�الفساد��نتخابيأولعل�من� ساسا

حيث�.95ومتنوعة والذي�غذت�الصور�ال��Wيتخذها�متعددة�-صوات�الناخب>نأشراء�

�مثT يعد لم �إيلج�،ا�رشح �با�الأ �مباشرة �الناخب>ن �مد ��،�ى �عPأبل �يعتمد ى�صبح

�خدمات �\ -تقديم �الناخب>ن�-هدافمتوارية �هؤ�ء �عPى �استمالة��،للتأث>; وبالتا�ي

�لصالحهأ � كما. 96صوا£}م �ا�ستوى�إتتمظهر �jي ��نتخابي �الفساد �صور حدى

�خصوصا-قتصادي� �السياسية �خTل�- للتنظيمات �من �يتضح �،مجال>ن والذي

�� :وهما �ارتفاعا�جال �jي �وا�تمثل �وا قتصادي �jي�النفقات �ا�تجسد �ا�ا�ي �جال

  97.انعدام�ا�راقبة�وغياب�التقارير�والكشوفات�وا�ستندات

   

                                                           
�الرباع�94 �حماي�: جواد �ب>ن �الحكامة �با�غربمؤسسات ��ستقTلية �وهاجس �العام �ا�ال �ا�غربية��،ة ا�جلة

 .206ص،�2015صيف،�16العدد�،للسياسات�العمومية
�العطري �95 �الرحيم �\  :عبد �عيانسوسيولوجيا �السياسيةآ، �الوجاهة �انتاج �ليات ،D� �،نسانيةدفاتر�العلوم

 .151ص،�2013نايري�،و�ىالطبعة�\ �،2بحاث�ودراسات�رقم�أسلسلة��،القاهرة�/الرباط�
�الصدد96 �هذا �أjي �الداخلية، �وزارة �قرارات ��،تت �تسبق�وبمb;ر �قد �انتخابية �لدعايات �أو�نوايا �شÑ}ة �أي إبعاد

�أكتوبر، �من �السابع �\�استحقاق �من �جملة �نشطةبمنع �مقررا، �كان �Wطرف�أ/ ال� �من �|}ا �القيام �تم �Wو�ال

� �الخ>;ية �الجمعيات �السياسيبعض �باÃحزاب �صلة �لها �Wعدة�ال� �مع ��ستحقاق �هذا �تزامن �مع �خاصة ة،

و�ي�ا�ناسبات�ال��Wغالبا�ما�يتم�... مناسبات�من�قبيل�شهر�رمضان�وعيدي�الفطر�و\ض�ى�والدخول�ا�در§��

�لهم� �\شخاص�الذين�تقدم �،�من�أجل�تقديم�خدمات�إحسانية�وخ>;ية،�بغية�استمالة�أصوات استغTلها

 .مثل�هذه�الخدمات
�قصوري�97 �وتوظيفه :إدريس �مصدره �الراهن �با�غرب �أمل�،الفساد ��،مجلة �مزدوج �،2007سنة�،31/32عدد

 .180ص
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 :آليات�محاربة�الفساد�}نتخابي -ت

jي�دولة�الحكامة،�يظل�مبدأ�ال�Ïاهة�مرجعا�أساسيا�من�مراجع�ترسيخ�أسس� 

�القانون  �جوهر�الصرح�. دولة �الشفافية �قيم �إ�ى ��حتكام �من �يجعل �ا�بدأ �هذا إن

jي�هذا�الصدد،�يتم�التعامل�مع�هذا�ا�بدأ،�بنوع�. ديمقراطي�Ãية�دولة�من�الدول ال

�ملزمة،� �قانونية �لقواعد �كمجمع �ا�جتمع، �أعماق �jي �ل¦;سخه �السمو�الضامن من

�دولية �إتفاقيات �jي �أو�بنود �داخلية �قوان>ن �كانت �إن�. سواء �القول �يمكن �هنا من

�القانونية�98ا�غرب �ال¦;سانة �إغناء �إ�ى ���س�ى �الناظمة �كل�الداخلية �محاربة ليات

�الفساد �99أشكال �بمكافحة�، �ا�تعلقة �الدولية ��تفاقيات �مستوى �عPى �أنه كما

�كل� �ومحاربة �مكافحة �إ�ى �الهادفة ��تفاقيات �من �العديد �عPى �ا�غرب �وقع الفساد

�الفساد ��كافحة �ا�تحدة �\مم �اتفاقية �قبيل �من �الفساد، �100تمظهرات و�ي�،

��Wتشكل�خطوة�مهمة،�إذ�أ¨}ا�تعتb;�الوثيقة�القانونية�الدولية�الوحيدة��تفاقية�ال

ال��Wتتناول�موضوع�الفساد�|}ذا�الشكل�ا�تكامل�والشامل،�وقد�أتت�نتيجة�إجماع�

�بما� �DصTح، �وتعيق �التنمية �£}دد �كظاهرة �الفساد �خطورة �حول �غ>;�مسبوق دو�ي

                                                           
�\ربعاءفب�98 �يوم �صادر �لها، ��25تقرير �الدولية2017يناير �الشفافية �منظمة �كشفت ،) (Transparency 

International ا�ركز�� �احتل �ا�غرب ��90أن �لسنة �الرشوة �مؤشر�مTمسة �ا. j2016ي �الجمعية �غربية�وكانت

�با�غرب،� �الفساد �محاربة �jي �التقدم �بعدم �أكتوبر، �من �السابع �استحقاق �عشية �نددت �الرشوة، �حاربة

  .محملة�الطبقة�السياسية�ا�سؤولية�عن�ذلك
99�� �يستشف �وهو�ما �فصول �بعض �أشكال�من �من �جملة �تجريم �عPى �عملت �Wوال� �ا�غربي، �الجنائي القانون

) من�القانون�الجنائي�247و�246و�245و�244و�243و242و�241الفصول (ر�ختTس�والغد: الفساد�من�قبيل

 ).256و�255و�254و�253و252و�251و�250و�249و�248الفصول�(الرشوة�واستغTل�النفوذ�
�ا�غرب�سنة��100 �jي( 2007،�وصادق�عل�}ا�سنة�2003ال��Wوقع�عل�}ا ودخلت��2003أكتوبر�1صدرت��تفاقية

وقد�شكل�إعTن�\مم�ا�تحدة��كافحة�الفساد�نقطة��نطTق�jي�عملية�بناء��،2005دجنb;�14ح>��التنفيذ�jي

 ).التوافق�الدو�ي�حول�هذه��تفاقية�



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,��� ا�!+�ريــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

73 
 

و�أكانت�داخلية�-والية�القانونية�وعموما،�إن�من�شأن�j.� Dي�ذلك�DصTح�السيا§��

� �الكفيلة�- خارجية �والصريحة، �الضمنية �وا�ست¦;ة، �البادية �\بعاد �تؤطر أن

وعTوة�. السيا§��باستئصال�آفة�الفساد،�وعPى�جميع�ا�ستويات،�بما�ف�}ا�ا�ستوى�

�Dواليات� �من �أخرى �جملة �استحدث �ا�غرب �إن �القول �يمكن �سبق، �ما لكل

��ك �Dس¦;اتيجية �أساسا �وم·}ا �الفساد، �تجمي�ي-افحة �إطار �-وjي ومنذ��- التوفر

�الفساد،-2005سنة ��كافحة �شاملة �وطنية، �إس¦;اتيجية �ا�رتبطة�101عPى �ف�}ا بما

�السيا§��� �نتخابية با�مارسات �الحقل �مكونات �تنافسية �عPى �وا�ؤثرة ا�شينة

��.ا�غربي �وعموما، ��أومن �من �الحد ��فةجل �السلبية �عPى�ا نعكاسات لفساد

��نتخابي �الخطوات�،ا�ستوى �من �جملة �اق¦;اح �نمط��،يمكن �اختيار �قبيل من

بعاد�أن�اختيار�نمط�اق¦;ا�ي�محدد�تحكمه�أحيث�،�كµ;�شفافية�ونجاعة�ق¦;اع�\

�العوامل �من �العديد �وتضبطه �السوسيولوجية��،سياسية �الخصوص �وجه �عPى م·}ا

�والثقافيةو� �اختياإف�،وبذلك. قتصادية �من�ن �يرفع �قد �الTئ�ي ��ق¦;اع ر�نمط

رادة�الناخب>ن�jي�ظل�الدائرة�إذ�نجد�هنا�صعوبة�التأث>;�عPى�،�إموضوعية��نتخاب

��نتخابي، �مظاهر�الفساد ¤�"Tتت� �حيث �كماÃ  الكب>;ة، �السهل" قيل نه  تسميم من

الTئ�ي�jي� �ق¦;اعحيث�يساهم�.102"تسميم�¨}ر�بكامله س�ماء�ولكن�من�الصعبأك

�الطريق�قط �شراء�\ أع ��ق¦;اعأومن�تم�تb;ز�. 103صواتمام ضافة�باÞ ،�همية�نمط

                                                           
�اللطيف�101 �عبد �Dقليمية،�: عادل �وا�قاربات �ا�عاي>;�الدولية �ضوء �jي �العربية �الدول �jي �السيا§�� DصTح

 .95ص،�)مرجع�سابق( ،ضمن�ا�شاريع�الدولية��كافحة�الفساد
العدد��،ا�جلة�ا�غربية�للعلوم�السياسية�و�جتماعية�،نماط��ق¦;اعDطار�النظري�Ã �:عبد�الرحيم�التيودòي�102

 .23-17ص،�2013شتنb;�،7،الجزء�4
103 Mounia Bennani-Chraïbi :Mobilisations électorales à DerbSoltan et à Hay Hassani (Casablanca), 

in Scènes et coulisses de l'élection au Maroc: les législatives 2002, Mounia Bennani-
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،�عTوة�عPى�ما�سلف. j104ي�بلورة�السلوك�السيا§���العام�،ثر�السلوك��نتخابيأ�ى�إ

�أيبدو� ���يمكن �ا�غرب �jي ��نتخابي �ا�شكل �حل �يتمأن �ا�شكل� ن �حل �عن بمعزل

��،الحزبي �ماسة �شاإفالحاجة �حزبية �ثورة � ملة�ى �عPى Tمث�  الحمTت�إعطاءتقوم

�منطق �عن �والتخPي �سياسيا �نفسا �ثمن(�نتخابية �بأي �الدائرة �إعادة�) ربح ورفض

استعملوا�jي�انتخابات�سابقة�\موال�أو�اق¦;فوا�مخالفات�انتخابية�jي� ترشيح�الذين

�الفعل� 105.ا�ا¾�� �شفافية �jي �أساسا �سنده �يجد �ما، ��ق¦;اع �التناف��� فالطابع

العملية��ق¦;اعية�والتنافس� وذلك�من�خTل�نزاهة�.ابي،�وjي�حرية�الناخب>ن�نتخ

  .�106ق¦;اع ا�تصلة�بطبيعة ب>ن�ا�رشح>ن،�فض�Tعن�الرهانات�السياسية

  :ترشيد�}قتصاد�}نتخابي�وحكامته:ثالثا

  :قياسها�وأنواعها التكلفة�}نتخابية،�مفهومها،�-أ

 يشكل�: مفهوم�التكلفة�}نتخابية�- 1

� �مفهوما �التكلفة �Ã إمفهوم �و�قتصادية�شكاليا �ا�الية �التكاليف �يشمل نه

�،غالبا�ما�يتم�بشكل�تقري�L،�ن�تقييم�التكاليفإف،�وjي�مختلف�الحا�ت. والسياسية

�فإو  �ذاتياإ� �تقييما �سيكون �غيابإ .نه �يخص� ن �فيما �التحليلية �للمحاسبة نظام

�با�غرب �مسلسل ،�نتخابات �تعقد �D �وكذا ��نتخابي �ا�رتبط�–نتاج �ذلك �فيه بما

                                                                                                                                                    

Chraïbi, Myriam Catusse et Jean-Claude Santucci (dir),Edition KARTHALA et IRMAM, 2004, 

p.123 . 
العمومية،� ا�جلة�ا�غربية�للسياسات�،النص ثرأ jي�السلوك��نتخابي�محاولة��ستشراف :إحسان�الحافظي�104

 .166ص،�2015صيف،�16العدد
 .187-186ص،�)مرجع�سابق(:محمد�السا105��234
 .58ص،�)مرجع�سابق( :يونس�برادة�106
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خذ�فكرة�واضحة�عن�التكلفة�ا�ادية�أب ��يسمح�-قتصاد��نتخابي�الغ>;�ا�نظمبا�

�لTنتخابات �ا�عطى. الحقيقية �هذا �يعمق �قد �للتأث>;�،ومما �دراسات �غياب  نجد

وjي��،نهأبيد� .قتصادي�والسيا§���للتكلفة�عPى�الجدوائية��نتخابية�jي�حد�ذا£}ا�

،�تb;ز�عدة�عوامل�لتفس>;�الفروق�ا�وجودة�jي�التكلفة��نتخابية،�وم·}ا�مقابل�ذلك

مقدار�التجارب�ال¦;اكمية�jي�تنظيم��نتخابات�ومقدار�تكاليف��نتخابات�ا�نظمة�

�ومقدار� ��نتقالية، �الديمقراطيات �jي �ا�نظمة �و\خرى �ا�ستقرة، �الديمقراطيات jي

��نتخابا �رئاسية؛�: تنوعية �تشريعية؛ انتخابات �بلدية؛� انتخابات انتخابات

�السTم �لحفظ �خاصة �عمليات �شعبية؛ �استشارات �تكون�... استفتاءات؛ كما

�نتخابات�jي�الدول�ال��Wتملك�خb;ة�أطول�jي�تنظيمها�أقل�تكلفة�مما��ي�عليه�jي�

�مرة، �Ãول ��نتخابات �ف�}ا �تجرى �Wال� �تظ�107الدول �Wال� �ا�سألة �jي�و�ي �قائمة ل

��قتصادية �تنمي�}ا �مستويات �اختTف �رغم �الدول، �. مختلف �وهكذا �مدة�نجد أن

�أكµ;�أهمية� �وربما �التكاليف، �لخفض �تعتb;�آلية �ذا£}ا �حد �jي ��نتخابية ا�مارسة

عTوة�عPى�مؤشر�ارتفاع�تكاليف��نتخابات،� 108،خTل�مرحلة�ترسيخ�الديمقراطية

وفق�،�ن�التكلفة��نتخابيةإف�،هكذا.فساد��نتخابيبال¦�امن�مع�ارتفاع�ممارسات�ال

�الش �هذا �jي �ا�عتمدة �نأا�عاي>;�الدولية �ا�رتبطة�، �النفقات �مجمل �تغطي �ما غالبا

من�قبيل�تسجيل��-ثناء�وبعد��نتخابأقبل�و �- بالعمليات��نتخابية�jي�سائر�مراحلها

�و إو  ��نتخابية �بالحمTت �والقيام �الناخب>ن �لوائح �عمليةجإعداد �وفرز� راء التصويت
                                                           

دو�رات�للناخب�jي�الدول��3إ�ى��1تميل�تكاليف��نتخابات�إ�ى�أن�تكون�بصورة�أقل،�بما�يقرب�من�حيث��107

تميل�التكاليف�jي�jي�ا�قابل�و. الو�يات�ا�تحدة�ومعظم�بلدان�أوروبا�الغربية: ة�طويلةال��Wلها�تجربة�انتخابي

معظم�الدول�ال��Wلدü}ا�خb;ة�انتخابية�أقل،�إ�ى�أن�تكون�أعPى�من�ذلك،�حيث�تكون�التكلفة�أعPى�لكل�ناخب�

Tي�ا�كسيك�: مثj)5.9دو�را�7.5(،�وروسيا�)دو�را�6،1(،�وليب>;يا�)دو�ر�.(  
 http://aceproject.org/ace-ar/focus/core/crd/crd07 :نظر�الرابط�التا�يأ.موقع�شبكة�ا�عرفة��نتخابية�108
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�ا�نازعات �jي �والبت �ونشرها ��نتخابية النتائج �يb;ز. والطعون �عام هنا ،�بشكل

��نتخابية �ا�>�انية �عن �السنوات،�الحديث �إحدى �خTل �تقوم �أن �يمكن �Wوال� ،

�أن� �للباحث �ينب�ي �\خ>;ة �الحالة �وjي �انتخابات، �أو�عدة �واحدة �انتخابات بتغطية

انت��نتخابات�تجرى�jي�وقت�واحد�أو�بشكل�منفصل�jي�أوقات�ينظر،�فيما�إذا�ك

��نتخابات �تنظيم �إ�ى �اللجوء �إمكانية �ثم �أو�دورت>ن، �واحدة �دورة �وjي  مختلفة،

 .كراه�إعادة��نتخاباتإالجزئية،�وjي�وضعيات�سياسية�معينة،�الوقوف�أمام�خيار�

بالنسبة� . العامة�للدولة ا�اليةكل�هذه�العوامل،�وبشكل�كب>;،عPى�أرقام� حيث�تؤثر

لتكلفة��نتخابات�التشريعية�ف��þتدخل�عموما،�jي�سياق�تكلفة�النشاط�التشري�ي�

�للb;�ان، �ا�باشرة �ا�الية �التكاليف �أن �حيث �التكاليف� ككل، �أساسا تشمل

�مساعدات� �شكل �عPى �التشريعية، ��نتخابات �لتنظيم �الدولة �طرف �من ا�خصصة

  .109لتمويل�الحمTت��نتخابية�مخصصة�لÌحزاب�السياسية

  :محددات�قياس�التكلفة�}نتخابية - 2

تصنيف�م·}Nي�للتكاليف��نتخابية�وبغية�الرفع�من�مقومات�حكامة� من�أجل

   :تدب>;ها،�يمكن�التوسل�بالخطوات�التالية

• � �السياسية �البيئة �ثابت-تحديد �كعامل �اتخاذها �يتع>ن �Wبغض��-ال� وذلك

 .لديمقراطية�مستقرة�أو�انتقاليةالنظر،�عما�إذا�كانت�ا

�عملية� • �تغطي ��نتخابات �للسنة ��نتخابية �ا�>�انية �كانت �إذا �ما النظر�jي

jي�وقت�واحد�أو� عدة�انتخابات،�وإذا�ما�كانت��نتخابات�تجرى  انتخابية�واحدة�أو

                                                           
109 Saïd Mourabit: op.cit, p.32. 
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  .بشكل�منفصل

�تكاليفها • �عن �العادية، ��نتخابية �Dدارة �Ãداء �الثابتة �التكاليف �فصل

 .ا�تغ>;ة

�با�نتخابات • �الصلة �ذات �لÌنشطة �ا�الية �القائمة �و  :تحديد تسجيل�توعية

�jي� �والبت �النتائج؛ �نشر �الفرز؛ �التصويت؛ �عملية ��نتخابية؛ �الحملة الناخب>ن؛

 ...ا�نازعات

�بتكريس� • �ا�رتبطة �تكلف�}ا �عن ��نتخابية �للعملية �\ساسية تمي>��التكلفة

 .لشفافيةمبادئ�ال�Ïاهة�والحياد�وا

العمل�عPى�التحديد،�وبشكل�مضبوط�وواضح�للتكاليف�ا�باشرة،�وبا�وازاة� •

  .مع�ذلك،�الحرص�عPى�قياس�التكاليف�ا�تنوعة،�استنادا�إ�ى�أرقام�دقيقة�وشفافة

ضبط�مصادر�التمويل�لكل�فئة�من�فئات�التكاليف،�سواء�كانت�وطنية�أو� •

  .خارجية،�عامة�أو�خاصة

يTت�الTزمة�من�خTل�دراسة�تطور�التكاليف��نتخابية�وأخ>;ا،�إجراء�التعد •

� �زمنية �ف¦;ة �jي�(خTل �معينة �بنود �أو�jي �Dجمالية �التكلفة �jي �أو�النقصان الزيادة

وتقييمها،�لضمان�ا�زيد�من�النجاعة� مع�استثمار�ا�عطيات�ا�تحصل�عل�}ا) ا�>�انية

 .والكفاية
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  :أنواع�التكاليف�}نتخابية- 3 

ما�يتم�تصنيف�التكاليف��نتخابية�jي�أربعة�أصناف،�ويمكن�توضيحها��غالبا

  :كما�يPي

�الثابتة،• �بشكل� التكاليف �ا�رتبطة �التكاليف �و�ي �\ساسية، �التكاليف أو

��نتخابات �بإجراء �وعادي �روتي¥� �ا�ستقر�ل�دارة�، �العمل �ضو�}ا �عPى �يb;ز حيث

�كنا �سواء ��نتخابية، �العمليات �عPى �أو�� ا�شرفة �انتخابية �سنة �ما�.أمام �غالبا إذ

�معينة �سنة �jي ��نتخابات �تنظيم �عن �مستقل �بشكل �التكاليف �هذه ومن�. تصرف

 مثل�ا�راجعة–أبرزها�التكاليف�ذات�الصلة�بتحي>ن�لوائح�ا�سجل>ن�jي��نتخابات�

|}ا�اللجان� مارس�من�كل�سنة�ال��Wتقوم31السنوية�لهذه�اللوائح�وحصرها�jي�تاريخ�

 D� �با�غرب ��نتخابية،�-دارية �القوان>ن �إعداد �تحيينات��وتكاليف �تتطلب �Wوال

�ترتيبات� .مستمرة� �يتم�تحملها�بشكل�مسبق،�باعتبارها �Wالتكاليف�ال� و�ي�عموما،

�دورية� �بصفة ��نتخابات �إجراء �jي �اليق>ن �عدم �درجة �النظر�عن �بصرف تنظيمية،

�الديمقراط �التجارب �jي �هو�موطد �كما �\ساسية�.يةوعادية، �التكاليف بصورة� إن

�ودعامات� ��نتخابية �بالعملية �ا�كلف>ن �ا�وظف>ن �مجا�ت �jي ��سيما عامة،

التكنولوجيا��نتخابية،�غالبا�ما�تميل�إ�ى�الزيادة�وليس�النقصان،�وذلك�وفق�درجة�

  . ترسخ�البنيان�الديمقراطي�داخل�الدولة

�اJتغ�@ة،• �ترتبط�التكاليف �Wال� �بصورة�أساسا و�ي ��نتخابات �بإجراء ،

�التكاليف�. فعلية �من ��نتخابات �Þجراء �ا�حددة �ا�>�انية �\كb;�من �القسم ويتكون

� ا�تغ>;ة، �ا�نظمة ��نتخابات �لنوعية �\و�ى �بالدرجة �خاضعة �تبقى �Wأو�–وال� عامة

  .وما�قد�يرتبط�|}ا�من�رهانات�سياسية�–جزئية�تشريعية�أو�جهوية�أو�محلية
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�التكا•  �اJباشرة، ��نتخابية،�ليف �ا�>�انية �لتكاليف �الرقم� �النموذج وتمثل

�مضبوطة �وحسابية �موثقة �وبصورة �سهولة �بكل �تحديده �يمكن وتشمل�. والذي

ا�نصوص�عل�}ا�jي�Dجراءات�وا�راسيم� التكاليف�ا�باشرة�معظم�ا�صاريف م>�انية

�  jي�دعم�العمليات��نتخابية مث�Tمساهمة�الدولة-التطبيقية�ا�تعلقة�با�نتخابات

  .�نتخابية ا�شرف>ن�عPى�العمليات وتعويضات لÌحزاب�السياسية

�اJتنوعة• �لو�لتكاليف ¤Wح� �لها، �دقيق �تقييم �إجراء �يصعب �قد �Wال� �و�ي ،

ويمكن�تقسيم�هذه�الفئة�إ�ى�مزيد�من�\نماط�،�عPى�سبيل�. حددت�بشكل�صحيح

�ل �التكاليف �بعض �تكون �أن �يمكن ���يمكن�ا�ثال، �ولكن �بوضوح، �ا�حددة Ìنشطة

� �ا�عنية �للهيئة �العامة �ا�>�انية �عن �مساهمة(فصلها � مثل �سجTت الحالة�مصالح

�أجل �من �با�نتخابات �ا�كلفة �Dدارية �للهيئات �الكافية �توف>;�ا�علومات �jي  ا�دنية

ط�كما�قد�تشمل�تكاليف�أخرى�متنوعة�فعلية،�ترتب). ضبط�وتحي>ن�لوائح�الناخب>ن

�الدعم� �أشكال �مختلف �تقدم �Wال� �للهيئات �العادية �بالعمليات �غ>;�مباشرة بصورة

� ��نتخابية �وحماية�( للعملية ��نتخابية �الحمTت �لتتبع �العمومية �توف>;�القوة مثل

�الخدمات� ;bع� �الناخب>ن �عPى �Dشعارات �وتوزيع �ا�حاضر، �ونقل ��ق¦;اع عملية

وإن�كانت�هذه�التكاليف�حقيقية،�ف�T). دارسبا� الb;يدية،�و£}يئة�مكاتب�التصويت

  . يتم�تضمي·}ا�jي�ا�>�انية��نتخابية،�و��يسهل�تقييمها�jي�كث>;�من�الحا�ت

ثمة�م>�ة�أخرى�إضافية�ومهمة�التصويت،� عملية تكاليف�الö~اهة�وس�مة •

�كلفةت جدا�عPى�مستوى�حكامة�التكاليف��نتخابية،�وا�تمثلة�jي�ضبط�الفرق�ب>ن

�\ساسية وب>ن ال�Ïاهة �تمويل�و  .التكلفة �عملية �لفهم �ضروريا �الضبط �هذا �يكون قد

�الناشئة �الديمقراطيات �jي �\خص �وعPى �وشفافة، �جيدة �بصورة و�ي�. �نتخابات
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�بغية� �ومتكافئة، �محايدة �سياسية �وبيئة �آمنة �ظروف �بضمان �كب>;ة �بدرجة تتعلق

  .ضمان�س>;�عملية��نتخاب�بكل�كفاية�وفعالية

  :التكلفة�}نتخابية�باJغرب�-ب

التشريعية�ال��W تش>;�العديد�من�التقديرات،�أن�التكلفة�Dجمالية�لTنتخابات

� �يقارب �ما �وصلت �أكتوبر، �من �السابع �jي �الدارهم 4أجريت  و�ي 110.مTي>;�من

�الدولة، التكلفة، �مصاريف �فقط �تشمل �� �Wأيضا ال� \حزاب� مصاريف بل

  .وا�رشح>ن

  :ف�الدولةمصاري -1

�مليار�درهم �بحوا�ي �. قدرت �م>�انية �jي �عل�}ا �ا�نصوص �ا�صاريف ،�2016و�ي

  :ويمكن�توضيح�هذه�ا�صاريف�كما�يPي. وتم�تنفيذها�من�قبل�وزارة�الداخلية

الصادر�jي��3.191.16قرار�لرئيس�الحكومة�رقم� -تمويل�الحمTت��نتخابية • 

�250صبحت�فيما�بعد�أوال���Wدرهم،�مليون ) 200(مائ��Wبقيمة��-  2016غشت��10

ألف� 750يبلغ��،بداية�عb;�مبلغ�جزاjي�،يتم�توزيعها�،هذه�ا�ساهمة111.مليون�درهم

                                                           
نه�وحسب�معطيات�رسمية�صادرة�عن�أ��،�إاكتوبر�7رقام�مضبوطة�فيما�يخص�استحقاق�أ��نتوفر�عPى��110

مليون��500ن�هذه��نتخابات�كلفت�الخزينة�العامة�أسنجد��،2007شتنb;�7وزارة�الداخلية�jي�استحقاق�

�درهم ��نتخابية �العملية �تنظيم �ب>ن �ما �تتوزع ،)240�� �درهم �لÌحزاب�)مليون ��نتخابية �الحملة �وتمويل ،

� �درهم�200(السياسية �والحمTت�)مليون ��نتخابية �اللوائح �ومراجعة �الوطنية، �التعريف �بطاقة �وتعميم ،

  : يمكن�الوقوف�عPى�ذلك�بشكل�مفصل�عPى�الرابط�التا�ي). مليون�درهم�60(ا�تعلقة�|}ا�التواصلية�

http://elaph.com/Web/Politics/2007/9/261692.htm#sthash.lJrBbbfZ.dpuf 
�بسيطة بعملية�111 ��،حسابية �أسنجد �بر�اني�ن �مقعد �الدولة- مقعد395-كل . درهم�ألف�600 سيكلف�م>�انية

 .رهمد 632.911وبالضبط
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� ��نتخاباتدرهم، �jي �مشارك �حزب �ألكل �الدفعة، �الدولة� الثانية ما �مساهمة من

�شطرين �عPى �\ �،فستوزع ��عتبارمع �بع>ن �خذ �وا�عطيات، �العوامل �من  : عددا

  .تمثيلية�النساء،�عدد�ا�قاعد،��حصل�عل�}اا صوات\ 

��رحلة�• �واللوجستيكية �التنظيمية �بالجوانب �ا�رتبطة ��نتخابية النفقات

�التشريعية �باÃ  وم·}ا�،�نتخابات �غطت �Wال� �التواصلية� ساستلك الحمTت

 D� �اللوحات �jي �وا�لصقات ��نتخابية �اللوائح �jي �للتسجيل ،�شهاريةوالتحسيسية

��Wي��نتخاباتوالjى�ا�شاركة�Pنشاء�،�إخذ�بتقنيات�التسويق��نتخابي\ ،�تحفز�ع

حيث�،�وصيانة�وتحي>ن�ا�وقع�Dلك¦;وني�الخاص�با�نتخابات�التابع�لوزارة�الداخلية

�\ أ �هذه �التواصل�ظهرت �تقنيات �مع �التكيف �عPى �غ>;�مسبوق �رهانا �عb;�ذلك خ>;ة

� �Wأال� �التكنولو5ي �التطور �وم�112.تاحها �ا�صاريف �رؤساء��،يضاأن �تعويضات نجد

 D� ��نتخابيةاللجان �اللوائح �بمراجعة �ا�كلفة �ورجال�و �دارية �ا�وظف>ن تعويضات

�و  �ورؤساء �D أالسلطة �ولجان �التصويت �مكاتب �مكاتب��،حصاءعضاء تجه>�

��نتخابية�،التصويت �وا�ناش>; �القوان>ن �العمومية��،مطبوعات �القوات نفقات

  ...منية�\ 

   :مصاريف�ونفقات�اJرشح�ن- 2

��،هنا �ومن �ب>نأنجد �وا�ساواة �الفرص �تكافؤ �مبادئ �ضمان حزاب�\  جل

�وا�رشح>ن ،� �رقم �ا�رسوم �2.16.668سيعمل ��10ل ��، 2016غشت تحديد�عPى

\� �الحد �بصرفهالسقف �مرشح �لكل �يسمح �الذي ¤�Bق� �jي�إ ��نتخابية �الحملة بان

                                                           
�بوز أ�112 �والتغي>;�:حمد ��ستمرارية �ب>ن �ا�غربية �و�جتماعية�،�نتخابات �السياسية �للعلوم �ا�غربية ،�ا�جلة

 .204ص،� 2013شتنb;�،7الجزء�،4العدد
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قل�أو�أكµ;�أض�ا�رشح>ن�سينفقون�ن�بعأهذا�مع�اف¦;اض��،لف�درهمأخمسمائة�

�السقف �هذا �الذكر. من �السابق �ا�رسوم �عرف �الثانية ،وقد �مادته ا�صاريف� jي

}ا بحمT£}م� النفقات�ال��Wينجزها�ا�¦;شحون�وا�¦;شحات�وا�تعلقة"  : �نتخابية�بك̈و

ا�كم".عضاء�مجلس�النواب�أ�نتخابية�برسم��نتخابات�العامة�والجزئية��نتخاب�

هذه� ستعمال�وصرفاوجه�وغايات�أمختلف��،عPى�سبيل�الحصر حددت�هذه�ا�ادة

إنه�وعb;�مختلف��ستحقاقات��نتخابية�غالبا�ما�: عموما،�يمكن�القول 113.النفقات

  114 : تغطي�مصاريف�الحمTت��نتخابية�ا�جا�ت�التالية

�البشرية - �أاJوارد ،\� �يستي �الذين �أشخاص �طيلة �يومي �بشكل يام�أجرون

�بتوزيع �للقيام ��جتماعات� الحملة �وتنظيم ��نتخابية �وا�نشورات ا�طبوعات

                                                           
�يPي 113 �كما ��جتماعات�-": و�ي �عقد �وتوزيعها، �وتعليقها ��نتخابية �والوثائق �DعTنات �طبع �مصاريف تغطية

� �ودفع �اللوازم��نتخابية �وجميع �ا�ذكورة ��جتماعات �تستلزمها �Wال� �الخدمات ��قدمي �ا�ستحقة \جور

�لوازم� �باقتناء �ا�رتبطة �\خرى �ا�صاريف �تغطية �التنقل، �مصاريف �ذلك �jي �بما ��جتماعات، �|}ذه ا�رتبطة

بية�عb;�\ن¦;نيت،�الدعاية��نتخابية،�تغطية�مصاريف�إنجاز�وبث�وصTت�إشهارية�لها�صلة�بالحملة��نتخا

�يوم��ق¦;اع�ا�رتبطة�بممثPي�لوائح�ال¦;شيح�أو�ا�¦;شح>ن�jي�مكاتب� تغطية�ا�صاريف�عن�النفقات�ا�نجزة

��نتخابية� �الحملة �ان�}اء �بعد �تؤدى �Wال� �ا�صاريف �تغطية �Dحصاء، �ولجان �ا�ركزية �وا�كاتب التصويت

 �� �DعTنات �لتعليق �أماكن �باستئجار �بالحملة�ا�رتبطة �مرتبطة �أخرى �انتخابية �بمصاريف �أو نتخابية

�نتخابية�،�مصاريف�إزالة�DعTنات��نتخابية�ال��Wقاموا�بتعليقها�خTل�الحملة��نتخابية�من�أجل�إرجاع�

  ."الحالة�إ�ى�ما�كانت�عليه�
�الصدد�114 �هذا ��،jي �\ ألوحظ �حزب �ن �ومن �وا�عاصرة �الحكامةأصالة �من �ا�زيد �تكريس �يخص��جل فيما

�قد� �كان ��نتخابية �الحملة �أشفافية �لسان �عPى �عقدها�أعلن �صحافية �ندوة �jي �العماري �إلياس �العام مينه

�ي�عشية�الحملة��نتخابية�،�أ 2016شتنb;�23لتقديم�برنامج�حزبه�يوم�الجمعة� ن�تكلفة�الحملة�أ"عPى�،

� �حوا�ي �ستبلغ �الحزب �لهذا �ا� �7نتخابية �ب>ن �تتوزع �درهم �والتنقTت�مليون �والس¦;ات �والقبعات طبوعات

�التصويت �مكاتب �jي �الحزب �ممثPي �وتكوين �الحزبية �ا�قرات ��.وكراء �\أكما �الجزء �ا�>�انية�ن �هذه كb;�من

 Ìعات�إمليون�درهم� 22عضاء�الحزب�أفيما�جمع��،حزابيغطى�من�دعم�الدولة�ا�قدم�ل;bحملة�ت�;bضافية�ع

" . 
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والتجمعات�الخطابية�وضمان�اللوجستيك�للمرشح>ن�والتواجد�jي�مكاتب�التصويت�

 Dحزابوا�كاتب�ا�ركزية�ولجان�Ìحصاء�يوم��ق¦;اع�كممثل>ن�ل...   

�والتنظيم �D �،اللوجستيك �طباعة �ف�}ا �بما �وا�لصقات�عTنات وا�نشورات

�والصحف �والشارات، �والقبعات �الس¦;ات �طبع �والطائرات، �السيارات كراء��،كراء

�القاعات �النقل�،السكن�،الغذاء، �السيا§��، �D �...التسويق �ينب�ي �ومما ليه�إشارة

�التكاليف�،هنا �هذه �شمولي�}ا�،كون �jي �مرتبطة �با� بتقييمات�،�ي قتصاد�خاصة

�،جما��jي�خانة�مجمل�التكاليف�ا�تغ>;ة�الفعليةإ¨}ا�تدخل�أكما��،�نتخابي�ا�نظم

قد��،حيانوjي�بعض�\ �،ثناء�سريان��ستحقاق��نتخابيأوال��Wمن�ا�مكن�صرفها�

� �ا�باشرة �بالتكاليف �ومصداقية�أترتبط �سTمة �وقواعد �ال�Ïاهة �تكريس و�بتكاليف

  .العملية��نتخابية

�-ت �}قتصاد �حكامة �أجل �من �التكلفة� }نتخابيإجراءات �ترشيد وطرق

  : }نتخابية

�باعتبارها� ينظر�صندوق  ��قتصادية، �الناحية �من �الحكامة �إ�ى �الدو�ي النقد

� �كما �العامة، �ا�وارد �إدارة �وفعالية �أشفافية �الشراكة �اتفاقية تعتb;�" كوتونو"ن

�بمثابة �والطب" الحكامة �البشرية �ا�وارد ��حاسبة �والقابلة �الشفافة يعية�Dدارة

�العامة �ا�نفعة �بغرض �التحديدات�".وا�الية �التدب>; هذه �أشكال �بكل دارة�إو  ترتبط

�أو�خاصة ،الشؤون �كانت �الش.عامة �مدبري �عPى �الضروري �من �ذلك، �ضوء  نأعPى

�ش�-�نتخابي �عاماأباعتباره �Þ  -نا �فعالة �كأداة ��نتخابي ��قتصاد �حكامة دارة�تب¥�

�،نفاق��نتخابيعPى�تحديد�سقف�D �،العمل�مثTبوذلك�. انتخابية�جيدة�ورشيدة�

التقليص�من�،توطيد�آليات�محاربة�الفساد��نتخابي،�توسيع�أنماط�الرقابة�ا�الية



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,��� ا�!+�ريــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

84 
 

 Dى��نتخابات�التكاليف��نتخابية�من�طرف�Pدارة�ا�شرفة�ع)��Wالجانب�اللوجيس

�... ) وا�ادي �ضبط �أشكال �كل �عb;�التخأي ��نتخابية، �م·}اا�>�انية �هذا�.فيض jي

�ب>ن�الدول�ال���W،س¦;شاد�بتجربة�كمبوديايمكن�� �،الصدد �من ظهرت�أوال��Wكانت

��نتخابية �ا�>�انية �jي �كب>;ا �انخفاضا �\ . بفعالية ��نتخابات �كانت �خTل�فقد و�ى

� �عام �jي �السTم �حفظ ��1993عملية �حوا�ي �مسجل،�46بتكلفة �ناخب  دو�ر�لكل

دو�ر��2و 1998دو�رات�jي�عام��5اخب�jي�وقت��حق�إ�ى�وانخفضت�التكاليف�لكل�ن

وتمثل�بذلك�كمبوديا�نموذجا�مثا��jي��تجاه�نحو�خفض�التكاليف�. j2003ي�عام�

�توخت� �Wال� �Dجراءات �من �حزمة �تب¥� �بالنظر�إ�ى �تفس>;�ذلك �ويمكن �نتخابية،

حيث�. ابعا�تقنياعقلنة�وترشيد�هذه�التكاليف،�و�ي�Dجراءات�ال����Wتجسد�كلها�ط

�الدولية� �ا�ساعدات �عPى ��عتماد �فكرة �من �التخلص �عPى �أو�، �الحكومة عملت

لتنظيم�انتخابا£}ا�وتأم>ن�الجزء�\كb;�من�التكاليف��نتخابية،�با�عتماد�فقط�عPى�

،�والذي�توCى�أساسا�2002ثم�ثانيا،�إصTح�Dطار�القانوني�لسنة��.115موارد�الدولة

�� �تكاليف �من�تحس>ن �جملة �عb;�تب¥� �تخفيضها، �عPى �الحرص �مع ��نتخابية لية

�للناخب>ن �الدائم �التسجيل �مبدأ �إدخال �قبيل، �Dجراءات�. التداب>;�من �عن التخPي

�جديدة� �هوية �كإصدار�بطاقة �أرخص، �ببدائل �ع·}ا �و�ستعاضة �الثمن الباهظة

تخابي،�هناك��ن من�جهة�أخرى،�وjي�إطار�إجراءات�ترشيد��قتصاد. 116...للناخب

�تنخفض� ��نتخابات �تكاليف �كون �jي �ا�تمثلة �و�ي �با�نتباه، �جديرة مTحظة

بصورة�عامة،�تميل� التكاليف�\ساسيةن�أحيث�.بالضرورة�مع�تطور�الديمقراطية

                                                           
مليون�دو�ر��19خابية�بكمبوديا�إ�ى�حد�كب>;�وبشكل�متدرج،�من�ما�يقرب�من�حيث�انخفضت�ا�ساعدة��نت�115

 .2003مTي>ن�دو�ر�jي�عام��6إ�ى��2002مليون�دو�ر�jي�عام��10إ�ى��j1998ي�عام�
 http://aceproject.org/ace-ar/focus/core/crd/crd07 :نظر�الرابط�التا�يأ.موقع�شبكة�ا�عرفة��نتخابية�116
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 .إ�ى�الزيادة�وليس�النقصان،�وفقا��ستويات�ترسخ�مسارات�الس>;ورة�الديمقراطية

�الناشئة�خصوصا،هو�رغب�}ا�ا�عط ومن�\سباب�الرئيسية�لهذا ى�jي�الديمقراطيات

وكذا،�. عPى�إدارة�انتخابية�دائمة،�مهنية�ومتمكنة" ا�أسسة"إضفاء�طابع� ا�لحة�jي

�انتخابية� �لوائح �وضع �تشمل �Wوال� �الجديدة، �التكنولوجيات �وسائل �استخدام تزايد

�Dلك �التسجيل �اعتماد �ا�ستمر، �تحيي·}ا �عPى �الحرص �مع �دائمة، ¦;وني،�محوسبة

�التصويت� �إدخال ��نتخابي، �DعTن �رقمنة ��نتخابي، �التواصل �آليات تحديث

وكل�هذه�\نشطة�تظل�باهظة�التكاليف،�إ��... Dلك¦;وني�والنشر�Dلك¦;وني�للنتائج

بالنسبة��.أن�التوسل�بمناهج�حوكم�}ا،�بإمكانه�التقليص�ا�ستمر�من�حجمها�ا�رتفع

حيث��،�نتخابية التدب>;�ا�حوكم�للم>�انيةمل�عPى�تب¥��للمغرب،�أصبح�ضروريا�الع

�،مروهو�\ �،ن�العامأالش خذت�تطال�كل�مناÓي�تدب>;أن�منظومة�الحكامة�الجيدة�أ

الذي�يستمد�شرعيته�من�خصوصية�الظرفية�السياسية�و�جتماعية�ال��Wيجتازها�

�حاليا �الع .ا�غرب �مطالب �وتنامي �ا�الية �ا�وارد �ندرة �ظل �وتكافؤ�الفرصففي �،دالة

ق�B¤�معاي>;�ال¦;شيد�أبإعمال��،ي�وقت�م�¤أكµ;�من�أتجد�الدولة�نفسها�مطالبة�

�مقومات�هذه�الحكامة�الجيدة�.117والتدب>;�العقTني�للموارد�ا�تاحة �أبرز �ولعل�من

�الشفافية �\ �.نجد �الذاتيةأ�خ>;ةهذه �القبلية �الرقابة �دور �لها �من�ض�ى �تقي �þف� ،

� �jي �أخطاء �الفسادارتكاب �ومن �توجيه�. تقدير�ا�وارد �تم �ما �كث>;ا �السياق، �هذا jي

� �الدول �مساعدة�ا�ختلفةجهود �نحو �الشفافية، �تعزيز �عملية �مستوى �عPى ،

إن�بناء�صرح� 118.الحكومات�عPى�جعل�ا�وازنات�وبرامج�Dنفاق�العام�أكµ;�شفافية

                                                           
 .205ص،�)مرجع�سابق( : اعجواد�الرب�117
�لعماري أ�118 �السياسية :حمد �والتنمية �الb;�اني �ال¦;بية�،الجزائر�نموذجا�،العمل �عالم سنة��،18العدد�،مجلة

 .191ص،2008
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� �با�غرب �رائدة �انتخابية �بالتا�يحكامة �إو�نتقال �انتخابا، �ونزü}ة�ى �حرة يتطلب� ،ت

 Dمنبالضرورة�اتخاذ�جملة�من�التداب>;�و��Wا�إحداث�رجة�سياسية�أش جراءات�ال{¨

�ثم. 119بالبTد �ككل�،ومن ��نتخابية �العمليات �وشفافية �. تعزيز�كفاية ن�أويجب

 D� �D تتجPى �من �سلسلة �jي �لTنتقال �السياسية �الجو�العام�رادة �£}م �Wال� جراءات

  :وم·}ا�عPى�وجه�الخصوص،�فعل��نتخابيا�حيط�بممارسة�ال

�مخلة�•  �امتيازات �من �السابق �jي �الدولة �مكن�}ا �Wال� �\حزاب �مشكلة حل

كجزء�من� انتخابي،�وضرورة�حل�هذا�ا�شكل اختبار بتكافؤ�الفرص�ا�طلوب�jي�كل

� �كفة �ف�}ا �رجحت �انتخابية �مرحلة �مع �القطع �حيث�"سياسية"متطلبات �أخرى، عPى

 العام�واستعملت من�طرف�الدولة�وأنفق�عل�}ا�من�ا�ال" معينة"ب�دعمت�ف�}ا�أحزا

  120.كل�الوسائل�لتأم>ن�فوزها

��إ تب¥� • �لكبح �الغ>;�ا�نظمواليات ��نتخابي �يساهم��،قتصاد FWف� �ما الذي

وذلك�عb;�التعزيز�ا�تواصل��نظومة�،�سلبا�jي�الرفع�من�حجم�التكاليف��نتخابية

�بالتمويل �الخاصة �� وjي�،�نتخابي�الرقابة �مكتسبات �تحص>ن قتصاد�ا�قابل

. التمويل�السيا§�� ترسخ�شفافية�،قوان>ن�صارمة من�خTل�سن�،�نتخابي�ا�نظم

�ميثاق� �يمكن��،ن��نتخابيأخاص�بالش�،"خTقياتأ"ومن�تم�صياغة ن�يلعبه�أوما

�ذلك �وتكريس�الدعامات�\ ، �العادية �توطيد�ا�مارسة�السياسية �دور�jي ساسية�من

  .للصرح�الديمقراطي

قل�تكلفة�بالنسبة�للدولة�وبالنسبة�يجاد�نمط��ق¦;اع�ا�Tئم�و\إالتفك>;�jي�•

                                                           
 .183ص�،)مرجع�سابق( :محمد�السا119�234
 .184ص،)نفس�ا�رجع�السابق( 120
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�ف�}ا�–للمرشح>ن �السياسية بما ��-التكلفة �الفردي ��ق¦;اع �يعb;�عنه وأففي jي� كما

�دوائر سم�،�يتقرر D  حادي\  �صطTح�الدستوري�با�ق¦;اع  �نتخاب�دوما�jي�ظل

�يتطلبانتخ �و� �صغ>;ة، �كب>;ة�ابية �يفسح�،نفقات �الفئات� مما �لكل ا�جال

� �كما �الµ;وة، �عديم� �ف�}م �بمن �لTنتخابات، �لل¦;شيح �الدعايةأ�جتماعية  ن

 Ãبا� �تعتمد �مقاربة�نتخابية �عPى �D تقليدية، ساس �عPى الشخ���B قناعترتكز

  .121باهظة قاتمن�نف وما�تكلفه،�الشف�þ،�وتستغ¥��عن�ا�لصقات�وا�نشورات

 �نسداد من�منافذ�الخروج�من�تيه منفذا قتصاد��نتخابي� جعل ضرورة�•

وذلك،�عb;�الحرص�عPى�. بالوضع�السيا§���القائم�- و�كرهاأطوعا�–الذي�قد�يلحق�

��نتخابية، �ال�Ïاهة � الظفر�بمعركة �عPى �يتع>ن �Wأوال� �إولوية �jي�أحيا�}ا، �تنخرط ن

  .122هيل�النظام�الدستوري�والسيا§���ككلأهيل�متعدد�الواجهات،�تأفق�تأ

�التداب>;•  �من �ا�زيد �ا�لموسةوD  اتخاذ �العملية �جراءات تحس>ن��قوامها،

�ورفع �و�ل¦�ام \داء �التكلفة� الجودة �jي �والتحكم �التدب>;�العمومي �وعقلنة ب¦;شيد

�التدب>;�العمومي�وقواعد�ا�حاسبة�العمومية�ومن jي�مناهج النظر من�خTل�إعادة

�عن �البحث �جديدة، خTل �سياسات وم·}ا�123وسائل عامة�" انتخابية"تكريس

�".متوازنة" �من �ومن �أعموما، �حكامة �يمكن�أجل �با�غرب، ��نتخابي �للفعل فضل

 \� �Wال� ��ق¦;احات �ببعض �Dأخذ �لحقوق �الوط¥� �ا�جلس �|}ا �تقريره�تى �jي نسان،

                                                           
 .20ص،�)مرجع�سابق( :عبد�الرحيم�التيودòي�121
،�مطبعة�ال�Ïاهة��نتخابية�معالم��نحسار�jي�تدب>;��نتخابات�التشريعية�ا�باشرة�منعطف�:رقية�اJصدق�122

 .194،ص2006النجاح�الجديدة�الدار�البيضاء،�الطبعة�\و�ى�
�حركات�123 �والفقر�:محمد �الµ;وة �وجدلية �السيا§�� �الجديدة�،�قتصاد �ا�عاريف �مطبعة الطبعة��،الرباط،

 .136ص،�2002\و�ى�
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كل�توصيات�وجهت�لكل�كتوبر،�وال��Wصيغت�عPى�شأالخاص�بانتخابات�السابع�من�

�والحكومة، �الb;�ان �  من Tمث� �� مواصلة�-:وم·}ا �ضبط ��نتخابي،�مسلسل قتصاد

خاص�بمصاريف� دراج�مقتضيات�قانونية�تلزم�ا�رشح>ن�بفتح�حساب�بنكي�وحيدإب

�بتدب>; �ما�ي �وكيل �وتعي>ن ��نتخابية ��نتخابية الحملة �الحملة تكريس��-.م>�انية

��أ ��نتخسس �قتصاد �خTل �من �ا�نظم، �إابي ��نتخابية �ا�>�انية �عb;�(عداد إما

�ال¦;اكمية �ا�>�انية �ا�ستحدثة صيغة �ا�>�انية �ا�>�انية )أوصيغة �نتخابية� وصرف

التمويل��نتخابي�عPى�مستوى�\حزاب� تدعيم�مراقبة�–.وسقف�Dنفاق��نتخابي

�وا�¦;شح>ن �إ�.124السياسية �عPى �يستوجب �سلف، �ما �كل �حكامة��ا�غربن تب¥�

��نتخابي �للش�،�قتصاد �ورشيدة �جيدة �Þدارة �فعالة ��نتخابيأكأداة �هذا�.ن عPى

�با�غرب �السيا§�� �لTنتقال �الكb;ى �ا�عالم �تتضح ¤Wوح� �اللعبة��،\ساس، عPى

�انفتاحا ;µوأك� �حنكة ;µأك� �تصبح �أن � عb;،السياسيـة �التناف����رسم الطابع

اته�الكb;ى�jي�ضمان�حرية�الناخب>ن،�من�خTل�نزاهة�لTنتخابات،�وهو�ما�يجد�مؤشر 

العملية��ق¦;اعية�والتنافس�ب>ن�ا�رشح>ن،�فض�Tعن�الرهانات�السياسية�ا�تصلة�

�ذاته �حد �jي ��ق¦;اع �ا�نوط�.125بطبيعة �الريادي �الدور �جPي، �بشكل �سيتأكد،  هنا

 من�حيث�جعل�بالفاعل�السيا§���jي�بلورة�ممكنات��نتقال�الديمقراطي�الحقيقي،

طياف�تلعب�وظيفة�تسوية�الصراعات�ب>ن�مختلف�\  ،�نتخابات�كآلية�للدمقرطة

�بكافة �والقبول �القائمة �غمار السياسية �خوض �jي �السيا§��� ا�تنافس>ن ا�ع¦;ك

                                                           
،� 2016أكتوبر�7عضاء�مجلس�النواب�لأو�ي�حول�انتخابات�التقرير�\ �:نسانالوط�2éلحقوق�¸اJجلس��124

 .14ص
 .58ص�،)مرجع�سابق( :يونس�برادة�125
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  .126حقي�}م�jي�الوصول�إ�ى�الحكمأ�نتخابي�و 

  :خاتمة

باهظة��-البعض�لدى��-نه�ورغم�التكلفة��نتخابية�ال��Wتبدوإ،�صفوة�القول 

�رأسها� �وعPى �السياسية، �الرهانات �ربح �مطمح �أمام ��"��ء، �تظل �فإ¨}ا اقتصاديا،

ا�شروعية�السياسية�Ãي�نظام�دعامات��تبلور��نتخابات�كشكل�من�أشكال�تقوية

�الديمقراطي �بنيانه �أركان �وترسيخ �قائم ���تتأسس�. سيا§�� �انتخابية �عملية �أية إن

بيل�تعميق�ثقة�ا�واطن�jي�العملية�السياسية�برم�}ا،�عPى�رهانات�مؤسساتية،�من�ق

� �عملية �\صل" موءودة"�ي �\حزاب� وهنا، .jي �تمويل �عن �الناجم �الفساد يشكل

قتصاد��نتخابي�ا�نظم�نحراف�عن�التجسيدات�Dيجابية�لj  �Tي�ظل�–السياسية�

�الغ>;�ا�نظم ��نتخابي �لTقتصاد �سلبية �جديدة �تمظهرات �متناميا�£�- وتبلور }ديدا

�jي� �ما �أثمن �للخطر �تعريض �حيث �أجمع،من �العالم �jي �الديمقراطيات لتطور

الديمقراطية،�أ��وهو�إيمان�ا�واطن>ن�العادي>ن�بالعملية�السياسية�وتقديم�الدعم�

�الهدف�فباÃ �127لها، �لTنتخابات�وزيغها�عن �ا�خصص �مسارات�التمويل حرى�تحول

jي��،يه�كل�ذلك�من�حجة�وثوقية�لدى�ا�واطنوما�يعط�،الذي�رسم�له�هذا�التمويل

�و  كون  �الدولة �تبذير�م>�انية �آليات �من �آلية �سوى �تعد �لم �كاهلهاإ�نتخابات ،�رهاق

                                                           
ضمن��،مدخل�نظري  :الوظيفة��نتخابية�ب>ن�السياقات�السلطوية�والسياقات��نتقالية�:له�سطيعبد�¸�126

�جما�ي �الجماعية�:مؤلف ��نتخابات �م، �قراءة �اق¦;اع �jي �2015شتنb;�04وضوعاتية �،الرهانات�،السياق،

�والد��ت ��،النتائج �الع�متنسيق �الرحيم �للدراسات��،عبد �ومركز�تكامل �ا�دني �الفضاء �مجلة منشورات

 .15ص�2016،الرباط�،مطبعة�ا�عارف�الجديدة�،بحاثو\ 
ا�عهد��،ناتا0ي�سلمانوسعد�نور�c ترجمة��،دولة�22دور�ا�ال�jي�اللعبة�السياسية�jي�:دن�~�ب�@،�شاري�براين�127

 .1ص،�2005،ب>;وت�،الديمقراطي�الوط¥��للشؤون�الدولية
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ولوية�أكµ;�إلحاحا�و أتبقى� خرى أوبالتا�ي�ضياع�فرص�التنمية�عPى�صعيد�مستويات�

�اليومي ��عيشه �بالنسبة �تلبي�}ا �ثم. jي �ومن �الشائك، �سؤاله �جد :تكرار وائية�ما

حيث��؟"زومأا�"ث>;ها�الحقيقي�عPى�تغي>;�واقعهأما�ت-وعb;�هذا�السؤال�- ؟�نتخابات

- خاصة�الذي�يشارك�jي�عملية�التصويت�-ن�يطرح�ا�واطن،�أيبدو�هنا�من�ا�شروع

 Ãالفائدة�ا�رجوة�من�128،سئلة�جوهرية�تتعلق�بأهمية��نتخابات� ". مخرجا£}ا"وكذا

ذ�كµ;�إ.تشكيل�الحكومةخر�أبعد�ت�،نقاش�حولها�با�غربال��Wاحتدم�ال،�سئلةو�ي�\ 

الحديث�jي�هذا�الشأن،�عPى�أن�من�الخيارات�ال��Wمن�ا�مكن�التوسل�|}ا�للخروج�

�ب �عرف �ما �أزمة �الحكومي"من �وهو�"البلوكاج �جديدة، �انتخابات �إجراء �التفك>;�jي ،

;bوالسياسية، الخيار�الذي�يعت� �أنه�يظل�مكلفا�� إمقبو��من�الناحيت>ن�الدستورية

�باعتبار ��قتصادية، �الناحية ��� من �Wوال� �عنه، �الناجمة �الباهظة �ا�الية التكلفة

�ا�غربي� ��نتخابي �النظام �طبيعة �ظل �وjي �خيار، �أنه �كما �الدولة، �م>�انية تحتملها

 Þقابل��،�Lى�التمثيل�النسPالفوز�" عادة�تكرار�نفس�النتائج�أو�نفسالحا�ي�القائم�ع

�ا�قاعد��،"ا�لغوم �من �أكb;�عدد �عPى �الحاصل �للحزب �تخول �� �بنتائج �الفوز أي

�مطلقة �أغلبية �إ. التوفر�عPى �حاجة �jي �دوما، �سيظل �\حزاب�إنه �مع �التحالف �ى

�\خ>;ة �هذه �حصلت �أقل \خرى،ولو �مقاعد �نفس��.عPى �رسم �إعادة �ثم، ومن

مال�العمومي�لا�لن�واحد،�تبذير آوبالتا�ي،�سيشكل�كل�ذلك�jي�. الخارطة�السياسية

" دوامة�سياسية"وهدرا�للزمن�السيا§��،�مع�ما�قد�ينجم�ع·}ما�jي�¨}اية�ا�طاف،�من�

  .مسارات��نتقال�الديمقراطي�الحقيقي تستطيع�أن�تكبح،�وباستمرار،

                                                           
128Abdelmoughit Benmessaoud & Trédano : Les Elections au Maroc-2007 et 2015-Ebauche d’une 

sociologie électorale, Cahiers Libres Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales, N5, 

septembre/octobre 2016, p.29.  
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اكتوبر��07أفرزت�ا�عطيات��نتخابية�الخاصة�باليوم��نتخابي�لـتشريعيات� 

�ا�هتم>ن��2016 �من �عدد �بحسب �يعاكس ��نتخابي، ��راكز�النفوذ �مث>;ا توزيعا

بالسوسيولوجيا��نتخابية�التوازن�السيا§���ا�ف¦;ض�jي�ا�شهد��نتخابي�الذي�كان�

�ب �كb;ى �سياسية �توافقات �أمحط �منذ �السياسية �و\حزاب �ا�لكية �ا�ؤسسة �زيد>ن

ري�سوذلك،�بالتوازي�مع�خريطة�تمثيلية�جديدة�تتجه�بشكل�ق�129عقود،�ةمن�ثTث

نحو�مأسسة�ثنائية�قطبية�بقيادة�كل�من�حزب�العدالة�والتنمية�الذي�حصل�عPى�

  . مقعدا) 102(مقعدا�وحزب�\صالة�وا�عاصرة�الذي�حصل�عPى�) 125(

لخريطة��نتخابية�والتمثيلية�الجديدة،�تفيد�بأن�ا�شهد��نتخابي�تفاصيل�ا 

�أصبحت� �غ>;�تقليدية �سياسية �ومؤثرات �جديد �انتخابي �منطق �ره>ن �بات با�غرب

توجه�حركيته�ومساراته،�jي�اتجاه�تكريس�لعبة�انتخابية�مقاومة�للتقاليد�السياسية�

�ومت ��ستقTل، �منذ �القوى �استقرار�موازين �حمت �Wالعتبة�ال� �تأث>;ات �من حررة

�اق¦;اع� �مع �معا�ها �برزت ��نتخابي، �والتوجيه �الضبط �آليات �من �وغ>;ها �نتخابية

25��;b04وتعززت�روافدها�مع�اق¦;اع��2011نون��;bلتبوح�بكامل�تفاصيلها��2015شتن

   .2016أكتوبر��07مع�اق¦;اع�

                                                           
  . 9ص�. 2016اكتوبر��19،�بتاريخ�2113حوار�مع�جريدة�اخبار�اليوم�العدد�: مصطفى�اليحياوي _  129
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�تأث>;ا  �من ��نتخابية �اللعبة �تحرر �لتفاصيل �تحليلنا �العتبة�سينطلق ت

� �لـ �التشريعية ��نتخابات �نتائج �ضوء �jي �اف¦;اض�2016أكتوبر���07نتخابية �من ،

أسا§���يحيل�إ�ى�بداية�ا¨}يار�العقيدة��نتخابية�القائمة�عPى�أساس�أدوات�الضبط�

والتوجيه�أمام�إرادة�سلطة�الناخب>ن،�\مر�الذي�جعل��نتقال�من�عتبة�إ�ى�أخرى،�

�تأث>;�سو  �كل �من ��نتخابيمجردا �أو �السيا§�� �بعده �jي �ما�. اء �هذا �ذلك؟ كيف

  : سنعالجه�من�خTل�العناصر�التالية

  %03اJخرجات�السوسيوانتخابية�لضبط�اللعبة�}نتخابية�ع:ى�عتبة�: أو#

،�2016أكتوبر��07تفيد�القراءة�السوسيوانتخابية��عطيات�اليوم��نتخابي�لـ� 

أفرز�خريطة�سياسية�وتمثيلية�بمعد�ت�% 03 أن�ضبط�اللعبة��نتخابية�عPى�عتبة

انتخابية�متفاوتة،�تفاع�Tمع�متغ>;�معد�ت�إدراك�لوائح�ال¦;شيح�للعتبة��نتخابية،�

  .01كما�يوضح�ذلك،�الرسم�ا�بياني�رقم�

�ئحة�ترشيح�تم�إيداعها�برسم�الدوائر��نتخابية�ا�حلية�) 1385(فمن�أصل� 

�لـ �التشريعية ��نتخابات �2016أكتوبر��07 خTل �تمكنت �من�) 576(، �ترشيح �ئحة

� �فشلت �ح>ن �jي ��نتخابية، �العتبة �معدل �معدل�) 808(إدراك �بلوغ �ترشيح �ئحة

حيث�توزع�ا�شهد��نتخابي�وفق�مخرجات��130من�\صوات،% 03العتبة�ا�حدد�jي�

كز�هذا��ق¦;اع�إ�ى�أربع�مجموعات�حزبية�بمثابة�دوائر�منفصلة�بثقل�سيا§���ومرا

  . نفوذ�متفاوتة

�cو0ى -  �\صالة��:الدائرة �وحزب �والتنمية �العدالة �حزب �من �كل يمثلها
                                                           

�وادي�_  130 �بدائرة �ا�نافسة �من �وا�عاصرة ��صالة �حزب ��ئحة �انسحاب ��طار�إ�ى �هذا �jي �ا�ى تجدر��شارة

  .الذهب�قبل�يوم��ق¦;اع
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دائرة،�) 91(عPى�مستوى�% 03وا�عاصرة،�حيث�تمكن�الحزب�\ول�من�تخطي�عتبة�

�أصل �) 92( من �بنسبة �وذلك، �الحزبية، �التغطية �شمل�}ا �ح>ن�%98.91دائرة �jي ،

 �� �العتبة �تخطي �من �الثاني �الحزب �تمكن �مستوى �عPى �أصل��90نتخابية �من دائرة

،�jي�مقابل�فشلهما�معا�jي�الوصول�إ�ى�العتبة�%98.90دائرة�انتخابية،�بنسبة��91

 131عPى�مستوى�دائرة�انتخابية�واحدة�من�مجموع�الدوائر�ال��Wشمل�}ا�التغطية؛

�الثانية� -  ��:الدائرة �خمسة �مختلفة،) 05(تضم �سياسية تمكنت��132أحزاب

�من �ترشيحها � لوائح �عتبة �% 03بلوغ �من �أزيد �مستوى �عPى �\صوات من�% 50من

��ستقTل� �الحزبية،�حيث�تمكنت�لوائح�ترشيح�حزب �التغطية �شمل�}ا �Wالدوائر�ال

دائرة�انتخابية�) 92( دائرة�من�أصل) 77(من�تجاوز�العتبة��نتخابية�عPى�مستوى�

� �بنسبة �وذلك، �التغطية، �حزب�%83.69شمل�}ا �ترشيح �لوائح التجمع�الوط¥��،�تل�}ا

دائرة�) 84(دائرة�من�أصل�) 70(لÌحرار�ال��Wتمكنت�من�إدراك�العتبة�عPى�مستوى�

� �بنسبة �وذلك، �التغطية، �شمل�}ا �ترشيح�%83.33انتخابية �لوائح �تمكنت �ح>ن �jي ،

� �مستوى �عPى ��نتخابية �العتبة �تجاوز �من �الشعبية �الحركة �من�) 52(حزب دائرة

� �شمل�) 78(أصل �انتخابية �دائرة �بنسبة �وذلك، �التغطية، �لوائح�%66.66}ا �ثم ،

�معدل� �إدراك �من �تمكنت �Wال� �الشعبية �للقوات ��ش¦;اكي ��تحاد �حزب ترشيح

� �مستوى �عPى ��نتخابية �) 54(العتبة �أصل �من �شمل�}ا�) 91(دائرة �انتخابية دائرة

                                                           
من�% 2.59فشل�حزب�العدالة�والتنمية�jي�الحصول�عPى�العتبة�بدائرة�الدريوش،�حيث�حصل�فقط�عPى�_  131

\صوات،�jي�ح>ن�فشل�حزب��صالة�وا�عاصرة�jي�الحصول�عPى�العتبة�بدائرة�كلميم،�حيث�حصل�فقط�

  .من��صوات% 2.03عPى�
�\مر_  132 �لÌ : يتعلق �الوط¥� �التجمع �حزب ��ستقTل، ��تحاد�بحزب �حزب �الشعبية، �الحركة �حزب حرار،

  . �ش¦;اكي�للقوات�الشعبية�وحزب��تحاد�الدستوري
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� �بنسبة �وذلك، �ال��W% 59.34التغطية، �الدستوري ��تحاد �حزب �ترشيح �لوائح تل�}ا

�تم �مستوى �عPى ��نتخابية �العتبة �إدراك �من �أصل) 37(كنت �من دائرة�) 72( دائرة

 ؛�%51.38انتخابية�شمل�}ا�التغطية،�وذلك،�بنسبة�

�الثالثة -  ��:الدائرة �من�) 14(تضم �ترشيحها �لوائح �تمكنت �سياسيا حزبا

من�الدوائر�ال��Wشمل�}ا�% 50الحصول�عPى�العتبة��نتخابية�عPى�مستوى�أقل�من�

ة�الحزبية،�حيث�تمكنت�لوائح�ترشيح�حزب�التقدم�و�ش¦;اكية�من�إدراك�التغطي

� �مستوى �عPى ��نتخابية �) 40(العتبة �أصل �من �شمل�}ا�) 90(دائرة �انتخابية دائرة

تل�}ا�لوائح�ترشيح�تحالف�أحزاب�فدرالية�اليسار�% 44.44التغطية،�وذلك�بنسبة،�

��نتخا �العتبة �تجاوز �من �تمكنت �Wال� �الديمقراطي �مستوى �عPى �من�) 25(بية دائرة

� �) 90(أصل �بنسبة �وذلك، �التغطية، �شمل�}ا �انتخابية �لوائح�%27.77دائرة �تل�}ا ،

عPى�% 03ترشيح�حزب�تحالف�العهد�والتجديد،�ال��Wتمكنت�من�تخطى�حاجز�عتبة�

� �أصل) 07(مستوى �بنسبة�) 49( دوائر�من �وذلك �التغطية، �شمل�}ا �انتخابية دائرة

ائح�ترشيح�حزب�الحركة�الديمقراطية��جتماعية�ال��Wتمكنت�من�،�تل�}ا�لو 14.28%

� �عتبة �% 03تجاوز �مستوى �) 09(عPى �أصل �شمل�}ا�) 66(دوائر�من �انتخابية دائرة

جÑ}ة�القوى�الديمقراطية� ،�تل�}ا�لوائح�ترشيح�حزب%13.63التغطية،�وذلك،�بنسبة�

� �مستوى �عPى ��نتخابية �العتبة �تجاوز �من �تمكنت �Wد) 08(ال� �أصل ) 69(وائر�من

� �بنسبة �وذلك، �التغطية، �شمل�}ا �انتخابية �لوائح�%11.59دائرة �أدركت �ح>ن �jي ،

�معدل�العتبة��نتخابية�عPى�مستوى�أربع� �ا�ستدامة �والتنمية ترشيح�حزب�البيئة

دائرة�انتخابية�شمل�}ا�التغطية،�وذلك�بنسبة�) 40(دوائر�انتخابية�من�مجموع�) 04(

�تر 10% �لوائح �تل�}ا �العتبة�، �عPى �الحصول �من �معا �تمكنا �سياسي>ن �حزب>ن شيح
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أحزاب�سياسية�تمكنت�) 06(وjي�\خ>;�تتموقع�ستة�

 134.لوائح�ترشيحها�من�الحصول�العتبة�عPى�مستوى�دائرة�انتخابية�واحدة

�لوائح� �جميع �فشلت �سياسية أحزاب

�شمل�}ا� �Wالدوائر�ال� �بمجموع �\صوات من

�لحزب�\مل،�وحزب�الوسط��جتما�ي،� التغطية�الحزبية،�كما�هو�الحال�بالنسبة

�وحزب� �العمل، �وحزب �الديمقراطي، �ا�جتمع �وحزب �الديمقراطي، �الوط¥� والحزب

  

: :ى�اJعطيات�}نتخابية�الواردة�zي�اJوقع�}لك�@وني

http://www.elections.ma  

  .بحزب��صTح�والتنمية�وحزب�الوحدة�والديمقراطية

بحزب�الديمقراطي>ن�الجدد،�وحزب�ال·}ضة�والفضيلة،�وحزب�الشورى�و�ستقTل،�وحزب�

  .خضر�ا�غربي،�وحزب�الحرية�والعدالة��جتماعية�وحزب�ال·}ضة

  . كما�تجدر��شارة�إ�ى�تمكن��ئحت>ن��منتميت>ن�من�تجاوز�العتبة��نتخابية
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وjي�\خ>;�تتموقع�ستة��133بدائرت>ن�انتخابيت>ن�فقط،

لوائح�ترشيحها�من�الحصول�العتبة�عPى�مستوى�دائرة�انتخابية�واحدة

�الرابعة -  �: الدائرة �من �لوائح�) 06(تتكون �جميع �فشلت �سياسية أحزاب

� �jي �ترشيحها �عتبة �عPى �شمل�}ا�% 03الحصول �Wالدوائر�ال� �بمجموع �\صوات من

التغطية�الحزبية،�كما�هو�الحال�بالنسبة�لحزب�\مل،�وحزب�الوسط��جتما�ي،�

�وحزب� �العمل، �وحزب �الديمقراطي، �ا�جتمع �وحزب �الديمقراطي، �الوط¥� والحزب

   135.�تحاد�ا�غربي�للديمقراطية

:ى�اJعطيات�}نتخابية�الواردة�zي�اJوقع�}لك�@ونيانجاز�شخ�23üبناء�ع: اJصدر

                                                           
بحزب��صTح�والتنمية�وحزب�الوحدة�والديمقراطية: يتعلق�\مر_  133
بحزب�الديمقراطي>ن�الجدد،�وحزب�ال·}ضة�والفضيلة،�وحزب�الشورى�و�ستقTل،�وحزب�: يتعلق�\مر_  134

خضر�ا�غربي،�وحزب�الحرية�والعدالة��جتماعية�وحزب�ال·}ضةاليسار�\ 
كما�تجدر��شارة�إ�ى�تمكن��ئحت>ن��منتميت>ن�من�تجاوز�العتبة��نتخابية�- 135
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�بالTئحة�  �الخاصة ��نتخابية �ا�عطيات �عPى �ا�نصبة �التحليTت �تفيد كما

حزبا�سياسيا�) 16(الوطنية�للنساء�والTئحة�الوطنية�للشباب،�فشل�لوائح�ترشيح�

�للنساء�والTئحة�) 24(من�أصل� �عPى�مقاعد�الTئحة�الوطنية �تنافس �سياسيا حزبا

� �عتبة �عPى �الحصول �jي �للشباب �عجز�تحالف�% 03الوطنية �حيث �\صوات، من

أحزاب�فدرالية�اليسار�الديمقراطي�عن�إدراك�العتبة��نتخابية�بحصوله�فقط�عPى�

�الح% 2.83 �لحزب �بالنسبة �الحال �وكذلك �\صوات، �الديمقراطية�من ركة

نفس�ال#��ء�بالنسبة�لتحالف�%. 1.34و�جتماعية�الذي�لم�تتجاوز�أصواته�معدل�

من�\صوات،�وحصل�كذلك�حزب�% 0.89العهد�والتجديد�الذي�حصل�فقط�عPى�

� �عPى �الديمقراطية �القوى �لحزب�% 0.85جÑ}ة �\مر�بالنسبة �وكذلك �\صوات، من

من�\صوات،�كما�حصل�حزب�% 0.61عPى�البيئة�والتنمية�ا�ستدامة�الذي�حصل�

من�\صوات،�وحزب�الديمقراطي>ن�الجدد�عPى�% 0.41الوحدة�والديمقراطية�عPى�

0.33 %� �عPى �والفضيلة �ال·}ضة �وحزب �\صوات، �وحزب�% 0.26من �\صوات، من

� �عPى ��جتماعية �والعدالة ��ستقTل�% 0.25الحرية �الشورى �وحزب �\صوات، من

� �\ % 0.23عPى �من �عPى �ال·}ضة �وحزب �\مل�% 0.22صوات، �وحزب �\صوات، من

� �% 0.16عPى �عPى ��جتما�ي �والوسط �العمل �وحزبا �\صوات، من�% 0.12من

� �عPى �للديمقراطية �ا�غربي ��تحاد �وحزب �وأخ>;ا�% 0.11\صوات، �\صوات، من

  .من�\صوات% 0.09حزب�ا�جتمع�الديمقراطي�عPى�

 � �توزيع �خريطة �من �من�انطTقا ��نتقال �لعملية �السوسيوانتخابية التعب>;ات

  : ،�يمكن�تقديم�ثTث�مTحظات�رئيسة%03إ�ى�عتبة�% 06عتبة�

لم�يساهم�% 03إ�ى�عتبة�% 06تفيد�بأن��نتقال�من�عتبة��:اJ�حظة�cو0ى  - 
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jي�حل�عقدة�عدد�من��حزاب�السياسية�jي�إدراك�معدل�العتبة��نتخابية،�حيث�

�ترش �لوائح �عجزت �) 20(يح �عتبة �تحقيق �عن �سياسيا �أزيد�% 03حزبا �مستوى عPى

مقابل�تمكن�لوائح��136من�الدوائر��نتخابية�ال��Wشمل�}ا�التغطية�الحزبية،% 50من�

% 50عPى�مستوى�أزيد�من�% 03تنظيمات�حزبية�فقط�من�بلوغ�عتبة�) 05(ترشيح�

�الحزبية، �التغطية �شمل�}ا �Wال� ��نتخابية �الدوائر �العدالة��واق¦;اب�137من حزبا

من�% 100والتنمية�و\صالة�وا�عاصرة�من�تحقيق�العتبة��نتخابية�عPى�مستوى�

 138الدوائر�ال��Wشمل�}ا�التغطية؛

فإن�نتائج�% 03بالرغم�من�تقليص�العتبة��نتخابية�إ�ى��:اJ�حظة�الثانية - 

� �لـ �التشريعية ��نتخابات �خTل �السياسية �\حزاب �عرفت�2016أكتوبر��07بعض

                                                           
�الحركة�_  136 �وحزب �اليسار�الديمقراطي �فيدرالية �احزاب �وتحالف �و�ش¦;اكية �التقدم �\مر�بحزب يتعلق

لف�العهد�والتجديد�وحزب�جÑ}ة�القوى�الديمقراطية�وحزب�البيئة�والتنمية�الديمقراطية��جتماعية،�وتحا

��جتماعية� �والعدالة �الحرية �وحزب �الجدد �الديمقراطي>ن �وحزب �والديمقراطية �الوحدة �وحزب ا�ستدامة

�وحزب� ��جتما�ي �الوسط �وحزب �العمل �وحزب ��مل �وحزب �ال·}ضة �وحزب �و��ستقTل �الشورى وحزب

�ا�غرب �الديمقراطي��تحاد �وحزب �اليسار��خضر�ا�غربي �وحزب �الديمقراطي �ا�جتمع �وحزب �للديمقراطية ي

  .الوط¥��وحزب��صTح�والتنمية�وحزب�ال·}ضة�والفضيلة
��تحاد�_  137 �وحزب �الشعبية �الحركة �لÌحرار�وحزب �الوط¥� �التجمع �وحزب ��ستقTل �\مر�بحزب يتعلق

  . تحاد�الدستوري�ش¦;اكي�للقوات�الشعبية�وحزب��
عPى�% 06فشل�حزب�العدالة�والتنمية�jي�تجاوز�عتبة��2011نونb;��25خTل�هذه��نتخابات�التشريعية�لـ�_  138

� �بزو�: دوائر�انتخابية�ويتعلق�\مر�بالدوائر�التالية�09مستوى �دائرة �الحسيمة، �دائرة �سليمان، �سيدي دائرة

�دائرة �الدريوش، �دائرة �طرفاية، �دائرة �ميدلت�واوزيغت، �دائرة �الصويرة، �دائرة �فشل�. الرحامنة، �مقابل jي

�وا�عاصرة�jي�تخطي �انتخابية�ويتعلق�\مر�بـ�19عPى�مستوى�% 06عتبة� حزب��صالة دائرة�تاونات�: دائرة

تيسة،�دائرة�الفقيه�بنصالح،�دائرة�العيون،�دائرة�شفشاون،�دائرة�الناضور،�دائرة�سطات،�دائرة�الصويرة،�

�انوك �الدار�البيضاء�انفا،�دائرة �دائرة �ال�ي�ا�حمدي، �السبع �ع>ن �دائرة �اكادير�ادوتنان، �دائرة �ملول، �ايت ان

�دائرة� �ميدلت، �دائرة �الراشدية، �دائرة �مكناس، �دائرة �الشمالية، �فاس �دائرة �طانطان، �دائرة �طاطا، دائرة

  .الحاجبـ�دائرة�واد�الدهب
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� �انتخابات �بنتائج �مقارنة ��نتخابية �العتبة �إدراك �مستوى �عPى �انتخابيا �25تراجعا

�;bالديمقراطية2011نون� �القوى �جÑ}ة �لحزب �بالنسبة �حدث �كما �البيئة��139، وحزب

�ا�ستدامة �والفضيلة�140والتنمية �ال·}ضة �\خضر��141وحزب �اليسار وحزب

�\ح142ا�غربي �بعض �ترشيح �لوائح �فشل �إ�ى �Dشارة �مع �إدراك�، �jي �السياسية زاب

�سواء� �الحزبية �التغطية �شمل�}ا �Wالدوائر�ال� �مجموع �jي ��نتخابية حاجز�العتبة

� �مستوى �% 06باعتماد �مستوى �باعتماد �لحزب�% 03أو �بالنسبة �الحال �هو كما

 . ا�جتمع�الديمقراطي

يكشف�تحليل�البيانات�الخاصة�بنسب�\صوات�ا�حصل��:اJ�حظة�الثالثة - 

                                                           
عPى�% 06تمكن�الحزب�من�الحصول�عPى�العتبة�ا�حددة�jي� 2011نونb;��25خTل��نتخابات�التشريعية�لـ�_ 139

تاونات�تيسة،�القرية�غفساي،�بركان،�ا�نارة،�شيشاوة،�ورزازات،�" دائرة�انتخابية�ويتعلق�\مر�بـ�11مستوى�

�وبو�ان �خنيفرة �فكيك، �بنور، �سيدي �ملول، �ايت ��نتخابات�" انزكان �خTل �الحزب �يتمكن �لم �ح>ن jي

� �لـ ��2016أكتوبر� 07التشريعية �jي �ا�حددة �العتبة �عPى �الحصول �% 03من �مستوى �عPى دوائر��08سوى

  ".شفشاون،�جرادة،�بركان،�فكيك،�تازة،�صفرو،�اسا�الزاك،�طرفاية: " انتخابية،�ويتعلق�\مر�بـ
ى�عP% 06تمكن�الحزب�من�الحصول�عPى�العتبة�ا�حددة�jي��2011نونb;��25خTل��نتخابات�التشريعية�لـ�_  140

� �\مر�بـ�08مستوى �ويتعلق �الصويرة،�" دوائر�انتخابية �الحوز، �خريبكة، �دمنات، �ازيTل �الغرب، القنيطرة،

�ومديونة �" خنيفرة �لـ �التشريعية ��نتخابات �خTل �الحزب �لم�يتمكن �الحصول��2016أكتوبر��j07ي�ح>ن من

� �jي �ا�حددة �العتبة �% 03عPى �مستوى �عPى �ويتعلق��04سوى �قاسم،�: " \مر�بـدوائر�انتخابية، �سيدي دائرة

  ".دائرة�بزو�واوزيغت،�دائرة�خنيفرة،�دائرة�اسفي
عPى�% 06تمكن�الحزب�من�الحصول�عPى�العتبة�ا�حددة�jي��2011نونb;��25خTل��نتخابات�التشريعية�لـ�_  141

jي�ح>ن�لم�" الحاجبدائرة�ازيTل�دمنات،�دائرة�الرحامنة،�دائرة�" دوائر�انتخابية�ويتعلق�\مر�بـ�03مستوى�

من�% 03من�الحصول�عPى�العتبة�ا�حددة�jي��2016أكتوبر��07يتمكن�الحزب�خTل��نتخابات�التشريعية�لـ�

  ".الحصول�عPى�العتبة�jي�أي�دائرة�خاض�منافسا£}ا��نتخابية
عPى�% j06ي��تمكن�الحزب�من�الحصول�عPى�العتبة�ا�حددة�2011نونb;��25خTل��نتخابات�التشريعية�لـ�_  142

مستوى�دائرت>ن�انتخابيت>ن�ويتعلق�\مر�بـدائرة�شفشاون�ودائرة�ع>ن�الشق�بالدار�البيضاء�jي�مقابل�حصوله�

� �لـ �التشريعية ��نتخابات �خTل �واحدة �مستوى�دائرة �عPى �العتبة ��مر�بدائرة��2016أكتوبر��07عPى ويتعلق

  . الرشيدية
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ا�ستوى�الوط¥�،�وجود�خريطة�سياسية�غ>;�متوازنة،�ومنافسة�انتخابية�عل�}ا�عPى�

�النتائج� �أظهرت �حيث �وا�عاصرة، �و\صالة �والتنمية �العدالة �حزبا �لفائدة مختلة

� �لـ �التشريعية �لTنتخابات �عجز�2016اكتوبر��07العامة �عPى�) 14(، �سياسيا حزبا

أحزاب�) 10(مقابل�تمكن�من�\صوات،�jي�% 01ا�ستوى�الوط¥��عن�تخطي�عتبة�

سياسية�من�تجاوز�هذا�الحاجز،�حيث�حقق�حزب�الحركة�الديمقراطية��جتماعية�

� �عPى�% 1.34نسبة �والتنمية �العدالة �حزب �حصول �مقابل �أدنى �كحد �\صوات من

 . من�\صوات�كحد�أق�B¤% 27.88نسبة�

�¸دماج�: ثانيا �منظومة �مستوى �ع:ى �}نتخابية �العتبة �تخفيض حصيلة

  نتخابي} 

ينطلق�التحليل�عPى�هذا�ا�ستوى�من�أطروحة،�مفادها�أن��نتقال�من�عتبة� 

06 %� �عتبة �منظومة�% 03إ�ى �مستوى �عPى ��نتخابية �وتأث>;اته �تعب>;اته �أبرز يجد

Dدماج��نتخابي،�من�خTل�تحس>ن�منسوب�الولوج�إ�ى�دائرة�ا�نافسة�عPى�توزيع�

�بالنس �\مر �تعلق �سواء �أو�ا�قاعد، �ا�توسطة �أو �الكb;ى �السياسية �لÌحزاب بة

�ورهاناته�عPى��143الصغ>;ة، �ساهم�فع�Tهذا��نتقال�jي�تحقيق�غايات�ا�شرع فهل

هذا�ا�ستوى؟�ل�جابة�عPى�هذا�السؤال،�ستعتمد�الدراسة�عPى�ا�عطيات��نتخابية�

� �رقم �ا�بياني �الرسم �jي �ومستوي) مكرر �02(و) 02(الواردة �حصيلة �تأث>;��عاينة ات

   .عملية��نتقال�من�عتبة�إ�ى�أخرى�عPى�آليات�اشتغال�منظومة��دماج��نتخابي

                                                           

معدل��صوات�ا�عb;�ع·}ا�ومعدل�القاسم��نتخابي�من�خTل��ينعكس�تخفيض�العتبة��نتخابية�عPى_  143

دفعهما�إ�ى��رتفاع�بدل�الحالة�ال��Wيكرسها�العمل�بعتبة�انتخابية�مرتفعة،�حيث�يتقلص�معدل�\صوات�

�دائرة� �إ�ى �الولوج �ومنسوب �الدمج��نتخابي �مستويات �يؤثر�jي �وهو�ما ��نتخابي، �ومعدل�القاسم ا�عb;�ع·}ا

  .فسة�عPى�توزيع�ا�قاعدا�نا
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 � �رقم �ا�بياني>ن �الرسم>ن �jي �الواردة ��نتخابية �ا�عطيات �من ) 02(انطTقا

،�تقدم�سوسيولوجيا��نتخابات�ثTث�مستويات،�لنسب�\صوات�)مكرر �02( ورقم�

  : 2016اكتوبر���07حصل�عل�}ا�خTل�اق¦;اع�ا

وال��Wكان�معمو��% ü06}م�نسب�\صوات�ما�يفوق�نسبة��:اJستوى�cول  _ 

� �لـ �التشريعية ��نتخابات �خTل �الرقمية�2011نونb;��25|}ا �ا�عطيات �تؤكد �حيث ،

يح��ئحة�ترش) 450(،�تمكن�2016أكتوبر��07ا�سجلة�خTل��نتخابات�التشريعية�لـ�

� �عتبة �تجاوز ��صالة�%06من ��متياز�لحزب �تمنح �سوسيوسياسية �خارطة �وفق ،

دائرة�) 89(من�\صوات�عPى�مستوى�% 06وا�عاصرة�الذي�تمكن�من�تجاوز�نسبة�

،�يليه�حزب�العدالة�والتنمية�%97.80دائرة،�وذلك،�بنسبة�) 91(انتخابية�من�أصل�

) 88(من��صوات�عPى�مستوى��%06الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تجاوز�نسبة�

� �أصل �من �) 92(دائرة �بنسبة �انتخابية �الذي�%95.65دائرة ��ستقTل �حزب �يليه ،

دائرة�) 63(من�\صوات�عPى�مستوى�% 06تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تجاوز�نسبة�

� �أصل �) 92(من �بنسبة �لÌحرار�الذي�%68.47دائرة �الوط¥� �التجمع �حزب �يليه ،

دائرة�) 55(من�\صوات�عPى�مستوى�% 06تجاوز�نسبة��تمكنت�لوائح�ترشيحه�من

�) 84(من�أصل� �الشعبية�%65.47دائرة�انتخابية�وذلك�بنسبة ،�يليه�حزب�الحركة

) 42(من�\صوات�عPى�مستوى�% 06الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تجاوز�نسبة�

� �أصل �من ��78دائرة �بنسبة �وذلك �انتخابية، ��تحاد�%53.84دائرة �حزب �يليه ،

من�% 06ش¦;اكي�للقوات�الشعبية�الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تجاوز�نسبة�� 

� �مستوى �عPى �) 35(\صوات �أصل �من �) 91(دائرة �بنسبة �انتخابية ،�%38.46دائرة

� �نسبة �تجاوز �من �ترشيحه �لوائح �تمكنت �الذي �الدستوري ��تحاد �حزب % 06يليه
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� �مستوى �عPى �\صوات �) 24(من �أصل �من �ان�72دائرة �بنسبة�دائرة �وذلك تخابية،

�تخطي�33.33% �من �ترشيحه �لوائح �تمكنت �الذي �و�ش¦;اكية �التقدم �حزب �يليه ،

� �% 06نسبة �مستوى �عPى �\صوات �) 28(من �أصل �من �انتخابية�) 90(دائرة دائرة

،�يليه�تحالف�احزاب�اليسار�الديمقراطي�الذي�تمكنت�لوائح�%31.11وذلك�بنسبة�

) 90(دوائر�من�أصل�) 05(صوات�عPى�مستوى�من�\ % 06ترشيحه�من�تخطي�نسبة�

� �بنسبة �انتخابية �ال��W%5.55دائرة �الصغ>;ة �السياسية �\حزاب �من �عدد �يليه ،

�تخطي� �من �ا�ذكورين �ا�بياني>ن �الرسم>ن �jي �هو�مب>ن �كما �ترشيحها �لوائح تمكنت

دوائر�كحد�أق�B¤�ودائرة�واحدة�كحد�) 05(من�\صوات�عPى�مستوى�% 06نسبة�

   .أدنى

،�حيث�تفيد�%06وأقل�من�% ü03}م�نسب�التصويت�ب>ن��:اJستوى�الثاني _ 

� �لـ ��نتخابي �باليوم �الخاصة ��نتخابية �2016اكتوبر��07ا�عطيات �تمكن ،)126 (

،�%06كعتبة�انتخابية�وأقل�من�% �03ئحة�ترشيح�من�تحقيق�نسب�\صوات�ب>ن�

ا�ا�ستوى،�حيث�تمكنت�وقد�حقق�حزب��تحاد��ش¦;اكي�أقوى�ا�عد�ت�عPى�هذ

� �ب>ن �\صوات �نسب �تحقيق �من �ترشيحه �% 03لوائح �% 06وأقل �صعيد ) 19(عPى

� �أصل �من �انتخابية �) 91(دائرة �بنسبة �اليسار�%20.87دائرة �أحزاب �تحالف �يليه ،

الديمقراطي�الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�إدراك�هذا�ا�ستوى�من�\صوات�عPى�

،�يليه�حزب�%22.22دائرة�انتخابية�وذلك�بنسبة�) 90(دائرة�من�أصل�) 20(صعيد�

�من� �ا�ستوى �هذا �تحقيق �من �ترشيحه �لوائح �تمكنت �لÌحرار�الذي �الوط¥� التجمع

،�يليه�%17.85دائرة�انتخابية،�بنسبة��84دائرة�من�أصل�) 15(\صوات�عPى�صعيد�

حزب��ستقTل�الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تحقيق�هذا�ا�ستوى�من�\صوات�
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� �صعيد �) 14(عPى �أصل �من �) 92(دائرة �بنسبة ��تحاد�%15.21دائرة، �حزب �يليه ،

الدستوري�الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تحقيق�هذا�ا�ستوى�من�\صوات�عPى�

� �أصل) 13(صعيد �من �) 72( دائرة �بنسبة �التقدم�%18.05دائرة �حزب �يليه ،

توى�من�\صوات�عPى�و�ش¦;اكية�الذي�تمكنت�لوائح�ترشيحه�من�تحقيق�هذا�ا�س

� �) 12(صعيد �أصل �من �)  90(دائرة �بنسبة �حزب�%13.33دائرة �حقق �ح>ن �jي ،

\صالة�وا�عاصرة�هذا�ا�ستوى�من�\صوات�عPى�صعيد�دائرة�انتخابية�واحدة�من�

� �) 92(أصل �بنسبة �من�%1.08دائرة �ا�ستوى �هذا �والتنمية �العدالة �حزب �وحقق ،

  ؛%3.26دائرة�انتخابية�بنسبة�) 92( أصل�\صوات�عPى�صعيد�ثTث�دوائر�من

ذات� ،�حيث�تفيدü03%}م�نسب�\صوات�ما�تحت�عتبة��:اJستوى�الثالث_  

�ئحة�ترشيح�شاركت�jي�اق¦;اع�) 1385(�ئحة�ترشيح�من�أصل�) 808(ا�عطيات�أن�

% 03عPى�مستوى�الدوائر�ا�حلية�لم�تتمكن�من�الوصول�إ�ى�عتبة��2016أكتوبر��07

  . Dشارة�إ�ى�ذلك�jي�ا�حور�\ول كما�تمت�

ومن�خTل�هذه�ا�ستويات�تقدم�\رقام��نتخابية�الخاصة�باليوم��نتخابي� 

� ��07لـ �عPى�2016أكتوبر �التنافس �دائرة �jي �Dدماج �بقنوات �با�رتباط �قراءت>ن ،

   :ا�قاعد

تش>;��،�حيث%03لها�ارتباط�بتقليص�العتبة��نتخابية�إ�ى��:القراءة�cو0ى_  

مكن�عPى�ا�ستوى�% 03إ�ى�% 06معد�ت�ا�ستوى�الثاني�إ�ى�أن�تقليص�العتبة�من�

� �دمج �من �) 126(�نتخابي �ب>ن �أساسا �موزعة �ترشيح �أبرزها�) 16(�ئحة حزبا،

�الشعبية �للقوات ��ش¦;اكي ��تحاد �وحزب �اليسار�الديمقراطي �أحزاب كما�. تحالف

ن�دمج�كتلة�من�أصوات�الناخب>ن�تقدر�بـ�م%  03إ�ى�% 06مكن��نتقال�من�عتبة�



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  /"�"!� ا��.�	 �. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د قراءة يف النتائج والتداعيات

 

104 
 

  144.صوتا�jي�العمليات�الحسابية��ستخراج�القاسم��نتخابي) 392693(

�الثانية_  ��:القراءة �بعتبة ��حتفاظ �بفرضية �ارتباط �تش>;�% 06لها حيث

��نتخابية� �اللوائح �أغلب �أن �إ�ى ��صوات �من �\ول �للمستوى ��نتخابية ا�عطيات

من�\صوات�ال��Wكان�معمول�|}ا�كعتبة�انتخابية�% 06جاوز�نسبة�ال��Wتمكنت�من�ت

خTل�العمليات��نتخابية�السابقة،�وهو�ما�يؤكد�\داء��نتخابي�القوي�لعدد�من�

�اللذان� �وا�عاصرة �و\صالة �والتنمية �العدالة �حزبا �م·}ا �خاصة �السياسية \حزاب

   .أي�عتبة�انتخابية�يظهران�استعداداهما�لخوض�التنافس��نتخابي�وفق

�: ثالثا �إ0ى �}نتخابية �العتبة �تأث�@�تخفيض �}نتخابات�% 03حدود �نتائج zي

 التشريعية

% 06سبق�أن�أشرنا�jي�هذه�الدراسة�إ�ى�أن�تخفيض�العتبة��نتخابية�من� 

�ئحة�ترشيح�jي�دائرة��126،�مكن�من�دمج�2016أكتوبر��07خTل�اق¦;اع�% 03إ�ى�

�ا�قا �عPى �التنافس �حوا�ي �ولوج �بمعدل �اللوائح��392693عد، �لهذه �كان �ما صوتا،

                                                           
،�تدخل�منطق�اشتغال�العتبة�2011تكشف�العمليات�الحسابية�لثاني�يوم�انتخابي�تشري�ي�jي�ظل�دستور�_  144

� �دمج �و) j )35913ي �الحسيمة، �تطوان �طنجة �دوائر�جهة �مستوى �عPى �مستوى�) 13827(صوت �عPى صوت

صوت�عPى�مستوى�) 9505(س�مكناس،�وصوت�عPى�مستوى�دوائر�جهة�فا) 47391(دوائر�الجهة�الشرقية،�و

�و �تافيTلت، �درعة �و) 83518(دوائر�جهة �سطات، �الدار�البيضاء �دوائر�جهة �مستوى �عPى ) 30978(صوت

صوت�عPى�مستوى�دوائر�جهة�مراكش�أسفي،�) 69319(صوت�عPى�مستوى�دوائر�جهة�ب¥��مTل�خنيفرة،�و

صوت�عPى�مستوى�دوائر�جهة�كلميم�واد�)  7575(صوت�عPى�مستوى�دوائر�جهة�سوس�ماسة،�و) 27781(و

صوت�عPى�مستوى�دوائر�جهة�) 1232(صوت�عPى�مستوى�جهة�العيون�الساقية�الحمراء،�و)  2258(نون،�و

  . واد�الذهب�الكويرة
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� �بعتبة ��حتفاظ �تم �لو �الدائرة �هذه �jي �تدمج �أن �هذه�% 06و\صوات خTل

�ساهم�إدراك�لوائح�ال¦;شيح� �Dطار،�هل �jي�هذا �نتخابات،�لكن�السؤال�ا�طروح

با�قاعد؟�ما��ي���ستويات�العتبة��نتخابية�jي�تيس>;�فرص�الولوج�لدائرة�الفائزين

  الحصيلة�التمثيلية�لعملية�الدمج��نتخابي�jي�دائرة�توزيع�ا�قاعد؟�

�ا�Tحظات�  �من �عدد �تقديم �بداية �وجب �\سئلة، �هذه �عPى �Dجابة قبل

  :\ساسية

تفيد�بأن�الحصول�عPى�ا�قعد��نتخابي�كقاعدة�عامة�jي��:اJ�حظة�cو0ى_  

بط�بشرط�الحصول�عPى�العتبة��نتخابية،�خاصة�سوسيولوجيا��نتخابات���يرت

�محدودا،� �حولها �ا�تنافس �ا�قاعد �عدد �وكان �مقلصا �\خ>;ة �هذه �مستوى �كان إذا

ويجب�Dشارة�هنا،�إ�ى�أن�التفاعل�ب>ن�العتبة��نتخابية�وتحصيل�ا�قاعد�يمكن�أن�

  . يتحقق�إذا�كان�مستوى�العتبة��نتخابية�مرتفعا

�الثا_   �تمثيليا،��:نيةاJ�حظة ��نتخابية �العتبة �أثر�إدراك �ترجمة �بأن تفيد

�القاسم� �معدل �أو�توازي �تفوق �أصوات �نسبة �عPى �ال¦;شيح �لوائح �حصول يتطلب

�نتخابي�أو�دونه�بقليل،�وكل��ئحة�ترشيح�فشلت�jي�تحقيق�هذا�ا�س�ى،�ستجد�

عتبة�ا�طلوبة�من�نفسها�خارج�دائرة�الفائزين�با�قاعد�حW¤�وإن�أدركت�أو�تجاوزت�ال

\صوات،�باستثناء�الحالة�ال��Wتكون�ف�}ا�معد�ت�\صوات�ا�حصل�عل�}ا�متقاربة�

  145.ب>ن�لوائح�ال¦;شيح�ا�تنافسة�وقريبة�جدا�من�مستوى�العتبة��نتخابية

                                                           
�ويقوي�_  145 ��نتخابي �القاسم �مستوى �رفع �jي �يساهم ��نتخابية، �العتبة �تخفيض �أن �إ�ى �هنا ��شارة ويجب

�ص �عPى ��نتقال �إ�ى�فرص ��نتخابي �القاسم �مستوى �من �ا�قاعد �بتوزيع �الخاصة �الحسابية �العمليات عيد

  مستوى�أكb;�البقايا
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تفيد�بأن�العتبة��نتخابية�ا�قلصة�يمكن�أن�تف���إ�ى��:اJ�حظة�الثالثة_  

�jي �نيابية �بمقاعد �ا�قاعد��الفوز �كب>;�من �عدد �عPى �توفر�الدوائر��نتخابية حالة

% 03مقاعد،�بحيث�يمكن�للوائح�ال¦;شيح�الحاصلة�عPى�عتبة�) 10(يتجاوز�العشرة�

�;bع� �سواء �تمثيليا �ا�قاعد �عPى �التنافس �دائرة �jي �اندماجها �ت¦;جم �أن �\صوات من

الة�غ>;�متوفرة�عPى�مستوى�بوابة�القاسم��نتخابي�أو�عb;�بوابة�أكb;�البقايا،�و�ي�ح

الدوائر��نتخابية�ا�حلية�با�غرب�ال����Wيتجاوز�عدد�ا�قاعد�ا�تنافس�حولها�حاجز�

   146.مقاعد) 06(الستة�

�الرابعة -  �ا�صالح��:اJ�حظة �دائما �يخدم ��نتخابية �العتبة �رفع �بأن تفيد

�jي �\صوات، �من �عدد ;bأك� �عPى �الحاصلة �ال¦;شيح �لTئحة �أن���نتخابية ح>ن

�فإذا� �\صوات، �عدد �حيث �من �ال¦;تيب �jي �تل�}ا �Wال� �ال¦;شيح �لوائح �يخدم تقليصها

� �ال¦;شيح ��ئحة ��نتخابية��Dتمكنت �العتبة �عPى �الحصول �من �ا�ثال �سبيل عPى

�A،�فإن�هذا�الوضع�سيؤثر�عPى�الحصاد�التمثيPي�لTئحة�ال¦;شيح�%03ا�حددة�jي�

�Bويصب�jي�صالح��ئحتا�ال¦;شيح��147د�\صوات،ا�حتلة�للرتبة�\و�ى�من�حيث�عد

�تدخل��Cو� �خTل �من �\صوات، �عدد �حيث �من �والثالث �الثاني �للصف ا�حتلت>ن

�وتعزيز�فرص� ��نتخابي �القاسم �مستوى �لرفع �ا�قاعد �توزيع �دائرة �jي �الدمج آليات

�القاسم� �مستوى �من �ا�قاعد �بتوزيع �الخاصة �الحسابية �العمليات �أساس انتقال

 .خابي�إ�ى�مستوى�أكb;�البقايا�نت

                                                           
�الوطنية�_  146 �والدائرة �بالنساء �الخاصة �الوطنية �الدائرة �مستوى �عPى �فقط �الفرضية �هذه �تتحقق �أن يمكن

  .الخاصة�بالشباب
  . مستوى�كل�دائرة�انتخابيةمن�خTل�تقليص�فرصها�jي�الحصول�عPى�أكµ;�من�مقعد�عPى�_  147
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�بعملية�  �الخاصة ��نتخابية �ا�عطيات �تكشف �ا�Tحظات، �هذه �خTل من

�جميع� �بأن �تفيد �ومعb;ة، �دالة �حقيقة �ا�قاعد �وتوزيع �\صوات �نسبة �ب>ن التفاعل

� �ا�حلية �الدوائر��نتخابية �مستوى �عPى �حولها �ا�تنافس ،�)مقعدا�305(ا�قاعد

��نتخاب �خTل �حسمت �لـ �التشريعية �ال¦;شيح��2016أكتوبر��07ات �لوائح لفائدة

كأدنى�معدل�% 6.19الفائزة�بتمثيلية�مجلس�النواب�بمعد�ت�انتخابية�تتوزع�ب>ن�

� �وب>ن �اسفي �بدائرة �أيت�% 63.32مسجل �انزكان �بدائرة �مسجل �معدل ¤�Bكأق

توزيع��وهو�ما�يع¥�،�بأن�مجموع�لوائح�ال¦;شيح�ال��Wتم�إدماجها�jي�عملية�148.ملول 

�عPى�مستوى�الدوائر�ا�حلية، خرجت�خالية�الوفاض�تمثيليا�من�عملية��149ا�قاعد

�jي� �ا�دمجة �لÌصوات �يكن �لم �بحيث �ا�قاعد، �توزيع �دائرة �jي ��نتخابي Dدماج

� �ا�قاعد �بتوزيع �الخاصة �الحسابية �تأث>;�يذكر�jي��150)صوتا�392693(العمليات أي

� �هذا �خدم �حيث �ا�قاعد، �توزيع �ترشيح�محصلة �لوائح �الحا�ت �بعض �jي Dدماج

وهو�ما��151من�\صوات،% 03أخرى�من�خارج�دائرة�اللوائح�ا�دمجة�بموجب�عتبة�

يؤكد�فشل�الرهانات�السياسية�و�نتخابية�ال��Wتأسس�عل�}ا�مق¦;ح�تخفيض�العتبة�

� �إ�ى �منطق�%�03نتخابية �من ��نتخابية �لعناصر�اللعبة �ا�تصاعد �التحرر �بفعل ،

                                                           
لوائح�ترشيح�عPى�مستوى�الدائرة�الوطنية�الخاصة�بالنساء�والدائرة�الوطنية�الخاصة�) j)08ي�مقابل�تمكن�_  148

� �بـ �ا�حددة ��نتخابية �العتبة �بفضل �نيابية �مقاعد �عPى �الحصول �من �حزب�%03بالشباب �حصل �حيث ،

� �عPى �الدستوري �بمع) 04(�تحاد �أدنى �كحد �مقاعد �إ�ى �يصل �أصوات �حزب�%  4.54دل �حصول مقابل

  %.27.88مقعدا�كحد�أق�B¤�بمعدل�أصوات�يصل�إ�ى�) 27(العدالة�والتنمية�عPى�
  .�ئحة�ترشيح�126_  149
  %.06وأقل�من�% 03معدل�خاص�بلوائح�ال¦;شيح�الحاصلة�عPى�نسب��صوات�ب>ن�_  150
�الجنو _  151 بية،�حيث�أدى�إدماج�لوائح�ال¦;شيح�الحاصلة�للتدليل�عPى�هذه�الفرضية�نأخذ�نتائج�دائرة�فاس

jي�دائرة�ا�نافسة�عPى�مقاعد�هذه�الدائرة�إ�ى�تعزيز�حظوظ�حزب��ستقTل�للفوز�با�قعد�% 03عPى�عتبة�

  %. 06الرابع�والذي�ما�كان�ليفوز�به�لو�تم��حتفاظ�بعتبة�
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وقد�أكدت�النتائج�. بط��نتخابي�وتطبيعها�التنامي�مع�منطق�اللb;لة��نتخابيةالض

هذا�الفشل�وعززته،��2016اكتوبر��07ال·}ائية�لتوزيع�ا�قاعد�النيابية�خTل�اق¦;اع�

سواء�فيما�يتعلق�بالرهان�الخاص�بمحاصرة�ا�د�ا�تنامي�لظاهرة�الحسم�ا�ضاعف�

�بالرها�152للمقاعد، �يتعلق �فيما �السياسية�أو �\حزاب �بتعزيز�تمثيلية �الخاص ن

�حزب� �نتائج �بمحاصرة �الخاص �بالرهان �يتعلق �أو�فيما �النواب، �بمجلس الصغرى

  .العدالة�والتنمية�خTل�هذا��ق¦;اع

 � �أصل ��نتخابية�) 305(فمن �الدوائر �مستوى �عPى �حولها �متبارى مقعدا

�الصغرى  �السياسية �\حزاب �فشلت �نتا�153ا�حلية �تحقيق �تعزز�jي �مرضية ئج

� �سبعة �عPى �فقط �بحصولها �النواب، �بمجلس �بنسبة�) 07(تمثيلي�}ا مقاعد،

2.29%،154�� �لـ �التشريعية ��نتخابات �خTل �ا�حققة �بالنتائج نونb;��25مقارنة

2011.155  

                                                           
152  _� �لـ �التشريعية ��نتخابات �خTل �والتنمية �العدالة �حزب �عPى��2016كتوبر�أ�07تمكن �بمقعدين �الفوز من

� �واحدة�24مستوى �انتخابية �دائرة �مستوى �مقاعد�عPى �انتخابية�وثTث ��صالة�. دائرة �حزب �تمكن �ح>ن jي

  . دوائر�انتخابية�07وا�عاصرة�من�الفوز�بمقعدين�عPى�مستوى�
الديمقراطية،�حزب�الحركة��تحالف�أحزاب�فيدرالية�اليسار�الديمقراطي،�حزب�جÑ}ة�القوى : يتعلق�\مر�بـ�_  153

�الجدد،� �الديمقراطي>ن �حزب �والتنمية، ��صTح �حزب �والتجديد، �العهد �تحالف ��جتماعية، الديمقراطية

حزب�البيئة�والتنمية�ا�ستدامة،�حزب�ال·}ضة�والفضيلة،�حزب�الشورى�و�ستقTل،�حزب�اليسار�\خضر�

�الحزب ��جتما�ي، �الوسط �حزب �\مل، �حزب �والديمقراطية،��ا�غربي، �الوحدة �حزب �الوط¥�، الديمقراطي

��تحاد� �العمل،�حزب �حزب �ال·}ضة، �حزب �الديمقراطي، �ا�جتمع ��جتماعية،�حزب �والعدالة حزب�الحرية

  .ا�غربي�للديمقراطية
مقاعد�وحصل�تحالف�احزاب�اليسار�الديمقراطي�) 03(حصل�حزب�الحركة�الديمقراطية��جتماعية�عPى�_  154

  .دين،�وحصل�حزب�الوحدة�والديمقراطية�عPى�مقعد�وحزب�اليسار��خضر�ا�غربي�عPى�مقعدعPى�مقع
  %.04.30مقعدا،�بنسبة��17حصلت��حزاب�السياسية�الصغرى�خTل�هذه��نتخابات�عPى�_  155
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 � �لـ ��نتخابية �ا�عطيات �تكشف �العتبة�2016أكتوبر��07كما �تخفيض �أن ،

ا�د�ا�تنامي�لحزب�العدالة�والتنمية�عPى�لم�يساهم�jي�تقويض�% �03نتخابية�إ�ى�

�jي� �ا�عطيات �ذات �اعتماد �يفيد �حيث �محدودة، �بمستويات �إ� �الجغراjي ا�ستوى

،�أن��نتقال�من�%06إجراء�عملية�حسابية�معاكسة�لتوزيع�ا�قاعد�بناء�عPى�عتبة�

� �أربعة �من �والتنمية �العدالة �حزب �حرم �أخرى �إ�ى �عPى�) 04(عتبة �إضافية مقاعد

�م �ا�حلية �الدوائر��نتخابية �الجنوبية،�(ستوى �فاس �دائرة �الشمالية، �فاس دائرة

،�وحرم�حزب�\صالة�وا�عاصرة�من�مقعد�إضاjي�)دائرة�مكناس�ودائرة�بن�امسيك

واحد�بدائرة�آسفي،�jي�مقابل�ذلك،�عزز�هذا��نتقال�تمثيلية�كل�من�حزب�\صالة�

�الحركة��158وحزب��ستقTل�157وحزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�156وا�عاصرة وحزب

  .بمقعد�إضاjي�واحد�160وحزب��تحاد�الدستوري�159الشعبية

�أن�  �مفادها �أساسية �نتيجة �إ�ى �الدراسة �هذه �تخلص �سبق، �ما �عPى وبناء

� �تشريعيات �ضبط ��2016أكتوبر��07إعادة �عتبة �الدوائر�% 06عPى �صعيد عPى

�ا�حلية، �و  �161نتخابية �الظروف �نفس �ظل �jي ���سيف �ومعد�ت�كان مستويات

  :\صوات�ا�حصلة�خTل�هذا��ق¦;اع�إ�ى�فوز 

                                                           
  .دائرة�فاس�الشمالية_  156
  .دائرة�بن�امسيك_  157
  .دائرة�فاس�الجنوبية_ 158
  .دائرة�آسفي_  159
  .ناسدائرة�مك_  160
عPى�مستوى�الدائرة�الوطنية�الخاصة�بالنساء�والدائرة�الوطنية�الخاصة�% 03مع�اف¦;اض��حتفاظ�بعتبة�_  161

  .بالشباب
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 162مقعدا؛�129حزب�العدالة�والتنمية�بـ�� - 

 163مقعدا؛�102حزب��صالة�وا�عاصرة�بـ� - 

 164مقعدا؛�45حزب��ستقTل�بـ� - 

 165مقعدا؛�36حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�بـ� - 

 166مقعدا؛�26حزب�الحركة�الشعبية�بـ� - 

 مقعدا؛�20للقوات�الشعبية�بـ�حزب��تحاد��ش¦;اكي� - 

 167مقعدا؛�18حزب��تحاد�الدستوري�بـ� - 

 مقعدا؛�12حزب�التقدم�و�ش¦;اكية�بـ� - 

 مقاعد؛�03حزب�الحركة�الديمقراطية��جتماعية�بـ� - 

 حزب�تحالف�احزاب�اليسار�الديمقراطي�بمقعدين؛ - 

 حزب�الوحدة�والديمقراطية�بمقعد؛ - 

 . حزب�اليسار�\خضر�ا�غربي�بمقعد - 

                                                           
�% 06سيمكن�اعتماد�عتبة�_ 162 �الجنوبية��03حزب�العدالة�والتنمية�من�الفوز�بـ مقاعد�بكل�من�دائرة�فاس

�عتب �وفق �مقعدين �بدل �مكناس �ودائرة �الشمالية �فاس �ودائرة �بالدار�% 03ة �امسيك �بن �بدائرة وبمقعدين

  .البيضاء�بدل�مقعد�واحد
�أسفي�بدل�مقعد�واحد�% 06سيمكن�اعتماد�عتبة�_  163 �وا�عاصرة�من�الفوز�بـمقعدين�بدائرة حزب��صالة

  .وفقدان�مقعد�بدائرة�فاس�الشمالية�لصالح�حزب�العدالة�والتنمية
ستقTل��قعد�بدائرة�فاس�الجنوبية�لصالح�حزب�العدالة�إ�ى�فقدان�حزب�� % 06سيؤدي�اعتماد�عتبة�_  164

  .والتنمية
إ�ى�فقدان�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار��قعد�بدائرة�بن�امسيك�لصالح�حزب�% 06سيؤدي�اعتماد�عتبة�_  165

  .العدالة�التنمية
166  _� �عتبة �اعتماد �� % 06سيؤدي �حزب �لصالح �بدائرة�أسفي ��قعد �الشعبية �الحركة �حزب �فقدان صالة�إ�ى

  .وا�عاصرة
إ�ى�فقدان�حزب��تحاد�الدستوري��قعد�بدائرة�مكناس�لصالح�حزب�العدالة�% 06سيؤدي�اعتماد�عتبة�_  167

  .والتنمية
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]Ù�íéÃè†�jÖ]�l^e^~jÞ÷7�†eçjÒ_2016�V� �

ð^Šß×Ö�ê‰^éŠÖ]�°ÓÛj×Ö�íéÛééÏi�í‰]…�� �

��Wالقضايا�ال�;µي�ا�شهد�السيا§���ا�غربي�من�أكjأضحت�ا�شاركة�النسائية�

� �دستور �بغية�مواكبة�مقتضيات �عميقا �ونقاشا �جد��كب>;ا وخصوصا��2011تعرف

�نخراط�الفعPي�للمغرب��منه�والذي�ينص�عPى�ا�ناصفة،�وكذلك�بعد�19الفصل�

�السياسية �الحياة �jي �للمرأة �واسعة �مشاركة �ضمان �أجل �من �الدولية �ا�واثيق  .jي

�من� �للمرأة، �السياسية �لتعزيز�ا�شاركة �دوليا �ال¦�اما �عاتقه �عPى �ا�غرب �أخذ ولقد

��Wالنساء،�وال� �التمي>��ضد �جميع�أشكال �عPى �القضاء خTل�ا�صادقة�عPى�اتفاقية

� �jي �تمثيلية��د£}اماأشارت �لضمان �بالتداب>;�الضرورية �القيام �ضرورة �عPى الرابعة

كآلية��"الكوطا"اعتماد��تملهذا�\مر�القرار،�النساء�jي�جميع�مستويات�صنع�واتخاذ�

� �ا�ساواة �وا�ناصفةلتحقيق ��ل¦�امات�، �مع �الوطنية �القوان>ن �مTءمة �إطار وjي

التمثيلية� النساء�jي�مختلف�ا�جالس اجالدولية،�أكدت�القوان>ن��نتخابية�عPى�إدم

� �أو�ا�حلية(ا�نتخبة �الوطنية �تحقيق�)سواء �|}دف �تحف>�ية �اجراءات �عb;�اعتماد ،

  .هذا�ا�س�ى

� �نظام �كان �لرفع�" الكوطا"وإذا �التداب>;�ا�تخذة �أهم �يعتb;�من �الحصة أو

�ال �العوائق �عPى �التغلب �عPى �ا�رأة ��ساعدة �وآلية �النسائية، �من�التمثيلية �تحد �W

�ب>ن� �الفجوة �تقليص �jي �أيضا �وتساهم �بالرجل، �مقارنة �السياسية مشارك�}ا

ا�ومؤقتا�و£}ييئا��جتمع� Gمرحلي�
G
Tالجنس>ن،�فإنه�من�ناحية�أخرى�يبقى�هذا�النظام�ح

لذلك�. ��يؤمن�بقدرات�ا�شاركة�السياسية�للمرآة�وخاصة�عPى�مستوى�اتخاذ�القرار
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ات�انتخابية�متعددة�حW¤�يمكن�الوصول�لÌهداف�ال��Wفهذه��لية�تحتاج�إ�ى�محط

  . اعتمدت�من�أجلها

إ��أن�العمل�|}ذه��لية���يعفي�\حزاب�السياسية�من�مسؤولي�}ا�jي�هذا� 

حزب�jي�ا�غرب���توجد�زعامة�حزبية�نسائية،�باستثناء���40تجاه،�فعb;�أكµ;�من�

عPى�الزعامة�الحزبية�با�غرب�ال�Ïعة�تجربة�حزب�اليسار��ش¦;اكي�ا�وحد،�اذ�يغلب�

�من�الهياكل�الداخلية�لÌحزاب�. الذكورية ¤Wى�إقصاء�ا�رأة�حPهذه�السمة�تعمل�ع

مما�ينعكس�عPى�مشارك�}ا�jي�الحكومة�ومراكز�القرار،�وبالتا�ي�jي�ا�جالس�التمثيلية�

�أي �تتمثل �الذكورية �فالزعامة �ذلك �\كµ;�من �بل �أو�ا�حلية، �الوطنية �عPى�سواء ضا

  .مستوى�البنية�\سرية�للمجتمع�ا�غربي،�ف��þإذا�عملية�بنيوية

� �استحقاقات �شكلت �تفعيل��2016أكتوبر7وقد �أجل �من �مواتية فرصة

وتحس>ن�التمثيلية�النسائية�jي�الغرفة�\و�ى�للb;�ان�ا�غربي،�حيث�سعت�الحركات�

��نت �ا�حطة �هذه �جعل �أجل �من �والنضال �ال¦;افع �ا�ى �للرفع�النسائية �فرصة خابية

�وjي�با�ي�ا�جالس� من�عدد�ا�قاعد�ال��Wتشغلها�النساء�jي�الغرفة�التشريعية�\و�ى

  . التمثيلية�\خرى�سواء�الوطنية�أو�ا�حلية

لكن�ا0ى�أي�حد�استطاع�نشاط�هذه�الحركات�وكذلك�التعدي�ت�القانونية�

�بصيغ التأث�@ �لل_@Jان �cو0ى �للغرفة �خريطة �رسم �إعادة �الطابع�zي �عل\]ا �يطþى ة

  النسوي؟
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  :محاور�هذه�الدراسة

 اJجالسمن�التمثيلية�النسائية�zي�للرفع�القانونية��½ليات: اJحور�cول _ 

  .}نتخابية

أكتوبر��7قراءة�تحليلية�لنتائج�}ستحقاقات�التشريعية�ل��:الثاني�اJحور  –

2016. 

�cول �–  ��½ليات: اJحور �القانونية �اللرفع �zي�من �النسائية لتمثيلية

  .اJنتخبة�اJجالس

�2016أكتوبر��7عرفت�ا�نظومة�القانونية�ا�تعلقة�با�نتخابات�التشريعية�ل�

�اساسا �ا�رتبطة �التعديTت �بعض �التمثيلية�,إدخال �لرفع �كألية �Dنتخابية بالعتبة

�الصغ>;ة �\حزاب �من �القادمات �وخاصة �التنظيم>ن�,النسائية �بالقانون>ن وكذالك

,  مدونة��نتخابات عPىوالقانون�ا�تعلق�باÃحزاب�السياسية�وايضا�, لغرف��Wالb;�ان

مع�العمل�بنظام�الكوطا�كتمي>��ايجابي�من�أجل�الرفع�من�نسبة�التمثيلية�النسوية�

حW¤�تستطيع�ا�رأة�كمكون�أسا§���jي�ا�جتمع�أن�تساهم�, با�جالس�ا�نتخبة�وطنيا

�الك �والb;امج �الرؤى �وضع �ككلjي �ا�جتمع �بأوضاع �بال·}وض �هذه��.فيلة �ضمن من

   :التغي>;ات�نجد

  العتبة�}نتخابية�-1

��جلس� �التنظيم� �القانون �jي �عل�}ا �ا�نصوص ��نتخابية �العتبة انخفضت

با�ائة،�وقد�بررت�الحكومة�ووزارة�الداخلية�هذا�التعديل�%  3إ�ى�%  6النواب�من�

ت�الحقل�السيا§���وتوسيع�قاعدة�التيارات�ضمان�تمثيل�مختلف�مكونا"بالرغبة�jي�
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� �بمجلس �ا�مثلة �يسم¤� ،"النوابالسياسية �وما �ا�عارضة �أحزاب �من �عدد وكان

� �قد �الصغ>;ة ��طالبتباÃحزاب �نفس �عPى �التعديل�الحججبناء �هذا jي�. بإدخال

�الذي� �والتنمية �العدالة �حزب �وخاصة �الكb;ى �باÃحزاب �تسم¤ �من �انتقدته ا�قابل،

س�}دافا�Ãصواته�ورغبة�jي�بلقنة�ا�شهد�الحزبي�مما�قد�يؤثر�عPى�تشكيل�رأى�فيه�ا

�ئتTفات�الحكومية،�لكنه�عاد�jي�ال·}اية�إ�ى�القبول�بالتعديل�Ãنه�اعتb;�أن�تأث>;ه�

  .عPى�نتائجه�jي��نتخابات�سيكون�محدودا

  27.11168التعديل�الذي�طال�القانون�التنظيمي�للغرفة�cو0ى�لل_@Jان��-2

 � �القانون �مس �والذي �التعديل �هذا �jي �من��التنظيم�الجديد �النواب �جلس

� �التنظيم� �القانون �مقتضيات �به �جاءت �ما �\مربا�ادة�20.16169خTل �ويتعلق ،

الخامسة�وال��Wتنص�عPى�منع�النساء�اللواتي�سبق�لهن�ال¦;شح�jي�اللوائح�الوطنية�

للمجلس�الدستوري�حسب�من�ال¦;شح�مجددا،�وذلك�انسجاما�مع�اج�}اد��j2011ي�

وقد�ُصودق�عPى�هذا�التعديل�رغم�الجدل�القوي�وتحفظ�. ما�أعلنته�وزارة�الداخلية

العديد�من�\صوات�وسط�النساء�jي�\غلبية�وا�عارضة�ب>ن�مؤيد�للتمديد��ستثمار�

�نوعا� �فيه �يرى �Ãنه �للتمديد �معارض �وب>ن �الb;�انيات �النائبات �راكم�}ا �Wال� التجربة

وjي�تعديل�آخر�عPى�نفس�القانون،�تم�تعزيز�تمثيلية�ا�رأة�من�. يع�السيا§��من�الر 

خTل�منح�النساء�إمكانية�ال¦;شح�jي�اللوائح�الوطنية�للشباب�ال��Wكانت�محصورة�

لكن�ومن�خTل�ا�مارسة،�يظهر�أن�بعض�\حزاب�لم�. 2011عPى�الذكور�فقط�سنة�

                                                           
168 1 -�� �رقم ��1.11.156ظه>;�شريف ��16الصادر�jي �القاعدة �ذي �القانون�)  2011أكتوبر��14( 1432من بتنفيذ

 .ا�تعلق�بمجلس�النواب��27.11التنظيم��رقم�
بتنفيذ�القانون�التنظيم��رقم�) 2016أغسطس��10(1437صادر�jي�ذي�القعدة��1.16.118ظه>;�شريف�رقم� 169

  ا�تعلق�بمجلس�النواب�27.16
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�ا �لوائحها �jي �محدودة �بنسبة �سوى �النساء �يتم�ترشح �لم �بحيث �بالشباب لخاصة

لكن�عموما�يبدو�أن�من�شأن�هذا�Dجراء�الجديد�أن�. توزيع�هاته�اللوائح�با�ناصفة

  .النوابيرفع�من�نسبة�تمثيلية�ا�رأة�jي�مجلس�

�2015من�شتنj4��;bي�مقابل�هذا�فقد�عرفت��نتخابات�ا�حلية�ال��Wجرت�jي�

�ا�ن �ا�جالس �jي �النسائية �التمثيلية �عPى�تقوية �النساء �حصلت �حيت �ا�حلية، تخبة

�لسنة��6673 �خTل��ق¦;اع�الجما�ي �يعادل�ضعف�العدد�ا�سجل مقعدا،�وهو�ما

2009.170  

�Þدماج�و �إطار�الس�ي �jي �ا�شرع �خص �إطار�تعزيز�تداب>;�التمي>��Dيجابي jي

مقعد�للشباب،��30مقعد�و�60ا�رأة�jي�الحياة�السياسية��ئحة�وطنية�تتنافس�عPى�

ا�اس�}دف�تحقيق�زيادة�jي�نسبة�ال¦;شيحات�النسائية�بالتنصيص�عPى�أن�تكون�كم

وهو�ما�مكن�من�رفع�عدد� الTئحة�الوطنية�للشباب�مخصصة�للشباب�من�الجنس>ن

  %.74ترشيحات�النساء�|}ذه�الTئحة�إ�ى�أزيد�من�

آخر�نوع�،�هو�أن�الTئحة�الوطنية�للنساء�قد�تشكل�عائقا�من�يTحظلكن�ما�

يتم�ترشيح�النساء�jي�اللوائح�ا�حلية�تحت�ذريعة�أن�لهم��ئحة�وطنية�حيث��إذ�� 

بالرغم�من�التحف>�ات�ا�الية�ا�خصصة�jي�% 10لم�تتجاوز�نسبة�ترشيحات�النساء�

��عاي>;� �\حزاب �جل �عند ���يخضع �الTئحة �هذه �jي �ال¦;شيح �أن �كما �الجانب، هذا

�وال �القرابة ��نطق �وإنما �وديمقراطية ��لية�واضحة �هذه �يحرف �مما �وغ>;ها زبونية

�خوض� �من �ا�يدان �jي �الحزبيات �ا�ناضTت �تمك>ن �jي �ا�تمثل �الحقيقي �هدفها عن

                                                           
ا�Tحظة�حول���جتماعيةjي�العلوم��و\بحاث الدراسات مركز معبتعاون��تقرير�ا�نتدى�ا�دني�الديمقراطي 170

  2016أكتوبر� �7نتخابية�ل�نتخابات�الb;�انية�ل
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�ضرورة� �يطرح �مما ��نتخابي �الريع �من �نوع �إ�ى �ليحولها �الb;�انية �التجربة غمار

  .ا�حليةمراجعة�نظام�الكوتا�واعتماد�تداب>;�أكµ;�جرأة�عPى�مستوى�اللوائح�

  : ونة�}نتخاباتمد�-3 

�اعتمادها�و  �يتم �Wال� �وحدها ��ي �العامة ��نتخابية �اللوائح �أن �عPى �تؤكد �Wال

�أو�التكميلية �العامة �والتشريعية �الجماعية ��نتخابات �جميع �نفس�. Þجراء وتعتمد

التسجيل��أنكما�) من�مدونة��نتخابات�1ا�ادة�( �ستفتاءاللوائح�Þجراء�عمليات�

�(تخابية�العامة�إجباري�jي�اللوائح��ن ،�وأن�التقييد�jي�اللوائح�)من�ا�دونة�2ا�ادة

ا�ادة�(�نتخابية�ü}م�الذكور�وDناث�عPى�حد�سواء�ووفق�السن�ا�سموح�به�قانونا�

�ا�دونة�4 �) من �|}ا��ا�ادة نفسوتحدد ��ل¦�ام �الواجب �والشروط �التوضيحات كل

  .عند�التسجيل�jي�اللوائح��نتخابية

  آلية�لتحقيق�اJساواة�واJناصفة: لكوتاا�-4

�السياسية��-1 �ا�شاركة �بتعزيز �دوليا �ال¦�اما �عاتقه �عPى �ا�غرب �أخذ لقد

�التمي>��ضد� �أشكال �جميع �عPى �القضاء �اتفاقية �عPى �ا�صادقة �خTل �من للمرأة،

�النساء �الضرورية�، �بالتداب>; �القيام �ضرورة �عPى �الرابعة �ماد£}ا �jي �أشارت �Wوال

و�نخراط�ا�غرب�jي� .القرارمثيلية�النساء�jي�جميع�مستويات�صنع�واتخاذ�لضمان�ت

الدينامية�الدولية�الرامية�إ�ى�ا�ساواة�ب>ن�الجنس>ن�jي�الحقوق�والواجبات،�ووفاءا�

��ل¦�امات� �مع �الوطنية �القوان>ن �إطار�مTئمة �وjي �النوع �بمقاربة �ا�تعلقة بال¦�اماته

�القوان>ن �مختلف �أكدت �إدماج�الدولية، �عPى �مختلف� �نتخابية �jي النساء

 .التمثيلية�ا�نتخبة،�عb;�اعتماد�إجراءات�تحف>�ية�بغية�تحقيق�هذا�ا�بت�ى  ا�جالس
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�لرفع�  �ا�تخذة �التداب>; �أهم �من ;bيعت� �الحصة �أو �الكوطا �نظام �كان وإذا

�تحد �Wال� �العوائق �عPى �التغلب �عPى �ا�رأة ��ساعدة �و�آلية �النسائية، من��التمثيلية

مشارك�}ا�السياسية�مقارنة�بالرجل،�كما�تساهم�jي�تقليص�الفجوة�ب>ن�الجنس>ن،�

� �هذه �دنيا�" الكوطا"وتكون �عتبة ،;bيعت� �الذي �الثلث �إ�ى �\قل �عPى �تصل متدرجة

�أخرى  �ناحية �من �فإنه �ا�نتخبة، �الهيئات �jي �للنساء �داّل �تواجد �هذا� لضمان يبقى

�و£}يي �ومؤقتا، ا Gمرحلي�
G
Tح� �السياسية�النظام �ا�شاركة �بقدرات �يؤمن �� ��جتمع ئا

�القرار، �مستوى �عPى �وخاصة �قانوني��للمرآة �تحف>��ودعم �إ�ى �بحاجة �ا�رأة تظل

،�مشارك�}ااستثنائي�مرحPي�يسمح�بتطوير�الثقافة�السياسية�وتذليل�العقبات�أمام�

،�jي�يةالواقعبما�يؤهلها�لتعزيز�حضورها�jي�ا�ؤسسات�التشريعية�وتحقيق�ا�ساواة�

�jي�تنافس�ندي�مب¥�� أفق�توف>;�\جواء�النفسية�والسياسية�ال��Wتسمح�بانخراطها

Tى�الكفاءة�إ�ى�جانب�الرجل�مستقبPع.  

�إ  �أنه �والدسات>;�إ� �الدولية �و�تفاقيات �ا�واثيق �من �العديد �كانت ذا

راء�،�فإن�� السياسيةوالتشريعات�الوطنية�قد�أكدت�عPى�حق�ا�ساواة�jي�ا�شاركة�

�من�)الكوتا(الفقهية�بصدد�هذه�التقنية ،�وب>ن�جهة،�تباينت�ب>ن�متحفظ�ومعارض

فقد�يقول�البعض�بأن�آلية�الكوطا��ي�منافية� 171.متحمس�ومؤيد�لها�من�جهة�ثانية

من�الدستور�الذي�ينص�عPى�ا�ساواة�jي�الحقوق�والواجبات�ب>ن�الرجل��19للفصل�

تبار�أن�اعتماد�هذه��لية��ي�وسيلة�لتحقيق�وا�رأة،�وهذا�\مر�مردود�عليه�عPى�اع

الحد�\دنى�من�الديمقراطية�التمثيلية�بحيث�أنه�إذا�ما�تم�إلغاؤها�فستعرف�هذه�

                                                           

�لكري¥� 171- �با�غرب" الكوتا:"ادريس �الb;�ان �jي �النسائية �ا�شاركة �ا�تمدن/ وواقع  - 2584العدد�- الحوار

13/3/2009  
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�ا�غرب�jي� �وال��Wسبقت �ما�عانت�منه�التجربة�ا�صرية �كب>;ا،�وهذا النسبة�تراجعا

  .اعتماد�نظام�الكوطا

  :صندوق�الدعم�لتشجيع�تمثيلية�النساء�-

�إدخ  �أجل�تم �من �الدعم �بصندوق �ا�تعلق �Dطار�التنظيم� �عPى �تعديTت ال

ضّخ�نفس�جديد�للعمل�انطTقا�من�حصيلة�التجربة�\ولية�للصندوق�ال��Wأفرز£}ا�

�والتعديTتونذكر�من�ب>ن�هذه�ا�ستجدات�. ا�مارسة�خTل�الخمس�سنوات�ا�اضية

  :ما�يPي

�اللج - �jي �ا�شاركة �النخب �لتجديد �صندوق�إقرار�أساس �بتفعيل �ا�كلفة نة

�وذلك �نيابية� الدعم �انتدابية �مدة �jي �ا�ذكورة �اللجنة �أعضاء �مهمة �مدة بتحديد

  .واحدة

فتح�إمكانية�تنظيم�الb;امج�و\نشطة�ا�عتمدة�من�طرف�\حزاب�السياسية� -

�وذلك� �والوط¥� �الجهوي �عPى�الصعيد�ا�حPي�إضافة�إ�ى�الصعيدين وا�جتمع�ا�دني

  ا�شاركة�محليا�|}دف�توسيع

  .مأسسة�الخTيا�Dقليمية�وتحديد�مهامها -

تعديل�كيفية�صرف�الدعم�عPى�أساس�ثTث�دفعات�بدل�دفعت>ن�وإضافة� -

  172.ا�ستحقةمقت�¤�جديد�يتعلق�بكيفية�إرجاع�ا�بالغ�الغ>;�

   

                                                           
� ا�غربية172 �الداخلية �لوزارة �الرسم� -http://www.femmesا�وقع

moucharaka.elections.gov.ma/avis_projets.htm  
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  : اJحور�الثاني

  2016أكتوبر��7قراءة�تحليلية�zي�نتائج�}ستحقاقات�التشريعية�ل�

 :تطور�التمثيلية�النسائية�باJغرب -1

فقط�% 1عb;�نائبت>ن،�وهو�ما�شكل��1993ولجت�ا�رأة�ا�غربية�الb;�ان�سنة�

%) 11(نائبة��35،�لكن�هذا�العدد�ارتفع�إ�ى�)عضو�333من(من�عدد�الb;�اني>ن�حي·}ا

� �انتخابات �2002بعد �إ�ى �انخفض �ثم ،34�� �%) 10(نائبة �انتخابات ،�2007خTل

�الع �ل>;تفع ��العدددد ��81إ�ى �بلغت �بنسبة �أي �استحقاقات�20,5%امرأة خTل

  .2016أكتوبر�7

�للسابع� ��نتخابية �العملية �مخرجات �حول �الكمية �ا�عطيات �تتبع �خTل من

�أكتوبر� �مجلس��2016من �jي �النسائية �للتمثيلية �التصاعدي �ا�ن�ى �جليا يتضح

  :النواب،�وعموما�يمكن�إبراز�ا�Tحظات�التالية

رتفاع�تمثيلية�العنصر�النسوي�jي�الb;�ان�الحا�ي�مقارنة�ببا�ي�التجارب�ا: أو�

� �ا�ن�}ية �الb;�انية �الو�ية �خTل �خاصة �حي·}ا�) 2016-2011(السابقة، �بلغت �Wوال

نتيجة�مضاعفة�عدد�ا�قاعد�ا�خصصة�لهن،�وال��Wانتقلت�من�ثTث>ن�مقعدا�% 17

� �إ�ى �السابق �التش�j60ي ��نتخابات �مع �مقعدا �لسنة �إ�ى�2011ريعية �أدى �وهو�ما ،

  %. 21.11 بلغتامرأة�أي�بنسبة��81،�ل>;تفع�العدد��ن�إ�ى�مرةامرأة�Ãول��67صعود�

�� �من��فقد الصدد هذاوjي �الصدارة �منصب �وا�عاصرة �\صالة �حزب تبوأ

�والتنمية�الفائز�jي��نتخابات��26حيث�عدد�الb;�انيات�بـ نائبة،�يليه�حزب�العدالة

  . أخرى نائبة،�فض�Tعن�أحزاب��24يعية�بـالتشر 
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وبحسب�تقرير�لTتحاد�الb;�اني�الدو�ي�الذي�يضم�ممثل>ن�عن�بر�انات�العالم،�

بر�انا�من�حيث�تمثيلية�النساء�jي�ا�ؤسسة��187من�أصل��109يحتل�ا�غرب�ا�رتبة�

�. التشريعية �يb;ر �ما �وهذا ��ا�غربتب¥� �سنة �منذ �الكوطا �عb;�من2002لنظام حهن�،

مقعدا�من�خTل��ئحة�انتخابية�وطنية�يتم�التصويت�عل�}ا�منفصلة�عن� 30 حصة

��عتيادية �ا�حلية �اللوائح �داخل�، �النساء �تمثيلية �jي �ملحوظة �زيادة �jي �ساهم ما

  .الb;�ان

� ��عندوبالوقوف �فقد �ا�حلية �\ثر��كان�ستحقاقات �التمي>��Dيجابي �لية

مقعد�jي�3406 بفوز�النساء� تسجيلتم��حيث�،طاتا�حمختلف��نتائج عPى الكب>;

� �لسنة �ا�حلية ���2009نتخابات �أي �بفضل�% 12,3، �وذلك �ا�قاعد، �مجموع من

�127صعود�سوى��2003تخصيص�لوائح�إضافية�للنساء،�فيما�لم�تسجل�انتخابات�

�و . امرأة �لسنة �ا�حلية ��نتخابات �ا�جالس�2015خTل �jي �النساء �تمثيلية �تعززت ،

مقعدا،�وهو�ما�يعادل�تقريبا�ضعف�العدد��6673نتخبة،�إذ�حصلت�النساء�عPى�ا�

  .173ا�حلية�2009مقارنة�بانتخابات�

  ¸كراهات�والعوائق: التمثيلية�النسائية�باJغرب�-2

�للنساء� �السيا§�� �التمك>ن �مجال �jي �مهمة �خطوات �قطع �ا�غرب �أن ��شك

�النس �التمثيلية �مجال �jي �نوعية �نقلة �بذلك �. ائيةمحققا �دستور �تم�2011فمع ،

والفصل��30و�الفصل� 19التأسيس��نطلقات�دستورية�متقدمة،�بمقت�¤�الفصل

�تعزيز�التمثيلية�. 146 �عنوانه �وط¥� �لخيار�اس¦;اتيNي �الفصول �هذه �أسست لقد
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�2002سنة�%  10ففي�مجلس�النواب�تم��نتقال�من�. النسائية�jي�الحياة�السياسية

� �% 17إ�ى �لنصل2011سنة ،�� �نسبة � %21.11ا�ى كما��174 2016استحقاقاتمع

�انتخابية� �دائرة �أحدث �الذي �النواب ��جلس �التنظيم� �القانون �مقتضيات ساهمت

� �من �تتكون �عضوا 90وطنية �خصصت �للنساء�60، �القانون�. م·}ا �زكاه \مر�الذي

�أنه �فيه �جاء �فقد �ا�ستشارين ��جلس �: التنظيم� �من�أ��يجب ��ئحة �كل تتضمن

�ال¦ �الجنسلوائح �نفس �من �إثن>ن ��¦;شح>ن �متتابع>ن �اسم>ن   .;شيح

إن�القراءة�\ولية�لهذه�الحصيلة�تفيد�أن�هناك�تحو��مهما�يعكس�إرادة�سياسية�

�ا�شهد� �jي �النسائية �التمثيلية �لتعزيز�وتقوية �الفاعل>ن �مختلف �لدن �من جماعية

إ���.لنساءالسيا§���الوط¥�،�و�ي�خطوات�مهمة�jي�سبيل�تعزيز�الحضور�السيا§���ل

اجتماعية��سياسية: مختلفةأبعاد��jيتداخل��ا�ى تف�� قدأن�مTمسة�هذا�ا�وضوع�

،�فقضية�مشاركة�ا�رأة�jي�الحياة�السياسية�تطرح�اليوم�jي�كل�وثقافية واقتصادية

،�حيث�تختلط�ف�}ا�الرؤية�ب>ن�التقاليد�والقيم�ا�جتمعية�مما�ينتج�عن�ا�جتمعات

�حواجز�متعددة �الخلط �التنمية��هذا �عملية �jي �فعال �بدور �ا�رأة �قيام �دون تحول

  .|}اا�ستدامة�مثلما�تبعدها�عن�إدراك�ا�تغ>;ات�ا�حيطة�

من�ا�قاعد�للنساء�%  30 نسبةيحدد��تحاد�الb;�اني�الدو�ي� السياق هذاوjي� 

�مراكز�القرار� �jي �التأث>;�الفعPي �عPى �قادرات �يكن ¤Wيوجد�السيا§��ح� �� �أنه �بيد ،

��سوى  �تلك �إ�ى �ا�رأة �ف�}ا �وصلت �Wال� ��ي �العالم �مستوى �عPى �دولة ،�النسبةثTث>ن

دولة�مازال�ف�}ا�التمثيل�السيا§���للمرأة�دون��160وهذا�يع¥��أن�هناك�ما�يزيد�عن�

�الدستورية� �ا�ؤسسات �jي �التأث>;�الفعPي �عPى �قادرات �النساء �تجعل �Wال� النسبة
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  . ا�نتخبة

قد�عرفت�تطورا�ملموسا�لكنه�غ>;�كاف،�مما��وjي�ا�غرب�نجد�هذه�النسبة 

وتصب�\رقام�التالية�jي�نفس�. يصنف�بTدنا�jي�مراتب�أدنى�من�دول�مجاورة�عديدة

م·}ا�عb;��305مقعدا،�فإنه�يتم�انتخاب��395 النواب�يضم الصدد،�فإذا�كان�مجلس

� �jي �حزبية ��92قوائم �وانتخاب �ا�ملكة، �عb;�تراب �موزعة �انتخابية قعدا�م�90دائرة

إضافيا�من��ئحة�وطنية،�ثل��Iم·}ا�مخصصة�للنساء�والثلث�البا�ي�محفوظة�للرجال�

jي�الو�ية�التشريعية��الغرفة نفسjي�ح>ن�تشكلت�. سنة 40الذين�تقل�أعمارهم�عن�

��السابقة � 325من �الـ �ُتنتخب �سنوات، �خمس ��دة �ُينتخبون �jي��295عضوا مقعدا

  .من�النساءية�تتألف�فقط�jي�قوائم�وطن�30الدوائر�ا�تعددة�و�

  :خاتمة

�والقانونية  �الدستورية �التداب>;والتعديTت �هذه �تقاطع �من فإن�,  بالرغم

الTئحة�الوطنية�لم�تف�با�طلوب�فيما�يتعلق�برفع�تمثيلية�النساء�jي�الb;�ان�خاصة�

��ختيار� �هذا �jي �تتحكم �بقدر�ما �كفاء£}ن �عPى �بناء �يتم �� �اختيارهن مسألة�"وأن

  . وصTت�القرابة�والعTقات�الشخصية" ءاتالو�

�جدية� ��ختبار�مدى �حقيقيا ا
ّ
�محك �\خ>;ة �التشريعية ��نتخابات �شكلت لقد

سبة�تطورت�بعض�ال#��ء�من�
ّ
�67\حزاب�jي�الدفع�بعجلة�تمثيل�النساء�رغم�أن�الن

, ;إ��أ¨}ا��زالت�بحاجة�إ�ى�تطوير�أكµ, مقعدا�للنساء�jي�مجلس�النواب�81مقعد�إ�ى�

�الكb;ى  �الديمقراطيات �بb;�انات �ا�رأة �تواجد �نسب �مستويات �تTمس ¤Wوهذا�, ح

��Wال� �الدستورية �ا�ستجدات �حجم �jي �تكن �لم �السياسية �\حزاب �بأّن مايفسر
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�التمي>� �أشكال �كل �حظر�ومكافحة �ا�واطن>ن�, تضمن �ومشاركة �ا�ساواة وتفعيل

�أ �كل �ومكافحة �للمناصفة �هيئة �وإحداث �التمي>�وا�واطنات، �عPى�, شكال والتأكيد

�الوظائف �ولوج �jي �والرجال �النساء �ب>ن �وضع�, تكافؤ�الفرص �مستوى �عPى خصوصا

 .النساء�عPى�رأس�اللوائح��نتخابية�بشكل�معقول 

مطلب�يس�}دف�خدمة�الديمقراطية� حاصل�القول�أن�ا�شاركة�النسائية��ي

ينب�ي� لذالك, الحياة�العامة�التمثيلية�وتحصي·}ا�من�خطر��مبا�ة�الساكنة�jي�اتجاه

�وا�ؤسسات� �وا�درسة �و\حزاب �كاÞعTم ��جتماعية، �التنشئة �قنوات �كل عPى

الدينية،��شتغال�أكµ;�عPى�مسألة�طرح�وإيصال�قيم�جديدة�داخل�ا�جتمع،�وتغي>;�

ستوف>;�,فمشاركة�النساء�jي�الحياة�العامة�من�دون�شك. الثقافة�التقليدية�السائدة

  .ن�ا�عطيات�تساهم�jي�تنوع��راء�والحلول�للمشاكل�ا�طروحةقاعدة�م

 �Tلك� �الفرصة �بإعطاء �ره>ن �الديمقراطية �تحقيق �بأن �القول �يمكن وعموما

�توسيع� �خTل �من �التنمية �عملية �jي �ا�شاركة �jي �ا�ساواة، �قدم �عPى الجنس>ن

ال�}ميش�ويحضر�فعندما�يغيب�التمي>��و . الخيارات�ا�تاحة�أمام�كل�من�الرجل�وا�رأة

هاجس�إشراك�ا�رأة�jي�الحياة��جتماعية�وDقتصادية�والثقافية�والسياسية�و�كذا�

�قيادة� �قادر�عPى �مجتم�ي �نموذج �أمام �أنفسنا �نجد �التنموية، �ا�خططات �قلب jي

  .التغي>;�و��نخراط�jي�السباق�نحو�التنمية�بجميع�تجليا£}ا
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 : #ئحة�اJراجع

�14( 1432من�ذي�القاعدة��16الصادر�jي��1.11.156ظه>;�شريف�رقم��-1  - 

 .بمجلس�النواب� ا�تعلق�27.11بتنفيذ�القانون�التنظيم��رقم�)  2011أكتوبر�

 -  � �رقم �شريف ��1.16.118ظه>; �القعدة �ذي أغسطس��10(1437صادر�jي

 ا�تعلق�بمجلس�النواب�27.16بتنفيذ�القانون�التنظيم��رقم�) 2016

�الد  -  �ا�دني �jي�تقرير�ا�نتدى �و\بحاث �مركز�الدراسات �مع �بتعاون يمقراطي

 2016أكتوبر��7العلوم��جتماعية�حول�ا�Tحظة��نتخابية�ل�نتخابات�الb;�انية�ل

الحوار�/ وواقع�ا�شاركة�النسائية�jي�الb;�ان�با�غرب" الكوتا:"ادريس�لكري¥�  - 

 13/3/2009 -2584العدد�-ا�تمدن

  ا�غربية يةا�وقع�الرسم��لوزارة�الداخل� - 

 http://www.femmes-moucharaka.elections.gov.ma/avis_projets.htm 

 - http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats  

 - http://www.maroc.ma/ar/content 
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  :مقدمة

عاشــر�انتخابــات�بر�انيــة�يشــهدها�ا�غــرب�منــذ��2016أكتــوبر��07تعتbــ;�انتخابــات�

،�1999اســـتقTله،�والرابعـــة�مـــن�نوعهـــا�منـــذ�تـــو�ي�ا�لـــك�محمـــد�الســـادس�الحكـــم�عـــام�

نتخابـــــات�� "منـــــه�عPـــــى�أن�) 11(،�الـــــذي�نـــــص�jـــــي�الفصـــــل�2011والثانيـــــة�بعـــــد�دســـــتور 

السـلطات�" وأن�" الحرة�والü�Ï}ة�والشفافة��ـي�أسـاس�مشـروعية�التمثيـل�الـديمقراطي

   ".العمومية�ملزمة�بالحياد�التام�إزاء�ا�¦;شح>ن،�وعدم�التمي>��بي·}م

فـرغم�مـرور�أكµـ;�مـن�نصـف�قـرن�عPـى�ا�مارسـة��نتخابيـة�jـي�الحيـاة�السياســية�

مـــــن�ا�مارســـــات�الســـــلبية�الWـــــ��كانـــــت�تطبـــــع�ا�غربيـــــة،�إ��أ¨}ـــــا�لـــــم�تقطـــــع�مـــــع�العديـــــد�

،�أكيـــد�أن�وزارة�الداخليـــة،�لـــم�تعـــد�تتـــدخل�بقـــوة�ل¦;ســـم�"الجمـــر�والرصـــاص"ســـنوات�

" النـــاعمالســـلطوي�"الخـــرائط�والنتـــائج�كمـــا�كانـــت�تفعـــل�قبـــل�عقـــود،�لكـــن�حضـــورها�

  .�زال�مستمرا�jي�تدب>;�العملية��نتخابية

§ــــــ���متـــــوتر،�يتســـــم�بالصــــــراع�أكتـــــوبر،�جــــــاءت�jـــــي�ســـــياق�سيا�07فانتخابـــــات�  

والتدافع�ب>ن�الفاعل>ن�السياسي>ن�حول�ا�واقع�داخل�اللعبة�السياسية؛�لـذلك�تبقـى�

�نتخابـــات�أهـــم�محطـــة�سياســـية�jـــي�نظـــرهم�الWـــ��مـــن�خTلهـــا�يتمكنـــون�مـــن�الحفـــاظ�

                                                           

  .جامعة�محمد�الخامس/باحث�jي�العلوم�السياسية* 
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لكــن�jــي�. عPــى�مــواقعهم�السياســية�وا�ؤسســاتية�والوصــول�إ�ــى�ا�ــوارد�ا�اديــة�والرمزيــة

ا�واقـــع�هــذه�تقـــع�جملــة�مـــن�الســلوكات�الســـلبية�الWــ��مـــن�شــأ¨}ا�أن�تـــؤثر��لعبــة�حمايــة

  .عPى�سTمة�ونزاهة�العملية��نتخابية

بمقتــــ�¤�الدســــتور�كمــــا�جــــاء�jــــي��افــــإذا�كــــان�شــــرط�ال�Ïاهــــة��نتخابيــــة�مضــــمون

0ــــــى�أي�حــــــد�كانــــــت�الفصــــــل�الحــــــادي�عشــــــر�منــــــه،�كمــــــا�أشــــــرنا�إ�ــــــى�ذلــــــك�مــــــن�قبــــــل،�فــــــإ

]ـــة�zـــ�07انتخابـــات� ل�جابـــة�عـــن�هـــذا�الســـؤال��ي�أعـــ�ن�الفـــاعل�ن�الحـــزبي�ن؟أكتـــوبر�ن́ز

ســـــتحاول�هـــــذه�الورقـــــة�الوقـــــوف�عنـــــد�تصـــــريحات�بعـــــض�الفـــــاعل>ن�الحـــــزبي>ن�الـــــذين�

كشــــــفوا�عــــــن�مــــــواقفهم�مــــــن�نزاهــــــة�هــــــذه��نتخابــــــات،�ســــــواء�مــــــن�خــــــTل�تصــــــريحا£}م�

  . الصحفية�أو�بيانا£}م�الحزبية

اب�الفــاعل>ن�الحـــزبي>ن،�إن�الغايــة�مــن�إجــTء�ســـؤال�ال�Ïاهــة��نتخابيــة�jـــي�خطــ

طــــــاب�الWــــــ��تفرزهــــــا�ا�مارســــــة�Dمb;يقيــــــة�للفــــــاعل>ن�عتكمــــــن�jــــــي�رصــــــد��خــــــت�Tت�و\ 

السياســــي>ن،�Ãن�النصـــــوص�الدســـــتورية�والقـــــوان>ن�الناظمـــــة�لTنتخابـــــات�مهمـــــا�كانـــــت�

كث>ـ;ا�تمنح�مـن�ضـمانات�Þرسـاء�انتخابـات�نزü}ـة،�فþـ��عPـى�محـك�ا�مارسـة�السياسـية�

  .�سيما�jي�ظل�سياق�سيا§���يتسم�بالسلطويةتضعف�وت�}شم،�ما�

أكتـوبر�يقتـ���تقـديم�تعريفـات��فهـوم�ال�Ïاهـة��07فالبحث�jي�نزاهة�انتخابـات�

  .�نتخابية�كما�تم�تناوله�داخل�أدبيات�العلوم�السياسية

  :مفهوم�الö~اهة�}نتخابية:أو#

تمعـــات،�تعتbــ;��نتخابـــات�مـــن�أهـــم�اللحظـــات�التأسيســية�jـــي�حيـــاة�الـــدول�وا�ج

فمـن�خTلهـا�يـتم�التـداول�حـول�السـلطة،�كمـا�تعـد�\داة�الحاسـمة�ا�ؤديـة�إ�ـى�اختيــار�
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وتشـــكل�. 175الشـــعب��مثليـــه�وترجمـــة�مفهـــوم�ا�واطنـــة�jـــي�مختلـــف�أبعـــاده�ومســـتوياته

أيضــــــا��نتخابــــــات�العمــــــود�الفقــــــري�للنظــــــام�السيا§ــــــ���الــــــديمقراطي�الحــــــديث،�نظــــــرا�

تبارهـــــــــا�الحلقـــــــــة�\كµـــــــــ;�حساســـــــــية�jـــــــــي�النظـــــــــام��رتباطهـــــــــا�بعمليـــــــــة�اتخـــــــــاذ�القـــــــــرار�باع

كما�أضـحت��نتخابـات�ظـاهرة�عا�يـة�jـي�العـالم�الحـديث،�فþـ��تعتbـ;�jـي�. 176السيا§��

  .\نظمة�الديمقراطية�من�الوسائل�\و�ى�ال��Wتربط�ا�واطن>ن�بالحكومة

أن�" ا�وجــة�الثالثـــة"jـــي�كتابــه�" صــمويل�هنتغتــون "يــرى�ا�فكــر�\مريكــي�الراحـــل�

ام�السيا§ــ���الــديمقراطي�هــو�الــذي�يــتم�فيــه�اختيــار�الجماعــات�الWــ��تتخــذ�القــرار�النظــ

]ـــــــة،�شـــــــفافة�عbـــــــ;� ومنظمـــــــة�يتنـــــــافس�ف�}ـــــــا�ا�رشـــــــحون�حـــــــول�أصـــــــوات�انتخابـــــــات�ن́ز

لـذلك�تعتbـ;��نتخابـات�الü�Ï}ـة��ـي�تلـك�الWـ��تقـام�عPـى�أسـاس� .177الناخب>ن�بكـل�حريـة

¦;اع�العام�وا�ساواة�السياسـية،�كمـا�مبادئ�الديمقراطية�وال��Wتتمثل�jي�الحق�jي��ق

وتتحPـــــــى�با�هنيـــــــة�والحياديـــــــة�والشـــــــفافية�jـــــــي�. تعكســـــــها�ا�عـــــــاي>;�و�تفاقيـــــــات�الدوليـــــــة

  .D178عداد�لها�وإدار£}ا�عb;�جميع�مراحل�الدورة��نتخابية

كمــــا�يعــــد�التنــــافس�الحــــر�وال�Ïيــــه�شــــرط��نتخابــــات�الü�Ï}ــــة،�الWــــ��تتحقــــق�مــــن�

وط�ا�نظمــــــــة�للعمليــــــــة��نتخابيــــــــة،�وذلــــــــك�مــــــــن�خــــــــTل�خــــــــTل��ســــــــتفادة�مــــــــن�الشــــــــر 

                                                           
،�الجزء�04أحمد�بوز،��نتخابات�ا�غربية�ب>ن��ستمرارية�والتغي>;،�ا�جلة�ا�غربية�للعلوم�السياسية،�ع�.د 175

7�;b210،�ص�2013،�شتن.  
�،�مجلة�وجهة�نظر،��2007ات�التشريعية�محمد�الهاشم�،��نتخاب.د 176 �ديمقراطية تجديد�السلطوية�بقواعد

  .13،�ص�2007صيف�وخريف��34-33عدد�مزدوج�
177 Huntington Somuel : the third wave : Democratization in the late twentieth century, university of 

oklahoma, press1991, p :07. 
178 http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Deepening-Democracy-A-Strategy-for-

Improving-the-Integrity-of-Elections-Worldwide-Arabic-PDF.pdf 
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التســــجيل�jـــــي�القـــــوائم�واســــتغTل�Dمكانيـــــات�الســـــمعية�والبصــــرية�ا�تاحـــــة�والتمويـــــل�

ا�ــا�ي�للحمــTت��نتخابيــة،�والســهولة�jــي�الولــوج�إ�ــى�ا�علومــات�ذات�الصــلة�بمسلســل�

م�هنــــاك�طعــــن�jــــي��ق¦ــــ;اع،�وDمكانيــــات�العادلــــة�وا�تســــاوية�لTحتكــــام�للقضــــاء�إذا�تــــ

  .179العملية��نتخابية

فال�Ïاهـــــة��نتخابيـــــة���تقـــــوم�فقـــــط�عPـــــى�وجـــــود�أطـــــر�قانونيـــــة�تســـــمح�بتحقيـــــق�

الحريــة�وال�Ïاهــة�بشــكل�فعــال،�بــل�أيضــا�يتحقــق�وجودهــا�بوجــود�متغ>ــ;ات�أخــرى�مــن�

بي·}ـــا�طبيعـــة�الجهـــاز�ا�شـــرف�عPـــى�إدارة�العمليـــة��نتخابيـــة،�أي�وجـــود�هيئـــات�تتســـم�

ن�الشـــــــــفافية�وال�Ïاهـــــــــة،�فـــــــــوزارة�الداخليـــــــــة�jـــــــــي�التجربـــــــــة�السياســـــــــية�بقـــــــــدر�كب>ـــــــــ;�مـــــــــ

وا�ؤسساتية�ا�غربية�كانت�وما�زالت�من�الهيئات�ال��Wتشـرف�عPـى�مسـارات�العمليـات�

ــــــى��ن،�وهــــــو�نمــــــوذج�اســــــتلهمه�ا�غــــــرب�مــــــن�التجربــــــة���1960نتخابيــــــة�منــــــذ�ســــــنة� إ�

ت�ســــلبية�jــــي�تــــدب>;ها�الفرنســــية،�فهــــذه�ا�ؤسســــة�jــــي�ســــياقنا�ا�غربــــي�راكمــــت�ممارســــا

للعمليـــــة��نتخابيـــــة،�فتـــــدخلها�الواضـــــح�jـــــي�تشـــــويه�النتـــــائج�حاضـــــر�بقـــــوة�jـــــي�ا�خيـــــال�

  .180السيا§���الجما�ي�ا�غربي

ظلـــت�ال�Ïاهـــة��نتخابيـــة�jـــي�الســـياق�السيا§ـــ���ا�غربـــي�محـــور�الصـــراع�ومصـــدر�

�التـــــوتر�بـــــ>ن�الفـــــاعل>ن�السياســـــي>ن،�كمـــــا�اســـــتمرت�عPـــــى�رأس�ا�طالـــــب�الWـــــ��نـــــادت�|}ـــــا

أحــــــــزاب�الحركــــــــة�الوطنيــــــــة،�الWــــــــ��انطلقــــــــت�منــــــــذ�أول�انتخابــــــــات�عرفهــــــــا�ا�غــــــــرب�jــــــــي�

                                                           
�ندوة. د 179 �jي �مقدمة �ورقة ��نتخابية، �الحكامة �ضوء �عPى �الb;�انية ��نتخابات �مالكي، �jي�: محمد ال�Ïاهة

  .12،�ص�2008مارس��13-12ليا£}ا�jي�\قطار�العربية�ب>;وت��نتخابات�الb;�انية�مقوما£}ا�وا
  .امحمد�مالكي،�نفس�ا�رجع�والصفحة. د 180
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  .181الستينات،�إن�لم�نقل�منذ��ستقTل

  السياق�واJظاهر: أكتوبر�07انتخابات�: ثانيا

تقدم�السياقات�السياسية��حة�عن�الديناميات�ال��Wتعرفهـا�الحيـاة�السياسـية�

ظـــــات�التأسيســـــية�ا�همـــــة�jـــــي�حيـــــاة�الـــــدول�ا�غربيـــــة،�فا�نتخابـــــات�باعتبارهـــــا�مـــــن�اللح

وا�ؤسسات،�ال��Wتتجدد�ف�}ا�النخب�وا�شـاريع�والسياسـات،�فمخرج�}ـا�تبقـى�إ�ـى�حـد�

  . كب>;�مرتبطة�با�مارسات�والسياقات�القبلية�ال��Wشكل�}ا

  أكتوبر�07السياق�السيا�234#نتخابات��-1

تـــــنظم�jـــــي�ظـــــل��تعتbـــــ;�انتخابـــــات�الســـــابع�مـــــن�أكتـــــوبر�ثـــــاني�انتخابـــــات�تشـــــريعية

،�وjــــــي�ظــــــل�أول�تجربــــــة�حكوميــــــة�يقــــــدوها�حــــــزب�العدالــــــة�والتنميــــــة�ذي�2011دســــــتور 

الخلفيـــة�DســـTمية،�هـــذه�التجربـــة�الWـــ��بـــوأت�هـــذا�الحـــزب�ا�رتبـــة�\و�ـــى�jـــي�انتخابـــات�

25�;bـــي�ســـياق�محتـــدم�سياســـيا�واجتماعيـــا،�عنوانـــه�العـــريض��2011نـــونjـــ��جـــاءت�Wال

b;ايــــــــر،�الWــــــــ��طالبــــــــت�بجملــــــــة�مــــــــن�ا�طالــــــــب�ف�20احتجاجــــــــات�عارمــــــــة�قاد£}ــــــــا�حركــــــــة�

  .�جتماعية�والسياسية

لــــم�تفــــرز�أغلبيــــة�متجانســــة�تســــمح��2011نــــونb;�25فا�نتخابــــات�التشــــريعية�ل�

،�2013ينــاير�03بــو�دة�حكومــة�قويــة،�فانســحاب�حــزب��ســتقTل�مــن�الحكومــة�يــوم�

فـــنمط�أبـــان�عـــن�مـــدى�هشاشـــة�التحالفـــات�الحكوميـــة�jـــي�الســـياق�السيا§ـــ���ا�غربـــي،�

�ق¦ــ;اع�ا�عتمــد���يســاعد�عPــى�فــرز�حكومــة�قويــة�ومتجانســة،��ســيما�jــي�ظــل�وجــود�

                                                           
�ا�باشرة،�. د 181 �التشريعية �تدب>;��نتخابات ��نحسار�jي �معالم ��نتخابية، �ال�Ïاهة �منعطف �ا�صدق، رقية

  .15،�ص�2006مطبعة�النجاح،�ط�\و�ى�



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  محمد�ضريفــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

130 
 

منظومة�حزبية�متباينة�إيديولوجيا�وسياسيا،�\مر�الذي�يؤثر�عPى�طبيعـة�التحالفـات�

 .ا�رحلية�ال��Wتفرضها�النتائج��نتخابية

طــــــرح�خــــــروج�حــــــزب��ســــــتقTل�مــــــن�التحــــــالف�الحكــــــومي�الــــــذي�يقــــــوده�حــــــزب�

دالـــــة�والتنميـــــة،�تحـــــديا�كب>ـــــ;ا��ســـــتقرار�الحكومـــــة،�فحـــــزب��ســـــتقTل�لـــــم�يكتـــــف�الع

،�بـــــل�وجـــــه�2013ينـــــاير��03بعـــــد�إعTنـــــه�عPـــــى�ذلـــــك�يـــــوم�" القطـــــار�الحكـــــومي"بمغـــــادرة�

مدفعيتـــــــــه�الثقيلـــــــــة�لشـــــــــن�هجـــــــــوم�عنيـــــــــف�ضـــــــــد�التجربـــــــــة�الحكوميـــــــــة�الWـــــــــ��يقودهـــــــــا�

مــــن�" لـــه�بنكــــرانعبــــد�D"،�وصـــل�هــــذا�الهجــــوم�إ�ـــى�حــــد�ا£}ـــام�الســــيد�"ا�صــــباح"حـــزب

عPــى�"التخــابر"،�بممارســة�"حميــد�شـباط"طـرف�\مــ>ن�العــام�لحـزب��ســتقTل�الســيد�

 ".الداعي#��"،�ووسمه�أيضا�ب�)ا�وساد(ا�غرب�لفائدة�ا�خابرات��سرائلية

فالعTقة�ا�توترة�بـ>ن�حـزب��سـتقTل�وحـزب�العدالـة�والتنميـة،�تعكـس�جـزءا�

السيا§ـ���بشـكل�عـام،�فخطـاب�بنكـران�طيلـة�مـدة�من�التوتر�الذي�كان�يع¦;ي�الحقـل�

خمـــس�ســـنوات�الWـــ��قضـــاها�كـــرئيس�للحكومـــة،�لـــم�يكـــن�يخلـــو�مـــن��نتقـــاد�والتشـــكي�

مــــــن�جهــــــات�داخــــــل�النظــــــام�السيا§ــــــ��،�الWــــــ��اعتb;هــــــا�تعرقــــــل�وتضــــــع�الحــــــواجز�أمــــــام�

،�كمـا�صـرح�ذات�مـرة،�عPـى�"التماسـيح�والعفاريـت" حكومته،�والWـ��كث>ـ;ا�مـا�وصـفها�ب

  .182"دولة�القرارات�والتعيينات"دولة�رسمية�و"دوليت>ن�jي�ا�غرب،�أن�هناك�

نبيـل�بـن�عبـد�"انسـياق�\مـ>ن�العـام�لحـزب�التقـدم�و�شـ¦;اكية�السـيد� كمـا�أن

الWــــــ��طرحهــــــا�عبــــــد�Dلــــــه�بنكــــــران،�دفعــــــه�إ�ــــــى�ا£}ــــــام�أحــــــد�" الــــــتحكم"فكــــــرة� ،�مــــــع"هللا

،�حينمــــا�عbــــ;�عــــن�"ة\صــــالة�وا�عاصــــر "مستشـــاري�ا�لــــك�بوقوفــــه�وراء�تأســــيس�حــــزب�
                                                           

182 www.lakome2.com/moblile/politique/15767.html, دولت�ن� �وجود �عن �يتحدث �بنك�@ان �مرة : �ول

دولة�القرارات�والتعيينات"و" دولة�رسمية" "  
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مشـــــكلتنا�ليســـــت�مـــــع�" ذلـــــك�jـــــي�حـــــوار�صـــــحاjي�مـــــع�جريـــــدة�\يـــــام�\ســـــبوعية،�بقولـــــه�

\صـــالة�وا�عاصـــرة�كحـــزب،�بـــل�مـــع�مـــن�يوجـــد�وراءه�ومـــع�مـــن�أسســـه،�وهـــو�بالضـــبط�

دفــع�هــذا�التصــريح�الــذي�صــدر�عــن�نبيــل�بــن�عبــد�هللا،�الــديوان�". الــتحكممــن�يجســد�

إن�" د�عPـــــى�هـــــذه�التصـــــريحات،�والـــــذي�جـــــاء�فيـــــه�كـــــر " مـــــدوي "ا�لكــــي�إ�ـــــى�إصـــــدار�بـــــTغ�

التصــريحات�\خ>ــ;ة�لنبيــل�بــن�عبــد�هللا�وزيــر�الســك¥¤�وسياســة�ا�دينــة�و\مــ>ن�العــام�

لحـــزب�التقـــدم�و�شـــ¦;اكية،�ليســـت�إ��وســـيلة�للتضـــليل�السيا§ـــ���jـــي�ف¦ـــ;ة�انتخابيـــة�

    .183"تقت���Dحجام�عن�إطTق�تصريحات���أساس�لها�من�الصحة

الدولـــــة�قـــــد�قامـــــت�بكســــب�رهـــــان�تنظـــــيم��نتخابـــــات�jـــــي�موعـــــدها،�فــــإذا�كانـــــت�

وعb;ت�عن�دعمها��سار�DصTح�الديمقراطي،�فقـد�ظلـت�متوجسـة�وقلقـة�كـذلك�مـن�

،�قــــد�2016أكتــــوبر��07ســــلوك�بعــــض�الفــــاعل>ن�السياســــي>ن،�فþــــ��قبــــل�تــــاريخ�اق¦ــــ;اع�

وائح�عbــــــ;ت�عــــــن�رفضــــــها�لقيــــــام�حــــــزب�العدالــــــة�والتنميــــــة�بتســــــجيل�ا�ــــــواطن>ن�jــــــي�اللــــــ

 .�184نتخابية�عb;�آليات�التواصل�Dلك¦;وني

كما�رفضت�السلطات�ا�غربية�طلب�ترشـيح�الشـيخ�السـلفي�ا�عـروف�حمـاد� )1

مناهضـــته�"بســبب�" حــزب�العدالــة�والتنميـــة"أكتـــوبر�تحــت�رايـــة��07القبــاج��نتخابــات�

إشـــــــاعة�أفكـــــــار�تحـــــــرض�عPـــــــى�التمي>ـــــــ��والكراهيـــــــة�"،�وذلـــــــك�مـــــــن�خـــــــTل�"للديمقراطيـــــــة

،�كمـــــــا�جـــــــاء�jـــــــي�رســـــــالة�صـــــــادرة�عـــــــن�وا�ـــــــي�مـــــــراكش�عبـــــــد�الفتـــــــاح�"ة�والعنـــــــفوالتفرقـــــــ

                                                           

, 0856.htmlwww.hespress.com/politique/32 183بحزب�� �ويشيد �هللا �لبنعبد �تصريحات �ينتقد القصر

  .التقّدم�و}ش�@اكّية
،�2017 41جمال�شاعري،�دور�الفاعل>ن�السياسي>ن�jي�مخرجات�العملية��نتخابية،�مجلة�رهانات،�العدد� 184
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  .185البجيوي 

فمــن�خــTل�هــذه�الوقــائع�و\حــداث�الWــ��وســمت�التجربــة�الحكوميــة�\و�ــى�الWــ��

قادهــــا�حــــزب�العدالــــة�والتنميــــة،�نستشــــف�أن�التــــوتر�الحــــاد�الــــذي�طــــال�العTقــــة�بــــ>ن�

ومي�أو�تلـك�الWـ��jـي�ا�عارضـة،�أو�\حزاب�السياسـية،�سـواء�الWـ��كانـت�jـي�ا�وقـع�الحكـ

مــــع�الجهــــات�النافــــذة�داخــــل�القصــــر،�قــــد�خلــــق�نوعــــا�مــــن�عــــدم�الثقــــة�بــــ>ن�الفــــاعل>ن�

السياســـي>ن،�وهـــو�مـــا�أظهرتـــه�تصـــريحات�الفـــاعل>ن�الحـــزبي>ن�اتجـــاه�\جـــواء�الWـــ��مـــرت�

  .أكتوبر،�وموقفهم�من�نزاه�}ا�07م·}ا�انتخابات�

  لفاعل�الحزبيأكتوبر�zي�خطاب�ا�07نزاهة�انتخابات��-2

التحPي�باليقظة�"عPى�ضرورة�" محمد�حصاد"رغم�تأكيد�وزير�الداخلية�السيد�

�والحياد �بال�Ïاهة �و�ل¦�ام �من�" والحزم �لسابع �التشريعية ��نتخابات خTل

،�إ��أن�\جواء�ال��Wمرت�م·}ا�الحملة��نتخابية�أو�الساعات�ال��Wتخللت�186أكتوبر

زاب�السياسية�إ�ى�إبداء�مواقف�سلبية�م·}ا،�سواء�يوم��ق¦;اع،�دفعت�بعض�\ح

�ممارسات� �أو�اتجاه �ف�}ا، �يد �الداخلية �لوزارة �أن �عPى �قيل �Wال� �ا�مارسات اتجاه

  .187الفاعل>ن�السياسي>ن�أنفسهم�jي�إفساد�العملية��نتخابية

                                                           
185 http://www.france24.com/ar/20160916 �نتخابات-الحكومة-ترشيح-القباج-السلفي-الشيخ-ا�غرب  

�الواحد� 186 �الفوج �تخرج �حفل �jي �بالقنيطرة �ال¦;ابية �ل�دارة �ا�لكي �ا�عهد �لدى �حلوله �عند �عb;�عنه �ما هذا

� �قال �حيث �السلطة، �لرجال �العادي �السلك �من �الخريجات�"والخمس>ن �من �تتطلب �ا�قبلة ��نتخابات إن

�والح �باليقظة �التحPي �وأعوا¨}م �السلطة �رجال �كافة �وكذا �واتخاذ�والخريج>ن �والحياد، �بال�Ïاهة �و�ل¦�ام زم

�الشÑ}ات �يث>; �أن �شأنه �من �ما �كل �وتجنب �السياسي>ن، �الفرقاء �جميع �من �نفسها  ".ا�سافة

http://www.hespress.com/politique/314152.html  
�إزاء� 187 �وغضÑ}ا �سخطها �عن �عb;ت �Wال� �السياسية �\حزاب �بعض �مواقف �ال¦;ك>��عPى �الورقة �هذه ستحاول
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� �حزب �شكك �و�ش¦;اكية"فقد �تسجيله�" التقدم �عند ��نتخابات، �نزاهة jي

� �من �ب" زاتالتجاو "لعدد �وصفها �Wى�"الPع� �الضغط �أجل �من �وا�نبوذة ا�شينة

كما�". ا�واطن>ن�لتوج�}هم�بالتصويت�عPى�اتجاه�مع>ن�|}دف�إفراز�قطبية�مصطنعة

توعد�الحزب�jي�بTغ�له�باللجوء�إ�ى�القضاء�وفق�ما�يسمح�به�القانون،�ضد�الدوائر�

ها�للظفر�بمقاعد�قبل�التشريعية�ال��Wوجدت�ف�}ا�لوائح�ذات�الحزب�jي�وضعية�تؤهل

أن�ينقلب�\مر�إ�ى�عكس�ذلك�وjي�أخر�اللحظات�مما�كان�س>;فع�بشكل�جPي�عدد�

  .188منتخ��Lالحزب�داخل�مجلس�النواب

كما�ا£}م�ا�كتب�Dقليم��لحزب��سـتقTل�بمدينـة�وجـدة�السـلطات�Dقليميـة�

لفائــــدة��ئحــــة��jــــي�العمليــــة��نتخابيــــة“ التــــدخل�الســــافر�وا�باشــــر“خليــــة�بـــــالــــوزارة�الد

وأدان�حــــــــزب� .،�محمــــــــ�Tا�ســـــــؤولية�لــــــــوا�ي�جهــــــــة�الشــــــــرق "\صــــــــالة�وا�عاصــــــــرة"حـــــــزب�

الحيــــاد�الســــل��Lللســــلطة�Dقليميــــة�”�ســــتقTل،�jــــي�بيــــان�شــــديد�اللهجــــة،�مــــا�أســــماه�

وفشـــلها�jـــي�تـــدب>;��ســـتحقاق��نتخـــابي�وعجزهـــا�عـــن�التصـــدي�القـــانوني�لشـــW¤�أنـــواع�

 .“ التجاوزات�والخروقات�الخط>;ة

تجنيــد�وتســخ>;�رجــال�وأعــوان�"وقـال�البيــان�ذاتــه�إن�Dدارة�ال¦;ابيــة�عمــدت�إ�ــى�

الســـــلطة�لخدمـــــة��ئحـــــة�حـــــزب�معـــــ>ن�وتوجيـــــه�النـــــاخب>ن�للتصـــــويت�عليـــــه،�والـــــتحكم�

القبPي�والبعدي�jي�محاضر�Dحصاء�والتغا¾���عن�عمليات�Dنزال�ا�كثـف�للنـاخب>ن�

مــــا�دفعــــه�إ�ــــى�الطعــــن�قانونيــــا�jــــي�نتــــائج��،وهــــو "jــــي�الســــاعات�\خ>ــــ;ة�مــــن�ف¦ــــ;ة��ق¦ــــ;اع

                                                                                                                                                    

  .جواء�ال��Wمر�م·}ا�يوم��ق¦;اع،�سواء�من�خTل�بيانا£}ا�أو�تصريحا£}ا\ 
� PPSال�188 �انتخابات �نزاهة �jي �القضاء�7يشكك �إ�ى �باللجوء �وتوعد  أكتوبر

http://www.tizpress.com/?p=9890  
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إيفـاد�لجنـة�"باÞضـافة�إ�ـى�مطالبتـه�وزيـر�الداخليـة�بــ�.لدى�ا�جلـس�الدسـتوري �ق¦;اع

  .189"تحقيق�محايدة�للوقوف�عPى�حا�ت�ونماذج�متعددة�من�الخروقات

إفســاد�العمليـــة�"حــزب�العدالـــة�والتنميــة�بــوزان�الســـلطات�ا�حليــة�ب كمــا�ا£}ــم

،�\مــر�الــذي�دفــع�وكيــل��ئحــة�ا�صــباح�إ�ــى�"لحيلولــة�دون�فــوز�مرشــحه�نتخابيــة،�وا

غرفة�العمليـات�بعمالـة�وزان،�الWـ��أشـرفت�عPـى�"توجيه�أصابع��£}ام�إ�ى�ما�أسماها�

 .190"تزوير�نتائج��ق¦;اع

" عبـد�الحــق�العربــي"كمـا�أكــد�مـدير�الحملــة��نتخابيــة�لحـزب�العدالــة�والتنميــة�

ابت��ســتحقاقات��نتخابيــة�يــوم��ق¦ــ;اع،�فهــو�يــرى�أن�أن�هنــاك�خروقــات�كث>ــ;ة�شــ

جهــــات�أخــــرى�فضـــ�Tعــــن�وزارة�الداخليــــة�دفعـــت�jــــي�اتجــــاه�دعـــم�حــــزب�معــــ>ن�"هنـــاك�

،�وتــــابع�العربــــي�"ضـــدا�عPــــى�القــــانون�وعPــــى�ا�ســـار�الــــديمقراطي�الــــذي�تســــ>;�فيـــه�الــــبTد

ات�ســــافرة�بـــأن�الكث>ــــ;�مــــن�ا�واقــــع�مثــــل�وزان�وتاونـــات�وأســــفي�وغ>;هــــا�عرفــــت�تجــــاوز "

وأن�ا�ــــــــواطن>ن���يتوقفــــــــون�عــــــــن�نقــــــــل�تــــــــذمرهم��ســــــــؤو�ي�حــــــــزب�العدالــــــــة�والتنميــــــــة�

                                                           
" البام"ح�jي�العملية��نتخابية�لصال" السافر�وا�باشر"ي�}م�سلطات�الداخلية�بوجدة�بالتدخل�" �ستقTل"189

http://m.alraiy.com/2016/10/11/90996/  
بوزان�والb;�اني�السابق�الذي�خسر�مقعده�الb;�اني�jي�اق¦;اع�“ ا�صباح”قال�عبد�الحليم�عTوي،�وكيل��ئحة� 190

� �صحفي، �لقاء �أكتوبر�jي �من ��ستحقاقات�"السابع �شهد£}ا �Wال� ��خت�Tت �فضح �سياق �jي �يأتي �اللقاء إن

للسابع�من�أكتوبر،�وذلك�بمباركة�من�السلطة�Dقليمية�لوزان�ال��Wحّولت�العرس�الديمقراطي�التشريعية�

  ."السلطة�Dقليمية�أخلفت�ا�وعد�والقسم�الذي�أدته"،�مضيفا�أن�"إ�ى�نكسة

;bوي "واعتTالع "¤Wح� �التشريعية"أنه ��نتخابات �خTل �صّوتوا �\هلية، �فاقدي �من �وآخرين �والسجناء، “ ا�وتى

�86ناخبا،�فيما�بلغ�عدد�ا�صوت>ن��89جماعة�ابريكشة،�حيث�بلغ�عدد�ا�سجل>ن�jي�اللوائح�“عطيا�ا�ثال�بـم

أنظر�". م·}م�توفوا،�وآخر�سجن،�باÞضافة�إ�ى�فاقدي�\هلية�ممن�التحقوا�بصفوف�الجيش�4بالرغم�من�أن�

  http://yawatane.com/?p=4643إ�ى�موقع�
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   .191"وامتعاضهم�مما�تعرضوا�له�من�ضغوط�للتصويت�عPى�حزب�مع>ن

بخــرق�"بشــدة�وزارة�الداخليــة،�الWــ��ا£}مهــا�" �شــ¦;اكي�ا�وحــد"كمــا�انتقــد�حــزب�

ء�ا�ؤســفة�الWــ��مــرت�ف�}ــا،�ومــا�لÌجــوا''،�وذلــك�نظــرا�"الديمقراطيــة�وتزويــر��نتخابــات

طبعهــــــا�مــــــن�تزويــــــر�فاضــــــح�jــــــي�الكث>ــــــ;�مــــــن�الــــــدوائر،�واكتســــــاح�شــــــامل�لشــــــراء�الــــــذمم�

واستعمال�ا�ال�بـاع¦;اف�اغلـب�\حـزاب�واسـتنكارها�لـذلك،�واع¦ـ;اف�ا�جلـس�الـوط¥��

لحقوق�Dنسان�بوجود�رشوة�انتخابية،�واستعمال�للمال�jي�شراء�\صـوات،�فضـلت�

بيـــة�ممارســـة�الصـــمت�إزاء�تجـــاوزات�أعـــوان�الســـلطة،�الـــذين�نزلـــوا�بكثافـــة�Dدارة�ال¦;ا

    ".لصالح�\حزاب�ا�فضلة�و\ث>;ة�لدى�Dدارة�ولصالح�مرشح>ن�محددين

jـي�بـTغ�لـه،�بممارسـات�وزارة�الداخليـة،�الWـ��" �شـ¦;اكي�ا�وحـد"كما�ندد�حـزب�

يــــدنا�إ�ــــى�أزمنــــة�مضــــت�التجــــاوزات�الخط>ــــ;ة�تع"،�وأعتbــــ;�أن�هــــذه�"ا�شــــينة"ب وســــمها

أن�مـــا�"،�لـــذلك�يعتbـــ;�ا�كتـــب�السيا§ـــ���للحـــزب�"اعتقـــدنا�أننـــا�ودعناهـــا�إ�ـــى�غ>ـــ;�رجعـــة

جـــرى�اعتـــداء�عPـــى�حريـــة�الناخـــب�وحقـــه�jـــي�اختيـــار�ممثليـــه�الحقيقيـــ>ن،�واعتـــداء�عPـــى�

؛�\مــر�الــذي�دفعــه�"حقـوق�ا�رشــح>ن�وا�رشــحات�غ>ـ;�ا�رغــوب�فــ�}م�مــن�طـرف�Dدارة

يخ#ـ�¤�أن�تعـود�الـبTد�إ�ـى�"ويدي·}ا،�معلنا�أنـه�" التجاوزات"بشدة�هذه�" �ستنكار"إ�ى�

زمــن�الجمــر�والرصــاص،�ويتحــول�زمــن�إدريــس�البصــري�غ>ــ;�ا�أســوف�عليــه�ومنهجــه�jــي�

 !"تزوير��نتخابات�مرجعا�وقدوة

نزاهــــــــة�هــــــــذه�"ا�كتــــــــب�السيا§ــــــــ���للحــــــــزب��شــــــــ¦;اكي�ا�وحــــــــد�jــــــــي�" طعــــــــن"كمـــــــا�

                                                           
  http://www.noonpresse.comتنمية�يشكك�jي�نزاهة��نتخابات�مدير�حملة�حزب�العدالة�وال�191
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تتعـــارض�مـــع�"،�ويعتbـــ;�أن�تلـــك�التجـــاوزات�"إ�ـــى�الـــوراءخطـــوة�"،�واعتb;هـــا�"�نتخابـــات

ذبــــح�فاضــــح�"واعتbــــ;�بــــTغ�الحــــزب�أن�مــــا�وقــــع�هــــو'' ا�عــــاي>;�الدوليــــة�ل�Ïاهــــة��نتخابــــات

ومضـــاعف�ل�Ïاهـــة��نتخابـــات�وضـــرب�منـــذ�البدايـــة�لشـــروط�تكـــافؤ�الفـــرص�jـــي�توزيـــع�

د�مــن�لــوائح�الــدعم�ا�ــا�ي�والحصــص�DعTميــة�ومــا�وقــع�مــن�اعتــداء�ســافر�عPــى�العديــ

الفيدرالية�وjي�مقدم�}ا�الTئحة�الوطنية�بتـدخTت�مخدومـة�سـلفا�خاصـة�jـي�البـوادي�

والقــــرى�حيــــث�تــــم��ســــتفراد�با�حاضــــر�jــــي�غيــــاب�مراقبينــــا�أو�تــــم�طــــردهم�ضــــدا�عPــــى�

القانون�ووقع�ال¦�وير�ا�منهج�لÌصوات�ال��Wنالـت�لـوائح�الفيدراليـة�ا�حليـة�والوطنيـة�

 ".لخنق�صو£}ا�الجوهري عن�سبق�إصرار�وترصد�

الوضــــــع�غ>ـــــ;�ا�قبــــــول،�ســـــ>�يد�مــــــن�"أن�هـــــذا�" �شـــــ¦;اكي�ا�وحــــــد"واعتbـــــ;�حــــــزب�

منســـوب�اليـــأس�وDحبـــاط،�ويغـــذي�فقـــدان�الثقـــة�jـــي�العمليـــات��نتخابيـــة�ومـــا�ي¦;تـــب�

عــــن�هــــذا�اليــــأس�مــــن�نتــــائج�عPــــى�مســــار�الــــو�ي�الــــديمقراطي�مــــن�جهــــة،�وعPــــى�اســــتقرار�

كـــــــــد�تنديــــــــد�الهيئــــــــة�التنفيذيـــــــــة�لفيدراليــــــــة�اليســـــــــار�الــــــــبTد�مــــــــن�جهـــــــــة�ثانيــــــــة،�كمــــــــا�يؤ 

الــــديمقراطي�بكــــل�مــــا�حصــــل�خــــTل�الحملــــة��نتخابيــــة،�ويــــوم��ق¦ــــ;اع�مــــن�خروقــــات�

وان�}اكـــــات�جســـــيمة�لحرمـــــة��ق¦ـــــ;اع،�كـــــان�جلهـــــا�موجهـــــا�ضـــــد�لـــــوائح�فدراليـــــة�اليســـــار�

�الــديمقراطي�لحرما¨}ــا�مــن�نجــاح�مؤكــد�وقطـــع�الطريــق�عPــى�وكــTء�لوائحهــا�jــي�العديـــد

   ".من�ا�ناطق

الكاتــب�\ول�لحــزب��تحــاد��شــ¦;اكي،�jــي�كلمــة�" إدريــس�لشــكر"واعتbــ;�الســيد�

لــه�أمــام�اللجنــة�Dداريــة�للحــزب،�أن�القطبيــة�الWــ��تريــد�بعــض�الجهــات�فرضــها��ــي�jــي�

قطبيــة�مصــطنعة�غ>ــ;�مبنيــة�عPــى�أســاس،�بــل��ــي�مجــرد�تموقــع�انتخــابي،�جــاء�"نظــره�

" وتـابع�لشـكر". وتـدخTت�بعـض�مسـؤو�ي�Dدارة�ال¦;ابيـة�نتيجة�ا�ال�واستغTل�الـدين
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لقـــد�أصـــبح�لزامـــا�علينـــا�التنديـــد�با�ظـــاهر�الخط>ـــ;ة�الWـــ��عرف�}ـــا��نتخابـــات�مـــن�قبيـــل�

اســـــتغTل�الـــــدين�وتجيـــــيش�الجمعيـــــات�الدعويـــــة�والتغطيـــــات�DعTميـــــة�القائمـــــة�عPـــــى�

ات�والتـــدخل�الÑ}رجـــة�ورصـــد�أمـــوال�مجهولـــة�ا�صـــدر�واســـتفحال�ظـــاهرة�شـــراء�\صـــو 

  .192"1997ا�باشر�لبعض�رجال�السلطة�بأساليب�تذكرنا�باستحقاقات�ما�قبل�

دفعــت�هــذه��£}امــات�وا�واقــف�الســلبية�الWــ��عbــ;ت�ع·}ــا�\حــزاب�السياســية،�

أكتــــــــــوبر�وزارة�الداخليــــــــــة،�إ�ــــــــــى�اعتبــــــــــار��07إزاء�\جــــــــــواء�الWــــــــــ��مــــــــــرت�م·}ــــــــــا�انتخابــــــــــات�

تمـس�سـTمة�" خروقـات"وال��Wتتحدث�عـن�ال��Wوصل�}ا�من�بعض�\حزاب�" الشكاوى "

\طـــراف�" صـــراعات"ادعـــاءات�بـــدون�إثبـــات�وتـــدخل�jـــي�إطـــار�" العمليـــة��نتخابيـــة،��ـــي

  .193"ا�تنافسة) \حزاب(

فــرغم�أن�التصــريحات�الWــ��وقفنــا�عنــدها�أعــTه،�إزاء�نزاهــة�العمليــة��نتخابيــة�

م�تشـــمل�كـــل�\حـــزاب�أكتـــوبر،�ظلـــت�مقتصـــرة�عPـــى�أحـــزاب�قليلـــة�بعي·}ـــا،�ولـــ�07ليـــوم�

السياســــية،�كمــــا�أ¨}ــــا�ظلــــت�مقتصــــرة�عPــــى�بعــــض�الــــدوائر�ولــــيس�كلهــــا،�فþــــ��مــــع�ذلــــك�

تعكــــس�اضــــطرابات�الحقــــل�السيا§ــــ���ا�غربــــي�الــــذي�مــــر�بــــاه¦�ازات�عنيفــــة�منــــذ�ســــنة�

فb;ايـــــــر،�وتـــــــرأس�حـــــــزب��20،�أي�منـــــــذ�الحـــــــراك��جتمـــــــا�ي�الWـــــــ��قادتـــــــه�حركـــــــة�2011

    .ية�Ãول�مرة�للحكومةالعدالة�والتنمية�ذي�الخلفية�DسTم

إن��نتقـــادات�الWـــ��عbـــ;ت�ع·}ـــا�\حـــزاب�السياســـة�إزاء�\جـــواء�الWـــ��مـــرت�م·}ـــا�

أكتـوبر،�لـم�تـأت�مـن�فـراغ،�فتجربـة�وزارة�الداخليـة�jـي�تـدب>;��نتخابـات��07انتخابات�

�07،�كث>ـــــ;ا�مـــــا�كانـــــت�تشـــــو|}ا�خروقـــــات�كب>ـــــ;ة؛�فـــــرغم�أن�انتخابـــــات�1960منـــــذ�ســـــنة�
                                                           

192 http://www.alyaoum24.com/768050.html 
193 http://www.lakome2.com/mobile/politique/18774.html 
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�}ــــا�التــــدخل�ا�باشــــر�عــــن�طريــــق�خطــــف�الصــــناديق،�أو�طــــرد�ممثPــــي�أكتــــوبر�لــــم�يــــتم�ف

ا�رشــح>ن�مــن�مكاتــب��ق¦ــ;اع،�أو�تزويــر�النتــائج�كمــا�كــان�يــتم�jــي�العقــود�ا�اضــية،�إ��

وتـــــدخل�بعـــــض�أعـــــوان�الســـــلطة�jـــــي�" الحـــــرام" اتجـــــاه�ا�ـــــال أن�الحيـــــاد�الســـــل��Lلـــــ�دارة

ـــــــي�العديـــــــد�مـــــــن�ا�ـــــــدن�ا�غرب jجعـــــــل�مـــــــن�نزاهـــــــة�194يـــــــةإفســـــــاد�العمليـــــــة��نتخابيـــــــة��،

�نتخابات�موضوع�شك�وريبة،�وهذا�مرده�إ�ـى�تجربـة�النظـام�السيا§ـ���ا�غربـي�الـذي�

أو�" ا�غضـــوب�عل�}ــــا"jـــي�التعامــــل�مـــع�القـــوى�السياســـية�" الســـلطوية"أبـــان�عـــن�نزعتـــه�

الWــــــ��ينظــــــر�إ�ــــــى�توجها£}ــــــا�Dيديولوجيــــــة�والسياســــــية�بعــــــ>ن�الريبــــــة،�ففــــــي��نتخابــــــات�

تـــــم�توجيـــــه�حـــــزب�العدالـــــة�والتنميـــــة�لحصـــــر�عـــــدد�مرشـــــحيه� 2002التشـــــريعية�لســـــنة�

أربعــة�أيــام�بعــد�يــوم�(لتقــزيم�مشــاركته�jــي��نتخابــات،�والتــأخر�jــي�DعــTن�عــن�النتــائج

  .195وغ>;ها�من�ا�ؤشرات) �ق¦;اع

العمليــــــة��نتخابيــــــة،�كمــــــا�عbــــــ;ت�ع·}ــــــا�" إفســــــاد"فتــــــدخل�أعــــــوان�الســــــلطة�jــــــي�

�تع¥ــ��بالضــرورة�أن�هنــاك�إرادة�عامــة�وقبليــة�تصــريحات�بعــض�الفــاعل>ن�الحــزبي>ن،�� 

لـــ�دارة�ال¦;ابيـــة�لTنتصـــار�لحـــزب�عPـــى�آخـــر،�فحWـــ¤�jـــي�حالـــة�غيـــاب�قـــرار�مركـــزي،�فإنـــه�

يمكـــــن�للســـــلطات�ا�حليـــــة�أن�تتـــــدخل�jـــــي�العمليـــــة��نتخابيـــــة�لفائـــــدة�هـــــذا�الحـــــزب�أو�

  . 196ذاك،�بمجرد�شعورها�بأن�نوعا�من�النتائج�قد�يخدم�النظام�السيا§��

                                                           
194�� �يوم �انتخابية �خروقات �ا�غربية �ا�دن �من �العديد �أصدرت��2016أكتوبر�07شهدت �Wال� �ا�دن �ب>ن ومن

  .وزان،�وجدة،�ب¥��مTل،�والخميسات: بإفساد�العملية��نتخابية�بيانات�تنديدية
�. د�195 �اق¦;اع �اطريدانو، �بنمسعود �ا�غيت �العزوف�7عبد �وواقع �الشفافية �إرادة ��نتخابات؟�: شتنb;�ب>ن �اذا

  .230،�ص�2013 07الجزء��4ا�جلة�ا�غربية�للعلوم�السياسية�و�جتماعية،�العدد�
محاولة�التأث>;�والتحكم�من�أعPى�jي�الخرائط��نتخابية،�ا�جلة�: ات�الضبط��نتخابيمحمد�السا§��،�آلي.ذ�196

  .166،�ص�2013شتنb;��07،�الجزء�04ا�غربية�للعلوم�السياسية�و�جتماعية،�العدد�
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£}امــات�الWــ��وجهــت�إ�ــى�وزارة�الداخليــة�باعتبارهــا�الهيئــة�الرئيســية�ا�شــرفة�فا�

عPــــــى��نتخابــــــات�تجــــــد�مb;رهــــــا�كــــــذلك�jــــــي�مجموعــــــة�مــــــن�الوقــــــائع�الWــــــ��ســــــبقت�يــــــوم�

لــــوزير�العــــدل�والحريــــات�الســــيد�مصــــطفى�الرميــــد�عPــــى�موقـــــع� �ق¦ــــ;اع،�ففــــي�تدوينــــة

�يـتم�استشـارته�jـي�عمليـة�تـدب>;�،�عb;�ف�}ـا�عPـى�أنـه�� "الفايسبوك"التواصل��جتما�ي�

وزيــــر�العــــدل���يستشــــار�و��يقــــرر�jــــي�هــــذا�الشــــأن،�مــــا�: "�نتخابــــات،�وذلــــك�بقولــــه�أن

. 197"يع¥ـ��أن�أي�رداءة�أو�نكــوص�أو�تجـاوز�أو�انحــراف���يمكـن�أن�يكــون�مسـؤو��عنــه

جملــــة�مـــــن��2016شــــتنb;��18الWــــ��تــــم�تنظيمهــــا�يــــوم�" الغامضــــة"كمــــا�طرحــــت�ا�ســــ>;ة�

والشــــكوك�حولهــــا،�نظــــرا�لتــــورط�بعــــض�أعــــوان�الســــلطة�jــــي�تنظيمهــــا،�حيــــث�\ســــئلة�

��"تحـت�شــعار�" العدالـة�والتنميـة"دفعـوا�العديـد�مـن�ا�ـواطن>ن�لTحتجـاج�ضـد�حـزب�

  ".Ãخونة�الدولة

أكتــوبر�مــن�طــرف�بعــض�\حــزاب�السياســية��07فالتشــكيك�jــي�نزاهــة�انتخابــات�

العمليــــــــة��نتخابيــــــــة،�أو��ا�تضــــــــررة�مــــــــن�تــــــــدخل�بعــــــــض�أعــــــــوان�الســــــــلطة�jــــــــي�إفســــــــاد

ا�نتقـــــــــدين�للحيـــــــــاد�الســـــــــل��Lللســـــــــلطات�ا�حليـــــــــة�إزاء�بعـــــــــض�ا�مارســـــــــات��نتخابيـــــــــة�

ــــــى�" الحيــــــاد�الســــــل�L"الســــــلبية،�يحــــــتم�عPــــــى�Dدارة�ال¦;ابيــــــة�أن�تنتقــــــل�مــــــن� الحيــــــاد�"إ�

،�وذلـك�مـن�خـTل�تحويـل�سـلوكيات�Dدارة�الحياديـة�السـلبية�إ�ـى�سـلوكيات�"Dيجـابي

يـــــة�تمكـــــن�مـــــن�الرصـــــد�والتتبـــــع�وDحالـــــة�عPـــــى�القضـــــاء�لكـــــل�ا�خـــــالف>ن�حياديـــــة�إيجاب

ــــــــي�العمليــــــــة� jاهــــــــة��نتخابيــــــــة�بمــــــــا�فــــــــ�}م�أعوا¨}ــــــــا�وموظف�}ــــــــا�ا�تــــــــدخل>ن��Ïلقواعــــــــد�ال

  .�198نتخابية

                                                           
197 http://www.hespress.com/politique/321303.html 

  .91الصادر�عن�ا�جلس��ستشاري�لحقوق�Dنسان،�ص��2007ة�التقرير�ال·}ائي�حول�تتبع��نتخابات�التشريعية�لسن 198
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  الخاتمة

انطTقــا�ممــا�ســبق،�يمكــن�القــول�أنــه�رغــم��نتقــادات�الســلبية�الWــ��عbــ;ت�ع·}ــا�

لية��نتخابية،�ف��þلـم�تـرق�إ�ـى�بنـاء�موقـف�عـام�\حزاب�السياسية�اتجاه�نزاهة�العم

وحازم�اتجاه�ممارسـة�وزارة�الداخليـة�باعتبارهـا�ا�سـؤول�\ول�عـن�تـدب>;��نتخابـات،�

فا�£}امــــات�رغــــم�حــــد£}ا�أحيانــــا�بقيــــت�مقتصــــرة�jــــي�أغلÑ}ــــا�عPــــى�الفــــروع�الحزبيــــة�الWــــ��

ها�الb;�انيــة؛�تضــررت�مــن�عمليــة�تــدخل�الســلطة�وأعوا¨}ــا�أو�تلــك�الWــ��فقــدت�مقاعــد

كشـــــرط�" ال�Ïاهـــــة"وهـــــو�مـــــا�يطـــــرح�مـــــدى�اقتنـــــاع�وإيمـــــان�الفـــــاعل>ن�السياســـــي>ن�بمبـــــدأ�

  .أخ�Tي�Þرساء�انتخابات�حرة�ونزü}ة�من�شأ¨}ا�أن�تساهم�jي�دمقرطة�الدولة

  :#ئحة�اJراجع

  الكتب�والدراسات

رقيـــــة�ا�صـــــدق،�منعطـــــف�ال�Ïاهـــــة��نتخابيـــــة،�معـــــالم��نحســـــار�jـــــي�تـــــدب>;�. د -1

  .2006\و�ى� نتخابات�التشريعية�ا�باشرة،�مطبعة�النجاح،�ط� 

أحمــد�بــوز،��نتخابــات�ا�غربيــة�بــ>ن��ســتمرارية�والتغي>ــ;،�ا�جلــة�ا�غربيــة�.د-2

   .2013،�شتنb;�7،�الجزء�04للعلوم�السياسية،�ع�

تجديــد�الســلطوية�بقواعــد��2007محمــد�الهاشــم�،��نتخابــات�التشــريعية�.د�-3

  .2007صيف�وخريف��34-33،�مجلة�وجهة�نظر،�عدد�مزدوج��ديمقراطية

محمد�مالكي،��نتخابـات�الb;�انيـة�عPـى�ضـوء�الحكامـة��نتخابيـة،�ورقـة�. د -4 

ال�Ïاهــة�jــي��نتخابــات�الb;�انيــة�مقوما£}ــا�واليا£}ــا�jــي��قطــار�العربيــة�: مقدمــة�jــي�نــدوة
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  .2008مارس��13-12ب>;وت�

�ال. ذ -5 �دور �شاعري، �العملية�جمال �مخرجات �jي �السياسي>ن فاعل>ن

  .2017 �41نتخابية،�مجلة�رهانات،�العدد�

�. د�-6 �اق¦;اع �اطريدانو، �بنمسعود �ا�غيت �الشفافية��7عبد �إرادة شتنb;�ب>ن

�العزوف �و�جتماعية،�: وواقع �السياسية �للعلوم �ا�غربية �ا�جلة ��نتخابات؟ �اذا

  . 2013 07الجزء��4العدد�

�ا.ذ�-7 ��نتخابيمحمد �الضبط �آليات �من�: لسا§��، �التأث>;�والتحكم محاولة

ا�جلة�ا�غربية�للعلوم�السياسية�و�جتماعية،�العدد� أعPى�jي�الخرائط��نتخابية،

  .2013شتنb;��07،�الجزء�04

8-� �لسنة �التشريعية ��نتخابات �تتبع �حول الصادر�عن��2007التقرير�ال·}ائي

  .انا�جلس��ستشاري�لحقوق�Dنس

9-Huntington Somuel : the third wave : Democratization in the late 

twentieth century, university of oklahoma, press1991, p :07. 

  :اJواقع�}لك�@ونية

 1-http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Deepening-

Democracy-A-Strategy-for-Improving-the-Integrity-of-Elections-

Worldwide-Arabic-PDF.pdf 

2-www.lakome2.com/moblile/politique/15767.html, ول�مرة�بنك>;ان�Ã
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دولة�القرارات�والتعيينات"و" دولة�رسمية: "يتحدث�عن�وجود�دولت>ن "  

3- www.hespress.com/politique/320856.html القصر�ينتقد�تصريحات��

حزب�التقّدم�و�ش¦;اكّي لبنعبد�هللا�ويشيد�ب  

 4- http://www.france24.com/ar/20160916-ا�غرب-الشيخ-السلفي

 القباج- ترشيح-الحكومة-�نتخابات

5-http://www.tizpress.com/?p=9890 PPS يش� �انتخابات �نزاهة �jي �7كك

 أكتوبر�وتوعد�باللجوء�إ�ى�القضاء

6-http://m.alraiy.com/2016/10/11/90996 " �" �ستقTل �سلطات ي�}م

البام"jي�العملية��نتخابية�لصالح�" السافر�وا�باشر"الداخلية�بوجدة�بالتدخل� "  

 7- http://www.noonpresse.com  � �والتنمية �العدالة �حزب �حملة مدير

 يشكك�jي�نزاهة��نتخابات

8-http://www.alyaoum24.com/768050.html 

9- http://www.lakome2.com/mobile/politique/18774.html 
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�íĆéŽÃè†�ĆjÖ]�l^e^~jÞ÷]æ�íĆéŽ‰^éñŠÖ]�íÿf~ćßÖ]� �

�l]�‚vŁÚæ�“ñ^’}�Ùçu�ovÿe>íÂ^ßŽ‘�>h†Ç¹^e�íĆéŽe^éñßÖ]�gÿ~ćßÖ]� �

�<����<J<J<J<J“Ö^}<Üéu†Ö]<‚fÂ“Ö^}<Üéu†Ö]<‚fÂ“Ö^}<Üéu†Ö]<‚fÂ“Ö^}<Üéu†Ö]<‚fÂ< << << << <
<^éqçÖçé‰ç‰æ<êÞ^¹�Ö]<Ø‘]çjÖ]<»<ou^e

l^e^~jÞ÷]J< <

  :مقدمة

�البَ  �هذا �حول�ُيحاول، ٍفق تَّ
َ
�ت �تكاد �Wال� دة �ا�تعّدِ �\جوبة �ُمختلف �ُمقاَرَبة حث،

وسُيو �السُّ �الدراسات يه َسّمِ
ُ
�ت �ما �حول �تتمحور �ومركزية، �أساسية �ِبـ�-فكرة ة ِسياِسيَّ

خَبة" ية�خصوصا؛�وذلك،�من�خTل�اعتبارها�عموما،�والنخبة�السياس�Elite199" النُّ

. العنصر�ا�ركزي�داخل�أي�سلطة�سياسية�حاكمة،�سواء�كانت�تنظيمية�أو�بر�انية

ومن�ب>ن�تلك�\جوبة�ال��Wنس�ى��قارب�}ا،��ي�الفكرة�القائلة�بأن�النخبة�السياسية�

م�jي�ظل�نظام�سيا§���قائم،�باسم�الشرعية��نتخابية،��ي�ُنخَبة�
ُ

حك
َ
" ُتصنع"ال��Wت

�وفق� �سواء �حدة، �عPى �سيا§�� �نسق �كل �يعيشها �Wال� �والظروف �الشروط وفق

حاجيات�هذا�النسق�عPى�مستوى�إثبات�الشرعية�وا�شروعية�ال��Wيحضا�|}ما�من�

  .جهة،�أو�سواء�ِوفق�ضرورات�الحفاظ�عPى�أمن�واستقرار�النسق�من�جهة�أخرى 

ِرحت�
ُ
خبة�عموما�-jي�هذا�Dطار،�ط بيل�– عb;�نظريات�النُّ

َ
: ِعّدة�أسِئلة�ِمن�ق

م
ُ

ر؟��?Qui gouverne)(؟�َمن�َيحك ق�(? Qui décide)أو�َمن�ُيَقّرِ رَّ
َ
؛�وهو�السؤال�الذي�أ

                                                           
199 Jean-Claude THOEING, Qui décide en politique ?, Sciences humaines, (Mai-Juin, 1993 hors-série 

n°2), PP. 12-16. 
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��قتصادي>ن(العديد�من�الباحث>ن�وا�فكرين�السياسي>ن� َمن�: "فالسؤال�200؛)وكذا

م؟
ُ

ر؟"أو�" َيحك �ُيَقّرِ �مح" َمن �عدة �jي �الجوهري �السؤال �ظل ،Tمث� �ا�غرب او�ت�jي

�وأدوار� �وظائف �مستوى �عPى �وبخاصة �الحاكمة، �السياسية �وتفس>;�السلطة لفهم

ة شريعيَّ
َّ
لطة�الت   .السُّ

ياِسَية�: من�هذا�ا�نطلق،�نتساءل،�jي�إطار�إشكا�ي ب�الّسِ
َ

خ عَتbَ;�النُّ
ُ
إ�ى�أي�حد�ت

� �مستوى �عPى �الb;�انية، �ومهامها �بأدوارها �واعَية ب
َ

�ُنخ �با�غرب، ياِبَية " واصلالت"الّنِ

  من�جهة،�وعPى�مستوى�التشريع�وا�راقبة�ثم�التقييم�من�جهة�أخرى؟

�ذلك،� �مع �با�وازاة �ُنحاول �سوف �ا�ركزي، �التساؤل �هذا �عن �Dجابة وقبل

  :Dجابة�عن�بعض�\سئلة�الفرعية�كما�يPي

�السياسية� - �خصائصها �أهم ��ي �وما �عموما؟ خَبة �النُّ �بمفهوم �نقصد ماذا

 با�غرب؟

�الن - �عن �وماذا �ا�حلية �والجهوية(خبة �النخبة�)الجماعية �عن �ماذا �ثم ؟

 الوطنية�وكذا�عن�النخبة�الb;�انية؟

ب�السياسية�النيابية�با�غرب؟" ُتصَنع"ثم�كيف� -
َ

خ  النُّ

م�أو� -
ُ

حك
َ
با�ت

َ
وإ�ى�أي�حد�يمكن�اعتبار�النخب�السياسية�النيابية�با�غرب،�ُنخ

ر�بالِفعل؟   ُتقّرِ

                                                           
 :أمثال�200

Jean-Claude THOEING, T.B. BOTTOUMOR, Robert DAHL, Alain TOURAINE, Michèle ALLIOT-

MARIE, Jean Marie COTTERT et autres 



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  عبد�الرحيم�خالص. دــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

145 
 

Tخ� �من خَبة، �النُّ �نظرية �سيا§���تطرح �نظام �أي �jي �تلعبه �الذي �الدور ل

�أو� �عميقة،�سواء�عPى�مستوى�ا�جال��نتمائي �معاصر،�عدة�إشكاليات ودستوري

وقبل�التطرق�إ�ى�أهمي�}ا�ا�حورية�وا�ركزية،���سيما�. عPى�مستوى�ا�جال�الوظيفي

Tق�}ا�jي�عTق�}ا�كنخبة�نيابية�محلية�بمواط¥��الدوائر��نتخابية�من�جهة،�أو�jي�ع

�فإننا� �أخرى؛ �جهة �من �الوط¥� �ا�ستوى �عPى �ا�واطن>ن �بكافة �وطنية �نيابية كنخبة

�عTئقي� �كمحدد �النخبة �إ�ى �وثانيا �عام؛ �كمفهوم خَبة �النُّ �أو��إ�ى �التطرق سنحاول

�للنواب� �السياسية �بالوظيفة �مرتبطة �نخبة �باعتبارها �سواء �ال¦;ابي، �با�جال مرتبط

سسة�التشريعية�عPى�الصعيد�الوط¥��أو�باعتبارها�نخبة�الb;�اني>ن�حسب�سلطة�ا�ؤ 

  .201مرتبطة�بالدائرة��نتخابية�عPى�ا�ستوى�ا�حPي

  :ولذلك،�سوف�نعتمد�عPى�نقطت>ن�أساسيت>ن�كما�يPي

خَبة�وخصائصها�\ساسية�با�غرب؛: الفصل�cول    jي�مفهوم�النُّ

ة�ا�ح: الفصل�الثاني ياِبيَّ خَبة�الّنِ دات�النُّ   .لية�والوطنية�با�غربُمَحّدِ

  

                                                           
201 � �مسألة �معالجة ���ننوي �بأننا �مسبقا �تجدر�Dشارة �البحث�أو�" ِصناعة"لذلك، �هذا �دقيق�jي النخبة�بشكل

Dجابة�عن�مختلف�\سئلة�الفرعية�ا�طروحة�أعTه،�ولكن�سوف�نحاول�مقارب�}ا�من�خTل�مناقشة�بعض�

�سوا �وو�د£}ا، �ظهورها �وطرق �أوجه �ا�حلية �السياسية �النخب �نموذج �خTل �من �والجهوية(ء أو��)الجماعية

��نتخابات�التشريعية�إ�ى�مكانة��-jي�نظرنا��–النخب�السياسية�الوطنية،�وال��Wيمك·}ا� �من�خTل أن�ترتقي

�والجهوية� �الجماعية ��نتخابات �خTل �أو�من �النواب، �مجلس �Ãعضاء �بالنسبة �الb;�انية �النيابية النخبة

النخبة،�و�سيما�إذا�" صناعة"وهذا�التطور�أو�التحول،�هو�ما�نقصد�به��.النسبة�Ãعضاء�مجلس�ا�ستشارينب

  .من�خارج�أو�من�داخل�العملية�السياسية��نتخابية�فاعل>نكانت�توجه�من�طرف�
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  : الفصل�cول 

 zي�مفهوم�النخبة�وخصائصها�cساسية�باJغرب

خَبة"إن�تعريف�مفهوم� نطلق�التعريف�بصفة�عامة،�سوف�نحدده�من�ُم " النُّ

 BOTTOMOREثم�بوتومور��MOSCAوموسكا��PARETTOالذي�قدمه�كل�من�بارتو�

�عموما �السياسية �النخبة �نظرية �مع �إطار�تعاملهم �من�jي �نحاول �أن �قبل �وذلك، ؛

�با�غرب� �النيابي �التواصل �حول �ميداني �بحث �إطار�مخرجات �jي �مTحظتنا خTل

�عPى�دراسة�الحالة( ،�تقديم�أهم�الخصائص�ا�م>�ة�للنخبة�السياسية�202)وا�عتمد

                                                           
��نتخاب 202 �الدائرة �حالة �دراسة �عPى �البحث �هذا �jي �لدينا �ا�عتمد �ا�يداني �البحث �مخرجات �بزو�تعتمد ية

�ال¦;ابي�. واويزغت �النفود �أغلبية �عPى �يستحوذ �الذي �القروي �ا�جال �إ�ى �بانتما�}ا �الدوائر�ا�عروفة �من و�ي

أي�جهة�ب¥��مTل�خنيفرة�حسب�التقسيم�(التابع�Þقليم�أزيTل�وعمالة�ب¥��مTل�أو�لجهة�تادلة�أزيTل�سابقا�

� �يضم �الذي �الحا�ي ��12الجهوي �عوض �التقس�16جهة �ضمن �القديمجهة �بزو ). يم �دائرة واويزغت�-وتضم

�الجغراjي��نتخابي،�ثTثة�دوائر��ي �ودائرة�أزيTل�: �نتخابية،�تحت�نفوذها و�ي�(دائرة�واويزغت،�دائرة�بزو

جماعة،��27وتنتشر�عb;�نفوذها�ال¦;ابي��نتخابي�). جهة�12/ نفس�الدوائر�أيضا�jي�التقسيم�الجهوي�الجديد

،�بزو،�فم�الجمعة،�تنانت،�أيت�تكT،�تابية،�ب¥��حسان،�ارفالة،�تسقي،�مو�ي�عي��¤�)البلدية(أزيTل�: و�ي

�الويدان،� �ب>ن �واويزغت، �تاكلفت، �إسك���، �أقبPي، �أيت �تيموليلت، �أفورار، �عياظ، �ب¥� �تاونزة، �ادريس، بن

  .نصالأيت�وعر¾�¤،�تb;وشت،�تيفرت�نايت�حمزة،�أيت�مزيغ،�تيلوكيت،�أنركي،�أكودي�نلخ>;،�وزاوية�أح

نسمة،��259.897: جماعة�27واويزغت،�jي�مجملها�وا�وزعة�عPى�-ويسكن�بالنفوذ�ال¦;ابي�للدائرة��نتخابية�بزو 

مع�العلم�بأن�عدد�سكان�هذه�) / [فرد�50دون�\جانب�الذين�يصلون�إ�ى�(من�ا�غاربة��2004حسب�إحصاء�

�حسب�Dحصاء�العا �كب>;ا �تغي>;ا �يعرف ��نتخابية�لم �الدائرة �لسنة �با�غرب �سميت�]. 2014م�للسكان وقد

واويزغت،�نظرا�للمركزية�الجغرافية�-الدائرة��نتخابية�ال��Wتضم�كل�هذه�الجماعات،�بالدائرة��نتخابية�بزو 

  :ال��Wتتمتع�|}ا�هات>ن�الدائرت>ن�الجماعت>ن

مركز�جغراjي�يجعل�العديد�بحيث�توجد�دائرة�جماعة�واويزغت�jي�وسط�الشمال�الشر�ي�Þقليم�أزيTل،�وتتم>��ب

�هما �اس¦;اتيجيت>ن، �مدينت>ن �ب>ن �تموقعها �فض�Tعن �ا�ركزي، �موقعها �حول �تدور �الجماعات �مTل�: من ب¥�

 .وأزيTل

ثم�دائرة�جماعة�بزو�ال��Wتستحوذ�عPى�موقع�حدودي�مع�جغرافية�Dقليم،�وتتمركز�jي�الشمال�الغربي�Þقليم�

�واو  �جماعة �دائرة �مع �وتشكل �أزيTل، �دائري �خطا �هذه�" بيضوي "يزغت �وسط �تتمركز�jي �بينما، الشكل؛
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  .ا�غربية�و�سيما�jي�ف¦;ة��نتخابات�التشريعية

  

                                                                                                                                                    

وتمثل�الخريطة�أسفله،�إقليم�أزيTل،�مبينا�أهم�الجماعات�. الدائرة،�مدينة�أزيTل�ال��Wتضم�عمالة�Dقليم

ال��Wال��Wتنتم��إليه،�وكذا�جميع�الجماعات�ال¦;ابية�ال��Wتدخل�تحت�النفوذ�ال¦;ابي�للدوائر��نتخابية�الثTثة�

  .واويزغت،�الحالة�ا�عتمدة�jي�البحث�ا�يداني- يضمها�Dقليم،�وعPى�رأسها�الدائرة��نتخابية�بزو 

�جد� �وبشكل �\ساسية �مكونا£}ا �بعض �تقديم �يمكن �Wال� �الغ>;�احتمالية �ا�عاينة �عPى �البحث �هذا �اعتمد وقد

  :مختصر�كما�يPي

واويزغت�-سجل>ن�باللوائح��نتخابية�للدائرة��نتخابية�بزو وهو�مجموع�الناخب>ن�ا�): �حصائي(مجتمع�الدراسة�

� �التشريعية ��نتخابات �حدود �( 2011إ�ى �لسنة �التشريعية ��نتخابات �العمر�)2016دون �من �والبالغ>ن ،18�

 .سنة�فما�فوق،�ويعيشون�jي�مساكن�دائمة�تابعة�للنفوذ�ال¦;ابي�للدائرة

�ا�عاينة �: وحدة �ضمن �العضو�الفرد �الناخب>نمج"و�ي �" موع �بزو ��نتخابية �يتم��–بالدائرة �وبالتا�ي، واويزغت؛

 :استخدام�عدة�وحدات،�تّم��ستناد�إل�}ا،�ِوفق�ثTثة�عوامل�أساسية�بمثابة�متغ>;ات،�و�ي

� �كمحدد �الّسن �السن�القانونية�للتصويت�) متغ>;(عامل �فرد�يبلغ �بكل �ا�رتبط �الُعمري �بالشرط �متعلق ِفَئوي،

 ؛)فوق �سنة�فما�18(

نو�ي،�متعلق�باستقراء�مختلف��راء�لدى�الذكور�وDناث،�وإن�اختلف�العدد�) متغ>;(وعامل�الجنس�كمحدد�

 ا�ستجوب�من�جنس��خر؛

� �كمحدد ��نتمائي �الوسط �انتمائي،�) متغ>;(وعامل �كوسط �الدراسة �مجتمع �إ�ى �منتم� �بكل �متعلق جغراjي،

�بزو  ��نتخابية �الدائرة �ساكنة �jي �التقطيع�و -محصور �حسب �القانونية �الجغرافية �حدودها �jي اويزغت،

 .�نتخابي�ا�عمول�به

وهكذا�تم��عتماد�من�طرف�الباحث�عPى�طريقة�ا�عاينة�الغ>;�احتمالية�باعتبارها�أنجع�الطرق�ال��Wمكنته�من�

د�بشرط��حتمالية�أو�العشوائية�ال َقيُّ ��Wتف¦;ض�تساوي�كل�التقرب�إ�ى�ا�جتمع�ا�دروس�بكل�دقة،�دون�التَّ

َنة العينة�الحصصية��-إ�ى�حد�ما��-وقد�تب¥¤�. \شخاص�jي�الحصول�عPى�نفس�الفرصة�لTنضمام�إ�ى�الَعّيِ

Quota بزو� ��نتخابية �بالدائرة �الذكور �نسبة �مع �Dناث �نسبة �من �ا�تساوي �شبه �العدد �عPى �اعتمادا ، -�

  .انطTقا�من�طبيعة�الِجنس. واويزغت

� �من �الدقيقةأنظر�للمزيد �: ا�عطيات �خالص، �الرحيم �حول�"عبد �سوسيوسياسية �دراسة �وا�نتخب، الناخب

؛�أطروحة�لنيل�شهادة�الدكتوراه�jي�)"واويزغت- دراسة�حالة�الدائرة��نتخابية�بزو (التواصل�النيابي�با�غرب�

� �العام، �القا: مراكش(القانون �بجامعة �و�جتماعية �و�قتصادية �القانونية �العلوم �عياض،�أكتوبر�كلية ��¾

  ).،�أطروحة�غ>;�منشورة2014
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  اعموم) السياسية(zي�تعريف�مفهوم�النخبة�: أو#

�أساسيت>ن �طبقت>ن �نجد �مجتمع، �كل �: jي َسّم¤
ُ
�وت م

ُ
حك

َ
�ت ؛�"الحاِكم"\و�ى،

� �وتسم¤ �محكومة �تكون �". ا�حكوم>ن"والثانية، �\سماء �تشابه �لÌصل�(ورغم طبقا

َم : الفعPي
َ

م/ َحك
ُ

م/ َيحك
ْ

�شاسع)ُحك �بي·}ما �الفرق �فإن �أغلبية�. ، �من �تتكون فاÃو�ى،

� �والثانية، �كب>;؛ �وعددها �jي�ا�واطن>ن �وتتحكم �محدود �وعددها �القلة �من تتكون

  .\غلبية،�أي�jي�الطبقة�\و�ى

ُيطلق�عPى�الطبقة�\و�ى،�نظرا�لسلط�}ا�الواسعة�jي�التحكم�عPى�\غلبية�من�

� �بـ �عليه �اصطلح �أو�ما �النخبة �اسم �النخبة"ا�واطن>ن، �jي�"نظرية �تولدت �Wوال� ،

�معارض�}ا �من �انطTقا �التاريخية، �أن�م: س>;ور£}ا �باعتبار �للديمقراطية، �جهة، ن

فكرة�يصعب�تطبيقها؛�ومن�جهة�أخرى،�للماركسية�" حكم�الشعب�بنفسه�ولنفسه"

  .كبديل�لنظرية�الطبقات��جتماعية

�بارتو �فلفريدو ��يطا�ي ��جتماع �عالم �نجد �النخبة، �نظرية �مفكري  ومن

Vilfredo PARETTO�� �كتابه �jي �يرى �وا�جتمع"الذي �الن" العقل �من�بأن �تتكون خبة

،�بالرغم�من�أن�هذه�"\شخاص�الذين�حصلوا�عPى�عTقات�جيدة�jي�مباراة�الحياة"

�مصادر� �خTل �من �غ>;�ا�تساوين، �للمتبارين �بالنسبة �أوجه �عدة �تحتمل �قد \خ>;ة

م�ال¦;اتبية��جتماعية
ّ
فالنخبة،�حسب�باريتو،��ي�طبقة�. 203إثراء�مواقعهم�ضمن�ُسل

� �غ>;�متجانسة �ونخبة�. \صول اجتماعية �أصلية �نخبة �ب>ن �تفصل �خصائص هناك

دخيلة؛�فبجانب�أرستقراطية�العلماء�ورجال�\عمال،�مثT،�قد�تتولد�أرستقراطية�
                                                           

،�2ا�ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�ط�: ب>;وت(،�ترجمة�جورج�جحا،�"النخبة�وا�جتمع"توم�بوتومور،��203

  .6ص�). 1988
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الخونة�واللصوص�أو�قطاع�الطرق�الذين�يعتمدون�مصادر�غ>;�مشروعة��رتقا�}م�jي�

  . سلم�ال¦;اتبية�\رستقراطية

ول�أرستقراطية�الخونة�إ�ى�أرستقراطية�غ>;�أن�الخط>;،�jي�نظر�باريتو،�هو�تح

�العام� �السيا§�� �النسق �وفق �فتنساق �والنفوذ، �السلطة �تمتلك �حاكمة، سياسية

بل،�ويربط�. Elites non dirigeantes204الذي�يف¦;ض�نخبة�مس>;ة�ونخبة�غ>;�مس>;ة�

باريتو،�النخبة�إجما��با�جال�الذي�تتحرك�فيه�ووفقه،�وبتعدد�ا�يادين��نتمائية�

  .�205عرفية�للنخبة،�تتعدد�تصنيفات�هذه�\خ>;ةا

� ،�فيعرف�"الطبقة�الحاكمة�"jي�كتابه��Gaetano MOSCAأما�غيتانو�موسكا

�القوة� �تحدي �عPى �قادرة �قوية �جÑ}ة �تشكل �\شخاص �من �متماسكة �كقلة النخبة

�دقيقة،� �تنظيمية �ومم>�ات �لقدرات �النخبة ��متTك �نظرا �تواجهها، �Wال� ا�عارضة

\مر�الذي�يمك·}ا�من�احتكار�قوة�. عPى�تحديد�مصادر�القوة�داخل�ا�جتمع�تساعدها

داخل�مؤسسات�السلطة��WEBER Maxحسب�تعب>;�ماكس�فيb;�" العنف�ا�شروع"

                                                           
،�ضمن�نظريته�"دورة�النخبات"ويمكن�jي�هذا�Dطار�الرجوع�إ�ى�وصف�باريتو�حول�فكرته�\ساسية�حول��204

�حول  ��السياسية �jي �ع·}ا، �يقول �Wال� �\رستقراطية �بوتومور " تعب>;�تصويري "النخبة �مقb;ة�: "حسب التاريخ

  .47 ص ،،�نفس�ا�رجع�السابق"النخبة�وا�جتمع"توم�بوتومور،�". \رستقراطيات
�أو�انخراطها��205 ��جتماعية �أو�مكان�}ا �التعليم�، �ا�ستوى �خTل �من �النخبة �تعريف �ا�ثال، �سبيل �عPى يمكن،

�ا�غرب�ال �من �كل �jي �ا�تعلمة �النخبة �حول �لبي>;�ف>;مون �ا�تم>�ة �الدراسة �Dطار، �هذا �jي �ونجد، سيا§��،

�والبعثات� �العا�ي �التعليم ;bع� �تكونت �Wال� �النخبة �وبخاصة �الضيق، �السيا§�� �با�جال �وعTق�}ا وتونس

  :أنظر). 1912غرب�منذ�وا��1881تونس�منذ�(وذلك،�منذ�سنوات�الحماية�الفرنسية�. التدريسية�بالخارج

Pierre VERMEREN, Ecole, élite et pouvoir, Maroc – Tunisie XXème siècle, (Rabat-Salé : Alizés, Février 

2002), P 9. 



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  عبد�الرحيم�خالص. دــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

150 
 

  206.السياسية

�ميلز� �تشارلز�رايت �عرفها �ح>ن ��jCharles Wright MILLSي �كتابه نخبة�"jي

لنخبة�الحاكمة�بواسطة�وسائل�إن�تعريف�ا: "،�قائ1956T،�الذي�صدر�سنة�"القوة

�مراكز� �يشغلون �الذين �\شخاص �تضم �النخبة �هذه �إن �نقول �يجعلنا السلطة

�207"القيادة �لنظرة�بارتو،�حيث�أن�النخبة ��-؛�وذلك،�وفقا تتمثل�jي��-بصفة�عامة

�ا�جتمع �وب>ن �حواجز�بي·}ا �ترسم �Wوال� �والنفوذ، �للسلطة �ا�الكة ولذلك،�. الطبقة

� �بـ �ميلز �ا"يؤكد �والقوات�أن �والحكومة �\عمال �مجا�ت �قادة �من �تتكون لنخبة

�دائرة� �ضمن �متماثلة �وقيم �اجتماعية �وأصول �مصالح �بي·}م �تربط �الذين ا�سلحة،

  208".القطاعات�الü��W}يمون�عل�}ا

�غليون  �برهان �: "يقول �جماعة، �أية �ب>ن�) تعتb;(داخل �غ>;�متساوية التباد�ت

�باعتبار  �þبدي� �وهذا �والقاعدة، �التالية�النخبة �الرمزية�: القاعدة �الµ;وات �أن بما

                                                           
  :للتعريف�أكµ;�بمفهوم�النخبة�عند�موسكا،�ير5ى�العودة�إ�ى�كتابه�206

Gaetano MOSCA, The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica).Translated by Hannah D. Kahn. 

(New York : McGraw-Hill Book Company. 1939. 

خبة"عPي�أسعد�وطفة،�: وارد�عند   : أنظر�العنوان�Dلك¦;وني��تي". jي�مفهوم�النُّ

http://anfasse.org/index.php/2016-12-30-16-04-13/2016-12-05-17-29-12/5842-2016-01-24-15-

35-56 .2017يناير��16تم��طTع�عليه�بتاريخ�   

�عن�207 Tنق :� �كلود، �وكورفوازييه �مونيك �جاندرو �السيا§��"شوميلييه ��جتماع �علم �إ�ى �ترجمة�"مدخل ،

 .61و 57�،60،�مرجع�سابق،�ص�)1�،2005 ط: ب>;وت(إسماعيل�الغزال،�

  :أنظر�للمزيد�208

Mills C. Right, 1969 [1956], L'élite du pouvoir�،Paris, Maspero. 

خبة"عPي�أسعد�وطفة،�: وارد�عند   : أنظر�العنوان�Dلك¦;وني��تي". jي�مفهوم�النُّ

http://anfasse.org/index.php/2016-12-30-16-04-13/2016-12-05-17-29-12/5842-2016-01-24-15-

35-56 .2017يناير��16تم��طTع�عليه�بتاريخ�   
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�حياة� �jي �الضرورية �القيم �تلق>ن �تنظم �Wال� ��ي �إذن �فالنخبة �النخب، �يد �jي مركزة

�خاص �نوع �من �بأداءات �الشكل�209"ا�جموعة �تأخذ �جماعة �يولد �وهو�\مر�الذي ،

ادية�الهرمي�jي�نشأ£}ا�و�ي�تستحوذ�عb;�ما�تملكه�من�التمثTت�الرمزية�وا�عنوية�وا�

��جتما�ي �الهرم �ضمن �معينة �درجة �تلقب�. عPى �Wال� ��ي �العليا �الدرجة �تتبوأ �Wوال

  .باسم�النخبة،�وعPى�رأسها�النخبة�السياسية

،�"النخبة�وا�جتمع"jي�كتاب� Tome BOTTOMOREبينما،�نجد�توم�بوتومور 

�الذي�يرى�من�خTله�بأن" السياسة"يؤكد�كل�هذه�النظريات،�ويضيف�إل�}ا�عامل�

مثيل�له�jي�فهم�وتنظيم�وتسي>;�ا�جتمع� النخبة�السياسية�تستطيع�أن�تلعب�دورا��

وهو�يؤكد،�jي�نفس�السياق،�بأن�مفهوم�كل�من�بارتو�وموسكا�عن�النخبة،�. برمته

� �أن �بحيث �بي·}ما؛ �فيما �ا�ش¦;ك �ا�فهوم �هذا �تحديد �عPى �كل�"يساعده �jي هناك

لية�تحكم�سائر�أفراد�ا�جتمع،�وهذه�مجتمع،�بل�يجب�أن�يكون�jي�كل�مجتمع،�أق

،�مؤلفة�من�هؤ�ء�الذين�يحتلون�"النخبة�الحاكمة"أو�" الطبقة�السياسية"\قلية،�

�أن� �يستطيعون �الذين �هؤ�ء �من �أكµ;�غموضا، �وبصورة �السياسية، مراكز�القيادة

  .210(...)"يؤثروا�تأث>;ا�مباشرا�jي�القرارات�السياسية�

�أخرى  �نظريات �ظهرت �هنا، �تجزي��Qومن �طابع �\خ>;ة،�. ذات �هذه �أن ذلك،

  .211النخبة�ا�حلية�والنخبة�ا�ركزية: تعتb;�النخبة�نوع>ن،���يخلو�أي�مجتمع�م·}ما

                                                           

209� TسD� �العربي �العالم �jي �وبخاصة �وتعددها، �النخبة �أنواع �حول �ا�علومات �من �أنظرللمزيد برهان�: مي،

  ).1�،1979معهد�Dنماء�العربي،�دراسات�الفكر�العربي،�ط�(،�"مجتمع�النخبة"غليون،�
  .11،�مرجع�سابق،�ص�"النخبة�وا�جتمع"توم�بوتومور،��210
jي�الغالب�هو�غ>;�أن�هذا�التقسيم،�. ونش>;�هنا�إ�ى�أن�\سماء�تختلف�من�باحث��خر،�ومن�مجتمع��خر�211
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� �النخبة، �نظرية �عن ��مفهوموتتفرع �الذي �السياسية، عدة��يتضمنالنخبة

�مؤسسات� �إ�ى �تنتم� �Wال� �ا�ؤسساتية �النخبة �رأسها �عPى �تأتي �وتصنيفات، أنواع

�والb;�ان�الدولة �الحكومية،�. كالحكومة �النخبة �خانة �ضمن �تصنف �الوزراء، فنخبة

�عن� �الدفاع �بدور �تتمتع �Wوال� �الb;�انية، �النخبة �خانة �داخل �تصنف �النواب ونخبة

  .الوطن،�من�خTل�النيابة�التمثيلية�عن�كافة�ا�واطن>ن

  zي�تحديد�خصائص�النخبة�النيابية�باJغرب: ثانيا

اول�مقاربة�الصنف�ا�تعلق�با�ؤسسة�التشريعية�باعتبارها�jي�هذا�Dطار�سنح

هذه�\خ>;ة،�jي�أبسط�تعارفها،�تع¥��كل�\شخاص�ا�رشح>ن�. نخبة�نيابية�بر�انية

 "و
َ

�وشروط�" نب>ا�نتخ �محددة �أهلية �وفق �الدولة، �هرم �داخل �مراكز�القيادة لشغل

وهذا،�ما�يفرض�). بلد�كما�هو�منصوص�عل�}ا�jي�مدونة��نتخابات�داخل�كل(معينة�

�jي� �سواء �النخب، �با�ي �عن �تم>�ها �Wوال� �\ساسية، �الخصائص �من �مجموعة عل�}ا

�أو��قتصادي� �وا�عرjي �الثقاjي �ا�جال �أو�jي �الدولة �صعيد �عPى �السيا§�� ا�جال

  :نذكر�212من�ب>ن�هذه�الخصائص�ال��Wنجدها�jي�ا�غرب،. و�جتما�ي

الشخص�الحاصل�عPى�ال¦�كية�الحزبية��ال��Wيتمتع�|}ا�الصفة�}نتخابية - 

لصالحه�أو�لصالح�الTئحة�ال��Wيمثلها،�إن�كان�ا�رشح�منتميا�حزبيا�أو�كان�م¦;شحا�

مستق�Tإذا�توفرت�فيه�شروط�ذلك�حسب�شروط�ال¦;شح�للمنافسة�jي��نتخابات�
                                                                                                                                                    

  .العديد�من�الدراسات�و\بحاث�ا�تعلقة�بالبحث�jي�نظريات�النخبة�عموماالذي�يستعمل�jي�
تجدر�Dشارة�إ�ى�أن�هذه�الصفات�تم�تحديدها�وفق�ما�تم�استنتاجه�jي�إطار�مخرجات�بحث�ميداني�أكاديم���212

�دوائرها��نتخا �النيابية�الb;�انية�وعTق�}ا�بممثPي بية�من�عبارة�عن�أطروحة�دكتوراه�حول�موضوع�النخب

�نموذجية �انتخابية �دائرة �إ�ى. خTل �الرجوع �ير5ى �: للمزيد، �خالص، �الرحيم �دراسة�"عبد �وا�نتخب، الناخب

  .؛�مرجع�سابق)"واويزغت-دراسة�حالة�الدائرة��نتخابية�بزو (سوسيوسياسية�حول�التواصل�النيابي�با�غرب�
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�عb;�صناديق� �التصويت �خTل �من �ا�واطن>ن، �ثقة �طلب �قصد �وذلك، التشريعية؛

ب�/ و\هم�هنا،�أن�ا�رشح. لتمثيلهم�نيابيا�با�ؤسسة�الb;�انية��ق¦;اع
َ

النائب،�ُينتخ

��Wدوار�ال\� ��مارسة �التشريعية �با�ؤسسة �التحاقه �أفق �jي �ا�واطن>ن �طرف من

� �لسنة �ا�غربي �الدستور �وتقييم�2011يحددها �وا�راقبة �التشريع �jي �وا�تمثلة ،

 .دبلوماسيةالسياسات�العمومية،�بجانب�الوظيفة�ال

ال��Wتحمل�النائب�الb;�اني�مسؤولية�التمثيل�السيا§����الصفة�التمثيلية - 

�ا�حPي �انتخابه �النظر�عن �بغض �استثناء، �بدون �ا�واطن>ن �صفة�. 213لكافة و�ي

�ا�كتسب� �والدور�السيا§�� �النائب، �للمرشح ��جتما�ي �\صل �ب>ن �تكاملية توفيقية

) جماعية�أو�جهوية(تيجة�عامة�محلية�ترابية�\و�ى�ن. من�خTل�الشرعية��نتخابية

�وطنية �عامة �نتيجة �للمواطن>ن�. والثانية �ممثل �النائب �أن �الصفة، �هذه �jي و\هم

  .214عامة�بدون�استثناء

�النفعية -  �عن��الصفة �الدفاع �واجب �الb;�اني، �النائب �عPى �تفرض �Wال

لصفة�ا�حلية�أي�تجاوز�ا. ا�نفعة�العامة�دون�ا�نفعة�الخاصة�ال��Wتعود�لشخصه

��جتماعية �ا�كونات �لكل �الشاملة �الوطنية �الصفة �إ�ى �هذه�. الضيقة �jي �ü}منا وما

�jي� �والوطن �للمواطن>ن �العامة �ا�صلحة �إ�ى �يس�ى �الb;�اني �النائب �هو�أن النقطة،

                                                           
�مشرو �213 �بأسس �السيا§�� �التمثيل �نظرية �عTقة �الخصوص، �مختلف�أنظر�|}ذا �لدى �الb;�انية �ا�مارسة عية

�ضمن �: النواب، �الغا�ي، �"محمد �ا�غرب �jي �العامة �السياسات �مجال �jي �الb;�اني ،�)"2002-1984(التدخل

  .102- 92،�ص�)1�،2006ا�طبعة�والوراقة�الوطنية،�ط�: مراكش(
�با�غرب�214 �وآفاقه �السيا§�� �التمثيل �حول �: أنظر�أيضا �مفيد، �السيا§�"أحمد �ضوء�التمثيل �عPى �با�غرب �

،�ا�جلة�1،�العدد�"شتنb;�ب>ن�السياسات��نتخابية�و�ثار�السياسية�7اق¦;اع�"،�jي�"2007شتنb;��7انتخابات�

  .25- 9،�ص�)2008مطبعة�النجاح�الجديدة،�مارس�: الدار�البيضاء(ا�غربية�للسياسات�العمومية،�
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�ثم� �وا�راقبة �التشريع �وظائف �خTل �من �للمواطن>ن �خدماته �وتقديم ��ن نفس

 .عمليات�التقييم

�الت -  �تكون��واصليةالصفة �أن �قبل �محليا �منتخبا �الb;�اني باعتبار�ا�رشح

وعليه،�يتوجب�عPى�النائب�الb;�اني،�الحفاظ�عPى�الدورة�التواصلية�. تمثيليته�وطنيا

�الb;�اني�ب>ن�النائب�وا�واطن وذلك،�يع¥��أن�. �ف¦;اضية�لفعل�التواصل�السيا§��

�الناخب>ن �ب>ن �الوصل �هو�حلقة �الb;�اني �عb;�فعل��النائب �ا�ركزية �السلطة وب>ن

�jي� �ي¦;جمها �Wال� �ومطالÑ}م �أو�حاجيا£}م �وانتظارا£}م �ا�واطن>ن �إرادة �يح¦;م تواصPي

 .إطار�وظائف�التشريع�وا�راقبة�ثم�التقييم

�والسيا§��� ��جتما�ي �الواقع �تأث>;ات �من �نظريا ���تخلوا �الصفات، �هذه كل

،�وأيضا�من�تأث>;ات�الكفاءة�ا�عرفية�الذي�يختلف�من�دائرة�انتخابية�لدائرة�أخرى 

�و�جتماعية؛� �السياسية �القانونية �مهامهم �أداء �أثناء �الb;�اني>ن �للنواب والعلمية

ولذلك،�قد�يصادف�الباحث�وجود�اختTف�jي�قوة�بروز�هذه�الصفات�عند�البعض�

�ذات� �تكون �أن �قبل �ثقاjي �ذاتي �طابع �ذات �Ã¨}ا ��خرين، �النواب �دون �النواب من

�طا �ومؤسساتي �قانوني �ا�يداني�بع �إطار�البحث �jي �نظر�ا�ستجوب>ن �وجهات حسب

  215.ا�شار�إليه�سابقا

  

                                                           
215�� �خالص، �الرحيم �سوسيو"عبد �دراسة �وا�نتخب، �س-الناخب �با�غرب �النيابي �التواصل �حول دراسة�(ياسية

  .،�مرجع�سابق)"واويزغت-حالة�الدائرة��نتخابية�بزو 
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  : الفصل�الثاني

  محددات�النخبة�النيابية�اJحلية�والوطنية�باJغرب

انطTقا�من�الخصائص�ا�ذكورة�أعTه،�يمكن�الحديث�عن�جزأين�متكامل>ن�

�الb;�انية �النيابية �النخبة �ضمن �سياسية�: با�غرب�ومندمج>ن �بر�انية �نيابية نخبة

أو�ما� élite local )محلية(ونخبة�نيابية�بر�انية�اجتماعية��élite national) وطنية(

  216 .يمكن�وصفه�أيضا�بالنخبة�النيابية�ال¦;ابية

�النقط� �jي �الb;�انية �للنخب �التقسيم �أو �التصنيف �هذا �إ�ى �التطرق وقبل

ا�قد�اعتمدنا�مb;رات�قانونية�ومؤسساتية�ذات�طابع�القادمة،�تجدر�Dشارة�إ�ى�أنن

  .سيا§���من�جهة،�ومb;رات�ميدانية�ومجالية�ذات�طابع�اجتما�ي�من�جهة�أخرى 

تكمن�\و�ى�عPى�صعيد�الطبيعة�القانونية�ال��Wتمنح�ا�¦;شح>ن�jي��نتخابات�

�قانونيا �الb;�اني �النائب �صفة �ف�}ا، �بمقعد �والفائزين �ال. التشريعية �ال��Wو�ي صفة

تمكنه�من�ولوج�قبة�الb;�ان�كسلطة�سياسية�مؤسساتية،�يمثل�من�خTلها�ا�جتمع�

  .الكPي�نيابة�عن�مختلف�ا�واطن>ن�الناخب>ن�عPى�الصعيد�الوط¥�

�بالدائرة� �يتحدد �الذي �ال¦;ابي �ا�جال �صعيد �عPى �الثانية �تكمن بينما،

كنائب�بر�اني،�لكن��نتخابية�كمجتمع�محPي�مصغر،�من�خTل�نفس�الصفة،�أي�

�ال¦;ابي� �ا�جال �وهو �النيابي، �با�قعد �للفوز �ا�رشح �انطTق �نقطة �ال¦;ك>��عPى مع

                                                           
jي�هذا�السياق،�عPى�النخبة�النيابية��-ولو�تجاوزا��-تجدر�Dشارة�jي�هذا�Dطار�إ�ى�أن�النخبة�ا�حلية�تنطبق� 216

الجماعات���2011شرع�ا�غربي�jي�دستور�وفق�النعت�الجديد�الذي�وصف�به�ا�- إذا�صح�التعب>;��-ال¦;ابية�

�ترابية �جماعات �باعتبارها �ترابية�عموما�. ا�حلية �كنخبة �ال¦;ابية �النخبة�النيابية �عن �الحديث �يمكن وعليه،

  !عوض�النخبة�ا�حلية
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�الدائرة� �إ�ى �تعود �Wال� ��جتماعية �الطبيعة �ذات �ا�يدانية �با�مارسة ا�رتبط

�Tممث� �وليس �وط¥� �ممثل �الb;�اني �النائب �بأن �وعينا �من �بالرغم �وذلك، �نتخابية؛

�وهو�ا. محليا �دستور �منذ �با�غرب �تطوره �نشهد �أصبحنا �الذي �نظرا�2011لطابع ،

لطبيعة�ا�طالب�والحاجيات�ذات�الطابع��جتما�ي�من�جهة،�ونظرا�لطبيعة�تحول�

�رمزيا� �ولو �يف¦;ض �ميداني، �محPي �هو �ما �إ�ى �مؤسساتي �وط¥� �هو �مما العTقات

ال��Wينتم��إل�}ا�النواب�وأخTقيا�التواصل�مع�ا�واطن>ن�التابع>ن�للدوائر��نتخابية�

  . الb;�اني>ن

عموما،�يمكن�القول�بأ¨}ا�مb;رات�متكاملة�فيما�بي·}ا،�من�خTل�تكامل�\دوار�

�الدائرة� �باسم �مرشحا �نائبا �باعتباره �أو� �الb;�اني؛ �النائب �لدى �وا�حلية الوطنية

� �النيابية �النخبة �صفة �تمنحه �Wال� �و�ي �ع·}ا، �فاز�بمقعد �Wال� الb;�انية��نتخابية

� �محلية �طابع�)أو�(كنخبة �وذات �ال¦;ابي �ا�جال �مستوى �عPى �ميدانية �نعتb;�مهم�}ا ،

اجتما�ي�رمزي�وأخ�Tي؛�وثانيا�باعتبار�النائب�الb;�اني�ممث�TلÌمة،�مما�يمنحه�أيضا�

،�و�ي�ا�همة�ال��Wيع¦;ف�له�|}ا�)ثانيا(صفة�النخبة�النيابية�الb;�انية�كنخبة�وطنية�

  . ر�كمهمة�ذات�طابع�سيا§���قانونيا�ومؤسساتياالدستو 

  محددات�النخبة�النيابية�كنخبة�محلية: أو#

� �ا�حلية �السياسية �الb;�انية �النخبة �أو�جهوية(وتتحدد �كانت �من�)جماعية ،

خTل�الدور�ا�فروض�وا�ف¦;ض�من�أن�يلعبه�ا�نتخب�النيابي�الb;�اني�خارج�\دوار�

من�ذلك�مثT،�لعب�دور�ا�ساعد��جتما�ي�عb;�تقديم�. نالرسمية�داخل�قبة�الb;�ا

ا�ساعدات�ا�مكنة،�jي�حدود�Dمكانيات�ا�توفرة،�دون�انتظار�طلب�ذلك�من�طرف�
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�بأن� �العلم �مع �يمثلها؛ �Wال� ��نتخابية �الدائرة �مستوى �عPى �وبالخصوص ا�واطن>ن،

�ترابي �كمنتخب �ا�ستشار�الجما�ي �مهام �صميم �من �هو �الدور �مستوى��هذا عPى

 .الجماعة�ال¦;ابية

jي�هذا�Dطار،�يلعب�النائب�الb;�اني،�دورا�محليا�مف¦;ض�عليه�اجتماعيا�أن�

� �ال¦;ابي �با�جال �ا�رتبط �ا�يداني �ا�ستوى �عPى �ذلك�(يؤديه �عليه �غ>;�مفروض وإن

�أو�دستوريا �شخصية�). قانونيا �مبادرات �الb;�اني �النائب �خTل �من �يقدم وهو�دور،

عPى�أسس�ومعطيات�دراسية،�يقوم�|}ا�مستشاروه�ونوابه�بالدائرة��نتخابية�مبنية�

�دور� �أيضا �يلعب �أن �فيمكنه �أخرى، �جهة �من �أما �جهة؛ �من �هذا �يمثلها، �Wال

،�بحيث�يمكنه�"\غلبية�الصامتة"ا�حتضن��جتما�ي�باعتباره�الصوت�البديل�عن�

ومطالÑ}م�إ�ى�السلطات��أن�يتحدث�بلسا¨}م�ويدافع�عن�حقوقهم،�ويقدم�شكواهم

  .ا�عنية�للبحث�عن�الحلول�والبدائل�ا�مكنة�لتجاوزها�أو��ستجابة�لها

ومن�هنا،�تبتدئ�ا�همة�الثانية�ال��Wيتحول�ا�نتخب�الb;�اني�خTلها�إ�ى�نخبة�

بر�انية�سياسية�وطنية،�حيث�يلعب�دور�النائب�الb;�اني�الذي�تسمح�له�Dمكانيات�

نيابي�مؤسساتي�من�ممارسة�وظائفه�وأدواره�السياسية�كما��ي��ا�وضوعية�كعضو 

� �كـ ��جتماعية �الوظيفة �له �تحققه �لم �ما �تحقيق �|}دف �دستوريا رجل�"محددة

ولذلك،�. ،�Ãن�\صل�هو�الدائرة��نتخابية�وا�جتمع،�أي�ا�يدان��جتما�ي"ميدان

�وهو �Dطار، �هذا �jي �تساؤل �طرح �الجدير �من �أنه �يحق: نرى وصف��هل

ب�الb;�اني�باعتباره�رجل�ميدان�من�الدرجة�\و�ى�" السوسيولو5ي"
َ

عPى�(عPى�ا�نتخ

  ؟)مجموعة�من�الجماعات�ال¦;ابية= الدائرة��نتخابية�= \قل�عPى�ا�ستوى�ا�حPي�
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�أدوار�اجتماعية� �ذو �محليا، با
َ

�منتخ �الb;�اني، �اعتبار�النائب �من �الغاية إن

� مواط¥��دائرته��نتخابية�ال��Wترشح�ف�}ا�Ãول�وهلة،��ي�يف¦;ض�منه�أدا�}ا�لفائدة

محاولة�الحفاظ�عPى�ذلك�الرابط��جتما�ي�ذو�الطابع�الرمزي�و\خ�Tي�الذي�يجمع�

�إل�}ا� �ينتم� �Wال� �الدائر�النتخابية �مواط¥� �بمختلف �محPي �كمواطن �الb;�اني النائب

  .ي�يمثله�الوطن�عامةباعتبارها�مجتمعا�محليا�مصغرا�عن�ا�جتمع�الكPي�الذ

�نظر� �jي �الb;�اني �النائب �قيمة �من �يرفع �سوف �ا�همة، �هذه �فأداء ولذلك،

��جتما�ي� �الطابع �ذات �التنموية �ا�شاريع �يخص �فيما �\قل �عPى �ا�حلية، الساكنة

�عPى� �معقدة �مسطرة �تف¦;ض �ومؤسساتية �قطاعية �وساطات �إ�ى �تحتاج �� �Wال

ب�شراكات�واتفاقيات�ب>ن�الدائرة��نتخابية�وبعض�ا�ستوى�الb;�اني،�بقدر�ما�تتطل

�بعض� �مع �أو Tمث� �الجهوي �الصعيد �عPى �التنمية �كشركات �ا�حلية ا�ؤسسات

جمعيات�ا�جتمع�ا�دني؛�مع�العلم،�بأننا�واعون�بالحدود�الوظيفية�ب>ن�أدوار�النائب�

�ا� �تداخل �لتفاذي �دائما �حرصا �يف¦;ض �مما �وا�ستشار�الجما�ي، �أو�الb;�اني هام

اختTطها،�jي�إطار�التشجيع�عPى�تكاملها�واندماجها�لخدمة�ا�صلحة�العامة�للمجتمع�

 .ا�حPي�عPى�مستوى�الجماعة�ال¦;ابية�والدائرة��نتخابية�والجهة

  محددات�النخبة�النيابية�كنخبة�وطنية: ثانيا

�ا�ؤسسة �داخل �من �فتبتدئ �الوطنية، �السياسية �الb;�انية �النخبة �مهمة �أما

�مباشرة� �إ�ى �ويتجه �والوقائع �الواقع �عن �ينفصل �الb;�اني �النائب �حيث التشريعية،

� �دستوريا �عل�}ا �ا�نصوص �السياسات�(مهامه �تقييم �وjي �ا�راقبة �وjي �التشريع jي

 ).2011العمومية�فض�Tعن�\دوار�الدبلوماسية�حسب�الدستور�ا�غربي�لسنة�
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�من �ا�بادرة �تتحول �الحالة، �هذه �jي �ا�ستوى��غ>;�أنه �إ�ى �ا�حPي ا�ستوى

الوط¥�،�حيث�ُتثار�الوقائع�ال��Wتث>;�الرأي�العام�الوط¥��وتخدم�ا�صلحة�العامة�وفق�

�ا�راقب� �موقع �jي �الb;�اني �النائب �يصبح �خTلها، �ومن �الb;�اني؛ �النائب وظائف

�أو� �حينا، �ا�واطن>ن �مصالح �يخدم �ما �وفق �مشاريعها �لتوجيه �التنفيذية للسلطة

�أو�مشرع �ثنائية �عTقات �عن �ذلك، �أمكنه �كلما �البحث، �يحاول �بينما، �آخر؛ �حينا ا

�القضايا� �خدمة �jي �واستثمارات �شراكة �اتفاقيات �خTل �من �\طراف، متعددة

 .ا�ص>;ية�للوطن�وا�واطن�jي�إطار�العمل�الدبلوما§���والعTقات�الخارجية

لنخبة�الb;�انية�بكل�إذن،�فالجمع�ب>ن�ا�همت>ن،�يمنح�النائب�الb;�اني�صفة�ا

تلك�النخبة�ال��Wتجمع�ب>ن�ا�حPي�والوط¥��jي�. ما�تعنيه�من�معاني�النخبة�السياسية

  .دور�النخبة�النيابية�ال��Wتمثل�الوطن�وا�واطن

� �هوثر �كوين �جاك �يق¦;حه �الذي �التقسيم �ذلك، -Jacques COENEومن

HUTHER�� �كتابه �خTل �النخب"من �ال�217،"سوسيولوجيا �يقسم �حيث، -نخبة

��-عموما �بـ �يلقÑ}ا �محلية، �نخبة �يلقÑ}ا��les localistesإ�ى �محلية، �فوق ونخبة

  .إن�صح�التعب>;�les cosmopolistesبالكوسموبوليتيكية�

�العام� �بالشأن �و£}تم �ا�حPي، �ا�ستوى �عPى �السياسية �السلطة �تمارس \و�ى،

�كا �إليه �تنتم� �الذي �ا�حيط �تخدم �Wال� �ا�صالح �حدود �jي �كما�ا�حPي �مثT؛ �دينة

فالزعيم�ا�حPي�كما�يؤكد�. تلفت�اهتمامها،�ا�شاكل�ا�حلية�دون�الوطنية�أو�الدولية

HUTHERدائرته��� �مستوى �عPى �الb;�اني �النائب �مثل �ا�حPي، �السياسة �رجل أو

                                                           
217 Jacques COENE-HUTHER, Sociologie des élites, (Paris : Armand Colin/ SEJER, 2004). 
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�نتخابية،�يتم>��بممارسة�مهامه�السياسية�باختصاصات�محدودة�فيما�هو�محPي،�

� �سوى �ü}تم �� �تجده �إذ �مدينته �دائرته(بمصالح �بالنظر�jي�)أو �أساسا �ويتكلف ،

ا�شاكل�ا�حلية�دون�النظر�بتاتا�إ�ى�تدب>;�ا�شاكل�الوطنية�أو�ا�شاكل�ذات�الطابع�

��.الدو�ي �بـ �يلقÑ}م �من �ف�}تمون� les cosmopolistes"الكوسموبوليتستي>ن"بينما، ،

 \� �ويعطون �ا�حلية، �الحدود �خارج �القضايا �عPى�أكµ;�بمختلف �يتداول ��ا ولوية

�للمجتمع �الشمو�ي �هاذين�. 218ا�ستوى �عن �ا�غربية �الحالة �jي �الحديث �يمكن فهل

  الصنف>ن؟

� �نموذجا �أن �فنش>;�عPى �الb;�انية، �هو�النخبة �ü}منا، �ما �دام، ،�HUTHERما

يجتمعان�ويتكامTن�عb;�النخبة�الb;�انية�ا�غربية،�حيث��هتمام�jي�مرحل�}ا�\و�ى�

يع�وا�شاكل�ا�حلية،�استعدادا�jي�مرحل�}ا�الثانية�للنظر�jي�\حداث�والوقائع�با�واض

بـ� Hutherأي�الجمع�ب>ن�ما�يسميه. الوطنية�والدولية�ال��W£}م�ا�جتمع�ا�غربي�بأكمله

le leader « local »أو��localistesالسلطة��� �تمارس �سياسية �محلية �نخبة باعتبارها

� �و �ا�حPي، �ا�ستوى �عPى��les cosmopolistesعPى �السياسية �مهامها �تمارس �Wال

  .ا�ستوى�الشامل�والكPي�للمجتمع�والدولة

�من� �انطTقا �الوطنية، �أو �ا�حلية �سواء �النخبة، �تعريف �عموما، يمكن،

                                                           
218 « Le leader « local » ou localistes, à l’esprit de clocher. Il limites ses intérêts à la ville qui est la 

sienne, il se préoccupe essentiellement des problèmes locaux et n’accorde guerre d’attention aux 

gestions nationales ou internationales ». 

« À l’opposé, le type « cosmopolite » bien qu’il ne se désintéresse pas de sa propre commandé dans 

laquelle, il exerce également une certaine influence, ne cesse pas situer les problèmes locaux dans 

le contexte plus large de la société globale ». Ibid,. PP 118-120. 
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�واتربوري �جون �قدمه �الذي � John WATERBURYالتعريف �تعريف�، �عPى اعتمادا

� �آرون �باع�Raymond ARONريمون �السياسية �للنخبة �تلك \قليات�"تبارها

�س¦;اتيجية�ال��Wتوجد�jي�مواقع�اس¦;اتيجية�من�ا�جتمع�وتتحكم�jي�السلطة�ليس�

�العامة �القضايا �مجال �jي �أيضا �ولكن �الخاص، �مجالها �داخل �هذا�. 219"فقط من

�واتربوري، �عرفها ��220ا�نطلق، �الذين �من �السياسية �الفئة �تلك يستطيعون�"بأ¨}ا

�مختلفة�أن�يؤثروا� jي�سلطة�القرار�عPى�ا�ستوى�الوط¥�،�كما�يستطيعون�Ãسباب

�\تباع� �بشبكات �مطالÑ}م،�ويرتبط�نفوذهم �وفرض �عملية�توزيع�ا�نافع �jي التدخل

�\حزاب� �من �كل �الشبكات �هذه �وتضم �العليا، �ا�ناصب �ذوي �ِمن و\صدقاء

�والعلما �العسكري>ن �والضباط �والقبائل �الكb;ى �والعائTت �والنقابات ء�السياسية

  221".والشرفاء

فهل�تدخل�النخبة�النيابية�الb;�انية�ا�غربية،�بدورها،�ضمن�هذا�التعريف؟�

  أم�أ¨}ا�تدخل�ضمن�تصنيف�خاص�|}ا؟

  :خاتمة

إن�مفهوم�النخبة�الb;�انية�با�غرب�وبشق�}ا�ا�تكامل>ن�سياسيا،�عPى�ا�ستوى�

النخبة�السياسية��ا�حPي�وعPى�ا�ستوى�الوط¥�،�من�خTل�صفا£}ا�ا�م>�ة�لها�ضمن

�والسياسية� ��جتماعية �للنخبة �الكPي �النسق �ضمن �أهمي�}ا �تستمد عموما،

                                                           
219 Raymond ARON, Catégories dirigeantes ou classes dirigeantes, (RFSP, 1965), P 717. 

  .ضمن�النسق�السيا§���ا�غربي�220
221�� �واتربوري، �ا�غرب"جون �jي �السياسية �والنخبة �"ا�لكية �عطية، �وعبود �نعمة �ماجد �ترجمة دار�الوحدة�(،

  .82و�81،�ص�)1982للطباعة�والنشر،�
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،�من�خTل�ما�تحضا�به�من�فرضيات،�ضمن�سياق�تبلورها�وتوظيفها؛�222ا�غربية

  :بعض�ما�تتم>��به�من�وضعيات�كما�يPي�استنتاجويمكن،�jي�هذا�Dطار،�

ب،�دورا�أساسيا�jي�بلورة�حلقة�وصل�تلعب،�النخبة�النيابية�الb;�انية�با�غر  -

  مهمة�ورئيسية�ب>ن�ا�جتمعات�ا�حلية�وا�جتمع�الشامل؛

عد�مكانة�النخبة�النيابية�الb;�انية،�داخل�النسق�السيا§���ال¦;ابي�والبناء� -
ُ
ت

�جتما�ي�بشكل�عام�با�غرب،�إحدى�ا�تغ>;ات�\ساسية�ال����Wيمكن�تجاهلها�ِمن�

�أو�ت �وفهم �تحليل �ا�حPي�أي �الصعيد �عPى �والسياسية ��جتماعية فس>;�للدينامية

�والجهوي ( �الوط¥�) الجما�ي �. ثم �باعتبارها �اجتما�ي"أو�، ب
َ

�وثانيا،�" ُمنتخ محPي؛

  باعتبارها�ممثل�نيابي�سيا§���وط¥�؛

�النخبة��- �تعكسه �مثلما �ا�حPي، �ا�جتمع �الb;�انية، �النيابية �النخبة تعكس،

�حسب/ ا�حلية ��ال¦;ابية �لوفو �الدوائر�Rémy LEVEAUريم� �وليدة �Ã¨}ا �وذلك، ؛

                                                           
�ا�غربي�222 �السيا§�� �إطار�النسق �jي �لسنة �التشريعية ��نتخابات �قبل �ما �و�سيما �الباحث�1998، �ويؤكد ؛

الحسن�اللحية�بأن�النخبة�السياسية�ا�غربية�ا�ستحوذة�أنداك�عPى�أغلب�ا�ناصب�Dدارية�و�قتصادية،�

محددات�وال��Wلها�عTقة�مباشرة�أو�غ>;�مباشرة�بالدوائر��نتخابية�ا�حلية�ال��Wتنتم��إل�}ا،�قد�تم>�ت�بعدة�

  :و�ي. عامة

 قلة�عددها؛ -

 استعمالها�لÌساليب�التقليدية�لبلوغ�هدف�غ>;�تقليدي�بقصدية�وو�ي؛ -

 تشكيلها�Ãحزاب�\تباع؛ -

 نهجها��جتمع�ا�ربعات؛ -

 ضرورة�الزعيم؛ -

 .تقاطعها�مع�ا�خزن�ورجا�ته -

�: أنظر�للمزيد �اللحية، �"الحسن �النخبة �jي �دراسة �با�غرب، �السياسية �النخب �والنقابةمسارات ،�"و�نتخابات

  .24،�ص�)1998أفريقيا�الشرق،�: الدار�البيضاء(
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ْهم�. ا�حلية��نتخابية،�قبل�كل�"��ء
َ
وفهم�النسق�النيابي�الb;�اني�با�غرب،�يقت���ف

  نسق�النخبة�الb;�انية،�اعتمادا�عPى�أصولها�ا�حلية�وانطTقا�من�محيطها�العام؛

�با� - �الb;�انية �النيابية �النخبة �دراسة �السلطة���تنفصل، �دراسة �عن غرب،

�النخبة،� �لتلك �الدستور �يمنحها �Wال� �الدستورية �الوظائف �jي �ا�تمثلة السياسية

وال��Wتشكل�الرهان��223كما�يصفها�عبد�الرحيم�العطري،" قشدة�ا�جتمع"باعتبارها�

�وا�جتمع� �جهة، �من �وا�جتمع �\فراد �ب>ن �العTقات �حوله �تتمحور �الذي \سا§��

  رى؛�و�سيما�ما�يتعلق�بوظائف�التشريع�وا�راقبة�ثم�التقييم؛والحاكم�من�جهة�أخ

شكل�النخبة�النيابية�الb;�انية،�إحدى�الوسائط�الرئيسية�ال��Wتلجأ� -
ُ
أخ>;ا،�ت

�ا�جتمعات� �للتأث>;�عPى �الوطنية �النخبة �وكذلك �وا�ركزية �ا�حلية �السلطتان إل�}ا

الb;�انية�ا�غربية،��ي�العمود�الفقري�فالنخبة�. ا�حلية�jي�توجها£}ا�القرارية�ا�ختلفة

للمؤسسة�التشريعية�jي�ا�غرب،�وjي�أي�بلد�كيفما�كان،�و�ي�أيضا�نوا£}ا�الصلبة،�

�التنفيذية� �السلطت>ن �بجانب �وا�واطن>ن �للوطن �العليا �ا�صالح �عن وا�دافعة

نفذين��ا�يقرره�صوت�الشعب�عb;�نوابه�ومم
ُ
ثليه�والقضائية،�اللتان�تمثTن�أبرز�ا�

  .الb;�اني>ن

�النخبة� �فإن �أو�وطنية، �محلية �سواء �با�غرب، �النخبة �طبيعة �كانت وكيفما

�ا�طلوب� �دورها �خTل �من �تتحدد �ا�قام، �هذا �jي �£}منا �Wال� �النيابية السياسية

أو�عPى�) الجما�ي�والجهوي (ميدانيا�من�طرف�ا�واطن>ن،�سواء�عPى�الصعيد�ا�حPي�

�الوط¥� �. الصعيد �فإن �ب>ن�ولذلك، �ما �بالتوازي �مطالبة �ا�غربية، �النيابية النخبة
                                                           

،�"ا�خزن�وا�ال�والنسب�وا�قدس،�طرق�الوصول�إ�ى�القمة: صناعة�النخبة�با�غرب"عb;�الرحيم�العطري،��223

  .17و�11،�ص�)1�،2006مطبعة�النجاح�الجديدة،�ط�: الدار�البيضاء(منشورات�دفاتر�وجهة�نظر،�
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�\خTقية� ��جتماعية �والوظيفة �والتقييم، �وا�راقبة �التشريع �jي �الb;�انية مهامها

Ãن�ذلك،�ُيعد�بدوره�من�ا�هام�الرئيسية�. التواصل�مع�ا�واطن>ن" ضرورة"الكامنة�jي�

�عامة �السيا§�� �لوجودها �الb;�ان. ا�حددة �وأشكالها،�أ��تستمد �أنواعها �بمختف ات

  224؟)جمهورا�وشعبا�وأمة(سلطات�مهامها�من�ا�واطن>ن�

صومن�هنا،�
ُ
خل

َ
إ�ى�أن�النخبة�النيابية�الb;�انية�با�غرب،�تلعب�بالفعل�دورا��ن

�أدوارها� �من �انطTقا �والوطنية، �ا�حلية �العامة �السياسات �توجيه �jي �أيضا، هاما،

�ا�ح �با�جتمع �عTق�}ا �jي �جهة�ا�همة �من �ككل �با�جتع �عTق�}ا �jي �ثم �جهة، �من Pي

  225.أخرى،�سواء�تأث>;ا�أو�تأثرا

يمكن�القول،�jي�\خ>;،�بأن�وصول�النخبة�النيابية�للتأث>;�عPى�مراكز�القرار،�

بغية�تحقيق�الدور��226يستد�ي�ا�رور�من�عدة�قنوات،�قد�تكون�إدارية�أو�سياسية،

ا�جتمع�jي�شموليته�عb;�تمثيلية�سياسية�الذي�من�أجله�تم�اختيارها�لكي�تنوب�عن�

  .��تزال�موضع�العديد�من�التساؤ�ت�وDشكاليات

                                                           
�با�واطن>نأنظر�ح�224 �الb;�انات �تربط �Wال� �العTقة �طبيعة �طبيعة�: ول �العالم�، �التقرير�الb;�اني �باول، غريغ

� �قي���، �حورية �ترجمة �ا�تغ>;ة، �الb;�اني �وجنيف: نيويورك(التمثيل �ا�تحدة؛ �\مم �الb;�اني�: برنامج �تحاد

  .25-13،�)2012الدو�ي،�منشورات�\مم�ا�تحدة،�أبريل�
�ل�225 �يمكن �ا�غربي�لسنة �الدستور �سجله �ما �إ�ى �Dطار، �هذا �jي ��نتباه، �الb;�ان�2011فت �دور �يخص �فيما ،

�: والb;�اني>ن�jي�صياغة�السياسات�العامة�بنوع�}ا Dرادة�"ا�حلية�والوطنية؛�وربطها�عPى�مستوى�ا�مارسة�بـ

�الناخب>ن ��جموع �أنظر". العامة �: للمزيد �طارق، �العموم"حسن �الجديدالسياسات �ا�غربي �الدستور �jي ،�"ية

  .38،�ص�)2012الرباط،�مطبعة�ا�عارف�الجديدة،�(،�92ا�جلة�ا�غربية�ل�دارة�ا�حلية�والتنمية،�عدد�
أن�تمر�م·}ا�للوصول�إ�ى�مراكز�القرار��- وخصوصا�م·}ا�ا�حلية-أنظر�فيما�يخص�القنوات�ال��Wيمكن�للنخبة��226

العTقات�الزبونية�"عبد�الرحيم�خالص،�: وى�ا�حPي�أو�الوط¥�،�من�خTلالسيا§���وDداري�سواء�عPى�ا�ست

  .36-31،�مرجع�سابق،�ص�"بحث�jي�طرق�غزو�ا�ناصب�Dدارية�والسياسية�ا�حلية�با�غرب
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�إ�ى� �التمثيلية �العTقة �هذه �تر�ى �وهل �التمثيلية؟ �العTقة �هذه �طبيعة فما

كاع¦;اف�بوجودهم�ا�يداني�من�جهة،�" \صلي>ن"درجة�التواصل�سياسيا�مع�مانح�}ا�

�jي�التو  �ا�شروع �من�جهة�أخرى�وكإنصاف�لحقهم �مع�ممثل�}م �العلم�بأن�(اصل مع

�وعناصر�ا�عادلة� �معالم �تحديد �jي �ومشارك �أسا§�� �طرف �ُهم �الناخب>ن، ا�واطن>ن

  ؟)التواصلية�النيابية�الb;�انية

  #ئحة�اJراجع�اJعتمدة
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،�1،�العدد�"شتنb;�ب>ن�السياسات��نتخابية�و�ثار�السياسية�7اق¦;اع�"،�jي�"2007
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  مقدمة

�الفكرية� �التوجهات �مختلف �لتعb;�عن �نشأت �الحزبية �التعددية �أن �شك �

�مجموعة� �|}ا �أخذت �Wال� �الواحد �الحزب �ففكرة �ا�جتمعات، �داخل و\يديولوجية

� �كانت �Wال� �تلك �م·}ا �خاصة �البلدان �الحرب�من �إبان �ا�عسكر�الشر�ي �جانب إ�ى

الباردة�عملت�عPى�تنميط�الحياة�السياسية�وتوج�}ها�وفق�الفلسفة�ال��Wيقوم�عل�}ا�

�عPى� �تعمل �مضادة �سياسية �كيانات �أية �بظهور �يسمح �يكن �ولم �الوحيد، الحزب

  . التعب>;�عن�توجه�فكري�وسيا§���مناقض

حزاب�السياسية�دورا�مهما�فالبلدان�ال��Wتعرف�تعددية�حزبية�تلعب�ف�}ا�\ 

�الغاية� �وتكون �العام، �الشأن �لتدب>; �والتصورات �\فكار �تعددية �عن �التعب>; jي

\ساسية�بالنسبة�لهذه�\حزاب��ي�الوصول�إ�ى�السلطة�من�خTل�طرح�برنامجها�

  .jي��نتخابات�والدفاع�عنه�من�أجل�تطبيقه

�الدسات>;�ا �مختلف �أن �نجد �ا�غربية، �التجربة �بدءا�وjي �ا�غرب �عرفها �Wل

� �السيا§����1962بدستور �ا�جال �فتح �تم �حيث �الوحيد، �الحزب �نظام �منعت قد

  .للتعددية�الحزبية�تكريسا�للنهج�الليb;ا�ي�الذي�اختاره�ا�غرب

                                                           
  .باحث�jي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس�السوي���،�الرباط 227
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�تعدد� �نجد �الحزبية �التعددية �نظام �مزايا �توضح �Wال� �ا�همة �الجوانب ومن

�الع �الشأن �تدب>;�قضايا �بخصوص �والرؤى �التصورات�التصورات �وتظهر�هذه ام،

�خTل� �من ��نتخابية �لb;امجها �السياسية �\حزاب �صياغة �أثناء �أسا§�� بشكل

�السياسية� �مرجعي�}ا �من �انطTقا �ا�جا�ت �مختلف �jي �والبدائل �للحلول تقديمها

  .والفكرية�

وحسب�موريس�دوف>;جيه�فالحزب�السيا§���هو�اجتماع�أشخاص�يعتقدون�

ولذلك�فرابطة�العقيدة���يمكن�أن�ترجم�}ا�عPى�أرض� 228.العقيدة�السياسية�نفسها

�أمام� �واضحة �حلو��واختيارات �تقدم �انتخابية �برامج �صياغة �خTل �إ��من الواقع

  229.الناخب�للمشاكل�الداخلية�والخارجية

والb;نامج��نتخابي�من�هذا�ا�نطلق�هو�ما�يع¦�م�الحزب�السيا§���تنفيذه�من�

�مخت �jي �ومشاريع �وبرامج �عن�سياسات �السلطة �إ�ى �وصوله �حال �jي �ا�جا�ت لف

  .طريق��نتخابات

وتتجPى�أهمية�دراسة�الb;امج��نتخابية�jي�معرفة�مختلف�الرؤى�والتصورات�

�أخرى� �جهة �ومن �جهة، �من �العام �لتدب>;�الشأن �السياسية �\حزاب �تقدمها �Wال

  .معرفة�مستوى�تأث>;�هذه�الb;امج�عPى�نتائج��نتخابات

� �من �لبعض�وسنعمل ��نتخابية �الb;امج �تمحيص �عPى �الدراسة �هذه خTل

                                                           
�مقلد 228 �عPي �ترجمة �السياسية، �\حزاب �دوف>;حيه، �العامة��موريس �الهيئة �مطبوعات �سعد، �ا�حسن وعبد

  2: ،�ص2011لقصور�الثقافة،�القاهرة،�
أهمي�}ا،�نشأ£}ا،�نشاطها،�منشورات�مركز�البحوث�الb;�انية،�القاهرة،�: سعاد�الشرقاوي،�\حزاب�السياسية�229

  4: ،�ص2005
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� �لـ ��نتخابات�التشريعية �السياسية�ال��Wتم�طرحها�خTل ،�2016أكتوبر��7\حزاب

�\حزاب� �هذه �تراهن �حد �أي �وإ�ى �للتدب>;�العمومي؟ �وتصورا£}ا �أولويا£}ا ومعرفة

  السياسية�عPى�برامجها��نتخابية�لحسم�ا�عركة��نتخابية؟

وللتفصيل�jي�هذه�Dشكالية،�سنقسم�هذه�الدراسة�إ�ى�محورين�أساسي>ن،�

�فيما� ��نتخابية، �للb;امج �و�قتصادي ��جتما�ي �ا�ضمون �إ�ى �\ول �jي سنتطرق

� �معركة �حسم �jي ��نتخابية �تأث>;�الb;امج �عن �للحديث �الثاني أكتوبر��7سنخصص

  �نتخابية�2016

  :اJحور�cول 

  ي�و}قتصادي�لل_@امج�}نتخابيةاJضمون�}جتما��

لÌحزاب�ال��Wدخلت�غمار�ا�نافسة� إن�دراسة�كافة�مضام>ن�الb;امج��نتخابية

� �لتشريعيات �لذلك��2016أكتوبر���7نتخابية �الدراسة، �هذه �مساحة �به ��تسمح

�أحزاب �برامج �بدراسة �لÌحرار،: سنكتفي �الوط¥� ��ستقTل،�230التجمع  231حزب

وسنتطرق�jي�دراستنا�لهذه��233 .وحزب�\صالة�وا�عاصرة�232تنمية،حزب�العدالة�وال

                                                           

�انتخاب�230 �بb;نامج ��نتخابية �لÌحرار�غمار�الحملة �الوط¥� �التجمع �حزب �شعار�دخل �تحت تحرير�الطاقات�"ي

،�وهو�شعار�ü}دف�من�خTله�الحزب�إ�ى�تسويق�توجهه�ا�نفتح�باعتباره�حزبا�ليb;اليا،�لكن�"وتعزيز�التضامن

  .jي�نفس�الوقت�تعزيز�قيم�التضامن�ال��Wتعتb;�من�قيمة�أصيلة�لدى�\حزاب��جتماعية

�7ان،�دخل�الحملة��نتخابية��ستحقاقات�حزب��ستقTل�الذي�انسحب�من�حكومة�عبد�Dله�بن�ك>; �231

��2016أكتوبر� �شعاره �انتخابي �الكرامة"بb;نامج �أجل �من �القضايا�"تعاقد �وهو�شعار�ينحو�نحو�ال¦;ك>��عPى ،

  .�جتماعية�بشكل�أسا§��

" و�بالنسبة�لحزب�العدالة�والتنمية�الذي�قاد�الحكومة�ا�ن�}ية�و�ي�}ا�فقد�كان�شعار�برنامجه��نتخابي�ه�232

�DصTح ��واصلة �فرصتنا ��واصلة�" صوتنا �ثانية �و�ية �jي �ويطمح �السابقة �و�يته �منجزات �يثمن فهو�بذلك

  .نفس�السياسة�ال��Wباشرها�سابقا
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�فرع>ن، �jي �العمومية �بالسياسات �عTق�}ا �jي ��نتخابية �فيه� الb;امج �سنعرض \ول

للسياسات�العمومية��جتماعية،�وjي�فرع�أخر�سنعرض�لتصور�\حزاب�السياسية�

 .لتصور�\حزاب�السياسية�للسياسات�العمومية��قتصادية

  :الفرع�cول 

  السياسات�العمومية�}جتماعية�zي�برامج�cحزاب�السياسة�

يعتb;�ا�جال��جتما�ي�أحد�أبرز�ا�جا�ت�ال��Wتجذب�أنظار�ا�تتبع>ن�للb;امج�

�لسبب>ن �لم�: �نتخابية �كب>;ة �أزمة �من �يعاني �ا�غرب �jي ��جتما�ي �ا�جال �أن أولهما

� �Wال� �العمومية �السياسات �معها �السنوات�تنفع �jي �نهجها �عPى �الدولة عملت

�الهيأة��234ا�اضية، �عPى ��جتما�ي �الخطاب �وقع �jي �فيتمثل �الثاني �السبب أما

ولذلك�أولت�\حزاب�. الناخبة،�وسهولة�استثماره�من�أجل�توسيع�دائرة��ستقطاب

� �لـ �التشريعية �غمار��نتخابات �دخلت �Wال� �كب>;��2016أكتوبر��7السياسية أهمية

� �jي�للجانب ��جتماعية �للمعضلة �وحلولها �تصورا£}ا �تقديم �عPى �وعملت �جتما�ي،

   .برامجها��نتخابية
                                                                                                                                                    

،�وهو�بذلك�يقدم�"التغي>;��ن"بالنسبة�لحزب�\صالة�وا�عاصرة،�اختار�شعار�برنامجه��نتخابي�أن�يكون��233

  .الحكومة�ا�قبلة،�ونهج�سياسات�مغايرة�لل��Wنهج�}ا�الحكومة�ا�ن�}ية�و�ي�}ا�نفسه�كبديل�قادر�عPى�قيادة

�ا�غرب�جليا�عPى�محدودية�تدخTت�الدولة�jي�ا�جال��جتما�ي�حينما�قام�بتقييم�الخمس>ن�سنة��234 وقف

�سنة� �أعد �الذي �بتقرير�الخمسينية �عليه �اصطلح �ما �خTل �من ��ستقTل �عPى �ا�غرب �حصول �تلت �Wال

،�وقبل�ذلك�قام�البنك�الدو�ي�jي�تسعينيات�القرن�ا�ا¾���بالتنبيه�إ�ى�محدودية�نتائج�تدخTت�الدولة�2005

إسهام�jي�النقاش�: ا�غرب�ا�مكن: يراج�jي�هذا�الصدد. jي�ا�جال��جتما�ي�من�خTل�تقرير�خاص�عن�ا�غرب

  :،�وكذلك�141: ،�ص2006يضاء،�العام�من�أجل�طموح�مش¦;ك،�مطبعة�دار�النشر�ا�غربية،�الدار�الب

Synthèse Du Rapport De La Banque Mondial De 1995, Publié Par La Direction Des Etudes Et Des 

Prévisions Financières, Ministère De L’économie Et Des Finances   
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�البنية� �تأهيل �ضرورة �عPى ��نتخابية �الb;امج �جل �اتفقت �الصحة �قطاع ففي

�من� التحتية�الصحية،�لذلك�نجد�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�قد�سطر�مجموعة

القطاع،�حيث�يجعل�من�رفع�م>�انية�الصحة��Dجراءات�ال��Wمن�شأ¨}ا�ال·}وض�|}ذا

من�ا�>�انية�العامة�للدولة�مدخ�Tأساسيا�لرفع�مستوى�الخدمات�الصحية� %7إ�ى�

،�من�خTل�ضمان�حد�أدنى�من�العTج�و�وإصTح�نظامه وتسهيل�الولوج�إ�ى�العTج

�الصحية� �التغطية �تعميم �تفعيل �إ�ى �باÞضافة �الصحية، �التحتية �البنية تأهيل

  .مليون�مواطن�12إ�ى��10مل�لتش

�الb;نامج �jي �القطاع �عرفه ��هتمام ��ستقTل،حيث� نفس �لحزب �نتخابي

�وتحس>ن� �ا�جتمعية �الشرائح �لكافة �الصحية �للخدمات �الولوج �تحس>ن اس�}دف

�إ�ى� �باÞضافة �وا�مرض>ن، �\طباء �عدد �العجز�jي �تقليص �خTل �من التأط>;�الص�ي

  .ية�الصحيةتقوية�وتأهيل�البنية�التحت

و��يختلف�كث>;ا�الb;نامج��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية،�jي�شقه�ا�تعلق�

بقطاع�الصحة�عن�با�ي�الb;امج��نتخابية�\خرى،�فقد�ركز�عPى�تعزيز�وتأهيل�البنية�

�وتعزيز�ا�وارد� �للمواطن>ن، �ا�قدمة �الصحية �الخدمات �و�تحس>ن �الصحية، التحتية

�تدب>;  �وتحس>ن �أولوية�البشرية �والطفل �\م �بصحة ��هتمام �من �يجعل �كما ها،

 .وطنية�إس¦;اتيجية

�عPى� ��نتخابي �برنامجه �jي �ركز �فقد �وا�عاصرة، �\صالة �لحزب وبالنسبة

�يتعلق� �ما �خصوصا �وا�ستوصفات �Dقليمية �للمستشفيات �العاجل التأهيل

ق�با�وارد�البشرية�بالتجه>�ات،�وإرساء�سياسة�\داء�مقابل�ا�ردودية�سواء�ما�يتعل
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�الجامعية �للمستشفيات �ا�وجهة �أولوياته�. أو�Dعانات �ب>ن �من �الحزب �يضع كما

� �ت�Ïيل �يعرفها �Wال� ��خت�Tت �و RAMEDتصحيح �التغطية�، �اخت�Tت معالجة

الصحية�jي�عTق�}ا�بالقطاع�الخاص،�كما�يراهن�الحزب�jي�سياسته�لتأهيل�القطاع�

  .ن�القطاع>ن�العام�والخاصتفعيل�الشراكة�ب>الص�ي�عPى�

فا�Tحظ�من�خTل�ما�سبق�أن�الb;امج��نتخابية��ختلف�\حزاب�السياسية�

�التحتية� �البنية �مستوى �عPى �مشاكل �من �يعاني �الصحة �قطاع �أن �عPى تتفق

الصحية،�ونقص�عPى�مستوى�ا�وارد�البشرية،�وهو�ما�جعل�هذه�الb;امج�تؤكد�عPى�

  .لتسهيل�الولوج�إ�ى�العTج كأولويةضرورة�تجاوز�هذه�Dشكا�ت�

�قطاع �ضرورة��وjي �تركز�عPى ��نتخابية �الb;امج �مختلف �أن �نجد التعليم،

القيام�بإصTح�جذري�وعاجل�للقطاع�كما�هو�حال�الb;نامج��نتخابي�لحزب�التجمع�

�وإعادة� �والتكوين �ال¦;بية �منظومة �إصTح �ضرورة �عPى �ركز �الذي �لÌحرار الوط¥�

�ال¦;بوية�عتبار�للم �ا�ناهج �وإصTح �ا�غربية �jي�. درسة �أولوياته �سطر�ضمن كما

� �خTل �والفتيان �الفتيات �عPى �التعليم �تعميم �تسريع �التعليم �و��5مجال سنوات،

�للطلبة� �منح �بتخصيص �يتعهد �كم �والخاص، �العام �القطاع>ن �ب>ن �الفارق تقليص

� ��500بقيمة �الدخل �لÌسر�ذات �و�إعانات �الشهر�للسكن �jي �بقيمة�درهما ا�حدود

 .درهما�للشهر�من�أجل�تمدرس�\طفال�400

�سياسته� �jي ��ستقTل �لحزب ��نتخابي �الb;نامج �يطمح �آخر، �جانب من

�التعليم� �يكملون �الذين �التTميذ �نسبة �من �الرفع �إ�ى �التعليم �قطاع بخصوص

تعميم�وإلزامية�تمدرس�حاليا،�وكذا� % 78عوض��j2021ي�أفق� % �100بتدائي�إ�ى�
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كما��).القيم�–اللغات��–ا�ناهج�(سنة،�وتحس>ن�جودة�التعليم��15طفال�إ�ى�سن�\ 

� �ا�جال �هذا �jي �أولوياته �ب>ن �من �الحزب �للرؤية�يضع �Dطار �القانون إصدار

�وتأهيل� �\طر�ال¦;بوية، �تأهيل �و �والتكوين، �ال¦;بية �منظومة �ÞصTح Dس¦;اتيجية

�ي�يراهن�الb;نامج��نتخابي�لحزب��ستقTل�وjي�ميدان�التعليم�العا. البنية�التحتية

�أطر�عليا� �من �الوطن �وتمك>ن �ا�عرفة �مجتمع �وبناء �الجام�ي، �التكوين �تجويد عPى

  .ذات�كفاءة

أما�الb;نامج��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�jي�جانبه�ا�تعلق�بالتعليم،�فقد�

العلم��من�خTل�العمل�ركز�هو�\خر�عPى�إصTح�منظومة�ال¦;بية�والتكوين�والبحث�

عPى�إخراج�القانون�Dطار�لل¦;بية�والتكوين،�وكذا�إصTح�ا�ناهج�والb;امج�التعليمية،�

�البشرية �ا�وارد �مدرسة�. وتأهيل �إرساء �Dجراءات �هذه �خTل �من �الحزب ويس�}دف

�التدريNي� �التعميم �خTل �من �الوط¥� �ال¦;اب �مجا�ت �بكل �جودة �وذات منصفة

واعتماد�وتفعيل�بيداغوجيات�تتمحور�حول�ا�تعلم،�وتعميم�قاعات��للتعليم�\و�ي،

�ا�درسي>ن �الهدر�و�نقطاع �و�محاربة �لغوية، �وفضاءات �يخص�. للمدارسة �ما وjي

�منظومة� ��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�إ�ى�إرساء التعليم�العا�ي�ü}دف�الb;نامج

�الحك �منظومة �إصTح �خTل �من �العا�ي �للتعليم �الخدمات�متم>�ة �وتحس>ن امة،

  .ا�قدمة�للطلبة�وربط�التكوينات�بحاجيات�التنمية

�أجرأة� �ركز�عPى �فقد �وا�عاصرة �\صالة �لحزب ��نتخابي �للb;نامج وبالنسبة

� �Dس¦;اتيجية �واعتماد�2030-2015الرؤية �الدراسية �والb;امج �ا�ناهج �و�مراجعة ،

�وتجوي �العلمية، �ا�واد �تدريس �jي �\جنبية �أداء�اللغات �وتقييم �توظيف �نظام د

ا�درس>ن،�و�العمل�عPى�تعميم�التعليم�\و�ي،�باÞضافة�إ�ى�عقلنة�واجبات�التمدرس�
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�الخاص �القطاع ��نتخابي�. jي �الb;نامج �نص �العا�ي، �بالتعليم �ا�تعلق �الشق وjي

�وا�جتمع�والجامعة،�وتجميع� �جديد�ب>ن�مؤسسات�الدولة للحزب�عPى�بلورة�تعاقد

التعليم�العا�ي�ا�دنية�تحت�مسؤولية�نفس�القطاع�الوزاري،�و\جرأة��كل�مؤسسات

  .الفعلية��بدأ��ستقTلية�ا�الية�والبيداغوجية�للجامعات

وعليه،�فقطاع�التعليم���يختلف�كث>;ا�عن�قطاع�الصحة،�حيث�نجد�اتفاق�

دودية�ب>ن�مختلف�الb;امج��نتخابية�عPى�أنه�يعاني�من�مشاكل�عديدة�تؤثر�عPى�مر 

�ضرورية� �مسألة �جوانبه �كل �jي �القطاع �إصTح �من �يجعل �وهو�ما �ككل، ا�نظومة

  .ومستعجلة

ومن�الجوانب�ال��Wتحظى�باهتمام�\حزاب�السياسية�ح>ن�صياغ�}ا�لb;امجها�

�قد�يحدثه��نتخابية�نجد�الجانب�ا�تعلق� �ما �وذلك�بالنظر�إ�ى بسياسة�التشغيل،

  .نتخابية�خاصة�لدى�فئة�الشبابذلك�من�إشعاع�للحزب�jي�حملته�� 

�من�� �جعل �لÌحرار�فقد �الوط¥� �التجمع �لحزب ��نتخابي �للb;نامج فبالنسبة

�\همية،� �غاية �jي �مسألة �الشغل �فرص �خلق �عPى �الحكومية ترك>���س¦;اتيجيات

��جتما�ي ��قتصاد �jي �الشغل �فرص �خلق �إ�ى �يجعل�. باÞضافة �أخر، �جانب من

 Ìل� �الوط¥� �التجمع �مناصب�حزب �لخلق �خصبا �مجا� �ا�غربية �ا�قاولة حرار�من

الشغل،�ولذلك�فهو�يدعو�إ�ى�تأهيلها�من�أجل�تحقيق�هذا�الرهان،�ويق¦;ح�الحزب�

�القيمة� �عPى �الضريبة �من �كاÞعفاء �Dجراءات �من �مجموعة �الغايات �هذه لتحقيق

�235.خاصا�ضافة�jي�جميع��ستثمارات،�و�تطوير�الشراكة�ب>ن�القطاع>ن�العم�وال
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�مواكبة�ودعم�الدولة�لهذه� �مع �الخاص وهو�توجه�يدعم�ترك>��التشغيل�jي�القطاع

�العدالة�. السياسة �لحزب ��نتخابي �الb;نامج �jي �نجدها �Wال� �السياسة �نفس و�ي

والتنمية�والذي�كرس�نفس�السياسة�ال��Wاتبعها�خTل�الحكومة�السابقة�وال��Wتركز�

�ا�بادرات �تشجيع �عPى �التشغيل�ولذل. باÃساس �مجال �jي �الحزب �سياسة �نجد ك

� ��دة �تداريب �إحداث �والجماعات��6تق¦;ح �العمومية �وا�ؤسسات �Dدارات أشهر�jي

�و� �وا�عاهد، �الجامعات �لخريNي �تداريب �تخصيص �عPى �ا�قاو�ت �و�تشجيع ال¦;ابية،

  236.دعم�ومواكبة�ا�بادرات�الشبابية�jي�التشغيل�الذاتي

� �وا�عاصرة �\صالة �حزب �سياسته�أما �محور �القانوني �ا�دخل �جعل فقد

�إطارين� �عb;�تحديد �الشغل �مدونة �مراجعة �خTل �من �التشغيل �مجال �jي ا�ق¦;حة

\ول�إجباري�يخص�الحقوق�\ساسية،�والثاني�اختياري�يخص�الحقوق�التكميلية،�

  237.وكذا�توسيع�تمثيلية�أرباب�العمل�وممثPي�\جراء�jي�مختلف�التنظيمات�ا�هنية

>ن�لم�يخصص�حزب��ستقTل�jي�برنامجه�محورا�خاصا�للسياسة�الj��Wي�ح

يطمح�لتطبيقها�jي�مجال�التشغيل�باستثناء�بعض�Dشارات�ح>ن�تطرقه�للسياسة�

�عPى� �ا�ساطر�للحصول �تبسيط �قبيل �من �سينهجها، �Wال� �و�قتصادية �جتماعية

�� �الشهادات �لحامPي �دعم �وتقديم �الشغل، �لفاقدي �بالنسبة �أشهر�الدعم �ثTثة دة

�نسبة� �خفض �اس�}داف �إ�ى �باÞضافة �الشغل، �عن �البحث �لتسهيل �التخرج بعد

  238.%7البطالة�للحاصل>ن�عPى�الشهادات�إ�ى�

                                                           
  56-44:،ص2016أكتوبر��7الb;نامج��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�لTنتخابات�التشريعية�لـ� 236
  37-28:،�ص2016أكتوبر��7الb;نامج��نتخابي�لحزب�\صالة�وا�عاصرة�لTنتخابات�التشريعية�لـ� 237
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�بالشق� �ا�تعلق �الفرع �هذا �jي �عرضه �سبق �ما �خTل �من �مTحظته �يمكن ما

�الb;ام �الكب>;�ب>ن �هو�التشابه �السياسية، �لÌحزاب ��نتخابية �للb;امج ج��جتما�ي

�نتخابية�jي�شقها��جتما�ي،�حيث�كانت�جل�التشخيصات�وا�ق¦;حات�متقاربة�إ�ى�

  .حد�كب>;

  : الفرع�الثاني

  السياسات�العمومية�}قتصادية�zي�برامج�cحزاب�السياسة

�عPى� �التشريعية �غمار��نتخابات �دخلت �Wال� �السياسية �\حزاب �كل قامت

�Wقتصادية�ال�� �للسياسة �الحكومة��تقديم�تصورها �jي �مشارك�}ا �jي�حال ستنهجها

�ستشكل� �Wال� ��قتصادية �القطاعات �تحديد �عPى �باÃساس �عملت �حيث ا�قبلة،

�عPى� �تأث>;ها �إ�ى �باÞضافة ��قتصادية، �السياسة �هذه �وأهداف �أولويا£}ا، أولوية

  . التوازنات�ا�اكرواقتصادية

�� �السياسة �تقوم �لÌحرار، �الوط¥� �التجمع �لحزب �ال��Wفبالنسبة قتصادية

�هما �أساسي>ن �مرتكزين �عPى ��نتخابي �برنامجه �jي �ثTثية: اق¦;حها النمو� معالجة

�تنفيذ� �تسريع �عPى �أخرى �جهة �ومن �جهة، �من ��جتماعية �والخدمات والتشغيل

�القطاعية �\هداف� وü}دف. ا�خططات �من �مجموعة �تحقيق �إ�ى الحزب

�نمو�اقتصادي �معدل �كتحقيق ،� � ا�اكرواقتصادية �ب>ن ��% 4.5ي¦;اوح ،�% 5.5و

،�و�الحفاظ�عPى�نفقات��ستثمار�jي�ا�>�انية�% 3و��% 2استقرار�عجز�ا�>�انية�ب>ن�و 

�% 5مليار�درهم�سنويا،�باÞضافة�إ�ى�زيادة��ستثمارات�\جنبية�بنسبة��j60ي�حدود�
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  j2021.239ي�أفق�سنة��%8سنويا،�وحصر�معدل�البطالة�jي�أقل�من�

Tستق�� �حزب �خTل�أما �من ��قتصادية �للتنمية �جديد �نموذج �فيق¦;ح ل،

�وتحس>ن� ��س�}Tك �والتصدير�ودعم �Dنتاج �دعم �عPى �يقوم �تناف��� �اقتصاد خلق

�ا�رتبطة� �الصناعات �الفTحة �دعم �و �الوطنية، �تطوير�الصناعة �و �\عمال، مناخ

  .بالصيد�البحري،�و�تنمية�الطاقات�ا�تجددة

لحزب��ستقTل�من�وراء�سياسته��قتصادية�إ�ى�وü}دف�الb;نامج��نتخابي�

�الدين� �نسبة �خفض �قبيل �من �ا�اكرواقتصادية �\هداف �من �مجموعة تحقيق

jي�أفق��% 3،�و�تخفيض�نسبة�عجز�ا�>�انية�إ�ى�j2021ي�أفق��% 70العمومي�إ�ى�

2021�� �ليصل�إ�ى �معدل��ستثمار�الوط¥� �من �إ�ى�الرفع من�الناتج��% 36باÞضافة

  2021.240اخPي�Dجما�ي�jي�أفق�الد

من�جهته،�يرتكز�الb;نامج��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�jي�الشق�ا�تعلق�

�للنسيج� �الهيكPي �التحول �دعم �عPى ��نتخابي �برنامجه �jي ��قتصادية بالسياسة

��قتصاد� �وتنافسية �إنتاجية �وتعزيز �الصنا�ي �بالقطاع �ال·}وض ;bع� �قتصادي

بالصادرات�ا�غربية،�وتيس>;�الولوج�إ�ى�العقار،�و�تدعيم�التنمية��الوط¥�،�وال·}وض

  241.ا�ستدامة

�شقه� �jي ��نتخابي �برنامجه �فيس�}دف �وا�عاصرة، �\صالة �حزب أما

�إ�ى �نحو�التصدير� �قتصادي �وتوج�}ها �الفTحية �ا�نتجات �ال¦;ك>��عPى �إ�ى �نتقال

                                                           
  10- 6:،�ص2016أكتوبر��7الb;نامج��نتخابي�لحزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�لTنتخابات�التشريعية�لـ� 239
  36-20: ،�ص2016أكتوبر��7الb;نامج��نتخابي�لحزب��ستقTل�لTنتخابات�التشريعية�لـ� 240
241  Tنامج��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�ل;b43-38: ،�ص2016أكتوبر��7نتخابات�التشريعية�لـ�ال  
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�والغذائية �الفTحية �الص. وتطوير�الصناعات � ناعةوjي �نسبة �بلوغ �عPى  %20العمل

�الخام �الداخPي �الناتج �jي �الصنا�ي �للقطاع �قطاعات�. كمساهمة �دينامية وتعزيز

�و�لك¦;ونيات �والط>;ان ��ستثمار��.السيارات، �م>�انية �رفع �عPى �الحزب �يراهن كما

مTي>;�درهم،��10مليار�درهم�كل�سنة�بزيادة��70الحكومي�خTل�الف¦;ة�التشريعية�إ�ى�

 Þ242.ضافة�إ�ى�دعم��ستثمار�الخاصبا  

�برامجها� �jي �اق¦;حاها �تم �Wال� �السياسية �لÌحزاب ��قتصادية فالسياسة

�الفÓTي� �القطاع �ال¦;ك>��عPى �حيث �الحا�ي، �Dطار�العام �عن �تخرج �� �نتخابية

كقاطرة�لTقتصاد�الوط¥�،�مع�إعطاء�أهمية�لبعض�القطاعات��قتصادية�الناشئة�

�السيار  �أن�كصناعة �حزب �أي �عPى �يصعب �للدولة �سياسات �و�ي �وDلك¦;ونيك، ات

�هذا� �\خ>;�ل¦;سيخ �العقد �jي �بذلها �تم �Wال� �ا�جهودات �بالنظر�إ�ى �توجها£}ا يعارض

�Þقامة�. النموذج �تصورا£}ا �السياسية �\حزاب �تقدم �أن �\جدى �من �كان غ>;�أنه

�ا �الb;امج �مختلف �ب>ن �والتجانس �و�لتقائية �للحكامة �للسياسات�نظام �شكلة

�الذي �Dشكال �وهو �الجديدة، ��قتصادية �خTل� �قتصادية �بقوة �يطرح ظل

السنوات�\خ>;ة�من�طرف�الحكومة�وشركا�}ا��قتصادي>ن�دون��هتداء�إ�ى�حلول�

  243.عملية

                                                           
  25-20: ،�ص2016أكتوبر��7الb;نامج��نتخابي�لحزب�\صالة�وا�عاصرة�لTنتخابات�التشريعية�لـ� 242

jي�هذا�الجانب،�تم�عقد�ا�ناظرة�الوطنية�\و�ى�للحكامة�حول�التقائية��س¦;اتيجيات�والb;امج�القطاعية��243

وزارة�ا�نتدبة�لدى�رئيس�الحكومة�ا�كلفة�بالشؤون�العامة�والحكامة�بالصخ>;ات�يومي�ا�نظمة�من�طرف�ال

،�وال��Wحاولت�إيجاد�حلول�للمشاكل�ا�تعلقة�بالتضارب�الحاصل�فيما�يتعلق�بتدخTت�2013فb;اير��13و��12

للحكامة�حول�التقائية�للتفصيل�jي�هذا�الجانب�أكµ;�يراجع�التقرير�الختامي�للمناظرة�الوطنية�\و�ى�. الدولة

�رئيس�الحكومة�ا�كلفة�بالشؤون� �لدى �س¦;اتيجيات�والb;امج�القطاعية�ا�نظمة�من�طرف�الوزارة�ا�نتدبة
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  : اJحورالثاني

  أهمية�ال_@امج�zي�حسم�اJعركة�}نتخابية�والسياسية

�معر  �عPى �ا�حور �هذا �jي �السياسية�سنعمل �\حزاب �تول�}ا �Wال� �\همية فة

لb;امجها�خTل�حمT£}ا��نتخابية�jي�فرع>ن،�\ول�سنخصصه��عرفة�مدى�واقعية�

الb;امج��نتخابية،�أما�الثاني�فسنعمل�من�خTله�عPى�تحديد�مستوى�الرهان�عPى�

�ا�عركة� �لكسب �السياسية �\حزاب �قبل �من ��نتخابية �الb;امج �تسويق عملية

  .�نتخابية

  مدى�واقعية�ال_@امج�}نتخابية: الفرع�cول 

إن��طTع�الدقيق�عPى�تفاصيل�الb;امج��نتخابية�لÌحزاب�السياسية،�سواء�

�أخرى،� �مجا�ت �أو�jي �الدراسة �هذه �من �\ول �ا�حور �jي �عرضناها �Wال� �ا�جا�ت jي

Tيمكن�من�خ��Wصات�والنتائج�الTلها�تقييم�واقعية�يجعلنا�نخرج�بمجموع�من�الخ

�تطلعات� �عPى �Dجابة �jي �جدي�}ا �ومدى �السياسية، �لÌحزاب ��نتخابية الb;امج

  :ا�واطنات�وا�واطن>ن،�وبناء�عPى�ذلك�يمكن�تسجيل�ا�Tحظات�التالية

�cو0ى • �jي��:اJ�حظة �السياسية �\حزاب �تضعه �الذي �بالتمهيد تتعلق

�وضع�} �Wال� �Dجراءات �لتb;ير�بعض �فبالنسبة�برامجها ��نتخابي، �برنامجها �م¦ن �jي ا

�jي� �منجزا£}ا �استعراض �عPى �عملت �الحكومة �jي �كانت �Wال� �السياسية لÌحزاب

�أرقام� �بتقديم �ذلك �وتعزز �السابقة، �الو�ية �خTل �س>;£}ا �Wال� �الوزارية القطاعات

وجداول�توضيحية�ومقارنات�ب>ن�منجزا£}ا�ومنجزات�الحكومات�السابقة،�ومن�جهة�

                                                                                                                                                    

  2: ،�ص2013فb;اير��13و��12العامة�والحكامة�ا�نعقدة�بالصخ>;ات�يومي�
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� ��نتخابي�أخرى �برنامجها ��حاور �بالتمهيد �ا�عارضة �jي �كانت �Wال� �\حزاب تقوم

�الو�ية� �م>�ت �Wال� �السلبية �النقاط �عPى �وال¦;ك>� �الحكومية �Dخفاقات بعرض

الحكومية�ا�ن�}ية،�وبدورها�تعمل�عPى�توضيح�ذلك�من�خTل�تقديم�أرقام�وتفاصيل�

  .توضيحية�وإجراء�مقارنات

�الثانية • �لبعض� :اJ�حظة �بالنسبة �\وضاع �تشخيص �عPى �اتفاق هناك

القطاعات��جتماعية،�فمث�Tكل�\حزاب�تتفق�عPى�أن�قطاع�التعليم�يحتاج�إصTح�

جذري،�سواء�من�حيث�الb;امج�وا�ناهج�ال¦;بوية،�أو�الجانب�ا�تعلق�با�وارد�البشرية�

ي�يحتاج�بدوره�والب¥¤�التحتية�التعليمية،�نفس�ال#��ء�بالنسبة�لقطاع�الصحة�الذ

إ�ى�تأهيل�jي�البنيات�التحتية�وا�وارد�البشرية�لتسهيل�الولوج�إ�ى�العTج،�فتشخيص�

�لb;امجها� �صياغ�}ا �ح>ن �السياسية �\حزاب �جميع �ب>ن �مش¦;كة �نقطة �كان \وضاع

  .�نتخابية

�الثالثة • �\بعاد��:اJ�حظة �ذات ��نتخابية �الb;امج �بمضام>ن تتعلق

جلها�تس>;�عPى�نفس�النمط�الذي�اختارته�الدولة�قبل�أزيد�من���قتصادية،�فكانت

�عصب� �باعتباره �الفÓTي �القطاع �تطوير�مردودية �ال¦;ك>��عPى �حيث عشر�سنوات،

�عPى� �الرهان �مواصلة �إ�ى �باÞضافة �صادراته، �حجم �من �والرفع �الوط¥� �قتصاد

رفع�من�حجم�القطاع�الصنا�ي،�خاصة�صناعة�السيارات�والصناعات��لك¦;وني�وال

  .صادرا£}ا�ومساهم�}ا�jي�الناتج�الداخPي�الخام

إن�ا�بدأ�الذي�يقول�بأن�الb;نامج��نتخابي�للحزب�هو��:اJ�حظة�الرابعة •

�الb;امج� �jي �واضحا �يكن �لم �و\يديولوجية �الفكرية �الحزب ��رجعية �عملية ترجمة

� ��نتخابات �إذ2016أكتوبر���7نتخابية �السياسية �\حزاب �فجل �كلها��، �نقل لم
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�الناخبة، �الهيئة �الكب>;�عPى �وقعه �بالنظر�إ�ى ��جتما�ي �الخطاب �إ�ى �244انحازت

�تركز�عل�}ا� �Wال� �ا�واضيع �صدارة �jي �كان �والسكن �والتعليم �والتشغيل فالصحة

 .الزعامات�الحزبية�jي�حمT£}ا��نتخابية

 Ìل� ��نتخابية �الb;امج �أن �إ�ى �نخلص �تجعلنا �السابقة �ا�Tحظات حزاب�إن

�jي� �ا�شاركة �السياسية �\حزاب �تمايز�ب>ن �لوضع �إل�}ا ��رتكان �يصعب السياسية

  .نقاط�التشابه�ال��Wتجمع�هذه�الb;امج �نتخابات،�بالنظر�إ�ى�حجم

  مستوى�الرهان�ع:ى�عملية�تسويق�ال_@امج�}نتخابية�: الفرع�الثاني

صياغ�}ا�لb;امجها��الهدف�\سا§���الذي�تعمل�عليه�\حزاب�السياسية�أثناء

�السياسات� �مجا�ت �jي �بدائل �من �تقدمه �بما �الناخبة �الهيئة �إقناع ��ي �نتخابية

العمومية،�ف��þتعمل�عPى�ترجمة�انتظارات�ا�واطنات�وا�واطن>ن�إ�ى�سياسات�قابلة�

  .للت�Ïيل�عPى�أرض�الواقع�حال�حصولها�عPى�ثقة�الناخب>ن

Pع� �السياسية �\حزاب �مختلف �عملت �برامجها�ولهذا، �مقتضيات �إيصال ى

�نتخابية�إ�ى�أوسع�الشرائح��جتماعية،�وشرح�السياسات�ال��Wتروم�إ�ى�تنفيذها،�

وتبسيط�ا�عطيات��قتصادية�و�جتماعية�ال��Wيتضم·}ا�برنامجها،�والوقع�ا�نتظر�

  .أن�يحدثه�ذلك�عPى�حياة�ا�واطنات�وا�واطن>ن

�إل�}ا �التجأت �Wال� �للوسائل �لتسويق��وبالنسبة �بكµ;ة �السياسية \حزاب

  :مضام>ن�برامجها��نتخابية�وإيصالها�إ�ى�الهيئة�الناخبة�نجد

                                                           
مه�jي�حال�فوزه�jي��نتخابات�ال¦;ك>��عPى�الجانب��جتما�ي�وصل�إ�ى�حد�إعTن�حزب�\صالة�وا�عاصرة�عز  244

  .التشريعية�مراجعة�خطة�التقاعد�ال��Wأقر£}ا�الحكومة
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�الخطابية �أثناء�: التجمعات �السياسية �لÌحزاب �الخطابية تعتb;�التجمعات

الحمTت��نتخابية�وسيلة�تقليدية�للتواصل�مع�الهيئة�الناخبة،�بيد�أن�ا�Tحظ�من�

�الخط �التجمعات �هذه ��نتخابي�خTل �الb;نامج �مضام>ن �شرح ���تركز�عPى �أ¨}ا ابية

�محل� ��نتخابية �الدائرة �تمثيل �قادر�عPى �كشخص �ا�رشح �تسويق �وإنما للحزب،

   .ترشيحه،�وكذا�ال¦;ك>��عPى�انتقاد�الخصوم�ا�¦;شح>ن�jي�نفس�الدائرة��نتخابية

�العمومي ��ن�:̧ع�م �jي �ا�شاركة �السياسية �\حزاب تخابات�استفادت

�وتم� �الناخبة، �للهيأة ��نتخابي �برنامجها �وشرح �للتدخل �حصص �من التشريعية

تخصيص�مساحة�زمنية�لكل�حزب�سيا§���حسب�حجم�التمثيلية�ال��Wيتوفر�عل�}ا�

�jي� �بر�اني �فريق �تتوفر�عPى �Wال� �السياسية �لÌحزاب �منحت �لذلك �وتبعا �الb;�ان، jي

�أعضاء�كاjي�لتشكي �أو�عدد �أحد�ا�جلس>ن، دقيقة�مقسمة��21ل�فريق�بر�اني�مدة

�الb;�ان� �jي �تمثيلية �تتوفر�عPى �Wال� �السياسية �ومنحت�لÌحزاب �حصص، �ثTث عPى

دقائق�بالنسبة�لÌحزاب�السياسية��5دقيقة�موزعة�عPى�ثTث�حصص،�و��15مدة�

  .الغ>;�ا�مثلة�jي�الb;�ان

�خTلها: اJنشورات �من �تعمل �Wال� �التقليدية �الوسائل �من \حزاب��و�ي

�وضع� �خTل �من �مقتضب �بشكل �سواء ��نتخابي، �برنامجها �عرض �عPى السياسية

الخطوط�العريضة�للb;نامج�jي�مختلف�ا�جا�ت،�أو�نشر�الb;نامج��نتخابي�للحزب�

  .كام�TكPى�شكل�كتيب

�}جتما�ي �التوصل �ومواقع �}لك�@ونية �خTل�: اJواقع �بقوة �اللجوء تم

�لTن ��نتخابية �الحملة �لـ �التشريعية ��لك¦;ونية��2016أكتوبر��7تخابات �ا�واقع إ�ى
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�حيث� ��نتخابية، �الb;امج �تسويق �أجل �من ��جتما�ي �التواصل �ومواقع Dخبارية،

عملت�\حزاب�السياسية�عPى�وضع�مناش>;�تb;ز�باÃساس�شعار�برنامجها��نتخابي،�

. jي�كل�قطاع�من�القطاعات�وكذا�العناوين�البارزة��ختلف�السياسات�ال��Wتق¦;حها

�معالم� �ف�}ا �يb;زون �السياسية �\حزاب �فيديو�لزعماء �مقاطع �استعمال �تم أيضا

�لجميع� �متاحا �مجا� ��جتما�ي �التواصل �صفحات �وشكلت ��نتخابية، برامجهم

\حزاب�السياسية�لتسويق�برامجها�من�خTل�ما�توفرها�من�سهولة�jي�الوصول�إ�ى�

  .ة�الناخبة،�خاصة�الشبابشرائح�واسعة�من�الهيئ

�الحزبية� ��نتخابية �الb;امج �إيصال �jي �ا�ستعملة �الوسائل �تعدد �مع وبا�وازاة

�ونجد� �ا�ستعملة، �باللغات �يتعلق �فيما �تنوع �أيضا �هناك �كان �الناخبة، للهيأة

  .باÃساس�الدارجة�ا�غربية،�واللغة�العربية�واللغة�\مازيغية�واللغات�\جنبية

ا�Tحظ�أن�استعمال�الدارجة�ا�غربية�كان�طاغيا�jي�عملية��:ربيةالدارجة�اJغ

�وسائل� �خTل �من �سواء �الشفوي �التواصل �خاصة �الناخبة �الهيئة �مع التواصل

�ا�كتوبة� ��نتخابية �للb;امج �بالنسبة �أما �الخطابية، �التجمعات �خTل �أو�من DعTم

تحاد�الدستوري�الذي�فلم�تستعمل�ف�}ا�الدارجة�مع�استثناءات�قليلة�مثل�حزب��

  245.اختار�أن�يكون�شعار�حملته��نتخابية�بالدارجة

استعملت�اللغة�العربية�أساسا�jي�ا�نشورات�وبعض�تدخTت��:اللغة�العربية

  .القيادات�الحزبية�jي�وسائل�DعTم

�cمازيغية �التواصل��:اللغة �عPى �عملت �السياسية �\حزاب �من مجموعة

                                                           
  "الخ>;�الPي�فيك"الشعار�الذي�اختاره�حزب��تحاد�الدستوري�هو� 245
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�ال �مع �\مازيغية �أو�عb;�وسائل�باللغة �الخطابية �التجمعات �jي �سواء �الناخبة، هيئة

�حزب� �فعل �كما �\مازيغية �باللغة ��نتخابية �نشر�برامجها �خTل �من �أو DعTم،

  .\صالة�وا�عاصرة

تم�استعمال�اللغة�الفرنسية�بالدرجة�\و�ى�jي�نشر�الb;امج��:اللغات�cجنبية

مع�الوط¥��لÌحرار�اللغة��سبانية�أيضا��نتخابية�الورقية،�كما�استعمل�حزب�الج

  .jي�مقطع�فيديو�منشور�عPى�ا�واقع��لك¦;ونية�ووسائل�التواصل��جتما�ي

�الناخبة� �الهيئة �مع �السياسية �\حزاب �|}ا �تتواصل �Wال� ��ليات �تعدد ورغم

خTل�الحملة��نتخابية�إ��أن�هناك�عدة�مؤشرات�تدل�عPى�ضعف�ا�راهنة�عPى�

  :�نتخابية�لحسم�ا�عركة��نتخابية�الb;امج

�التحالف� .1 ��حزاب �}نتخابية �ال_@امج �zي �}ستمرارية �روح غياب

�جهودها�: الحكومي �تنسيق �عPى �تعمل �� �السابقة �الحكومة �شكلت �Wال� فاÃحزاب

�خTل�تقديم�برامج�انتخابية�متناسقة،�فباستثناء�حزب� �حصيل�}ا�من والدفاع�عن

�نجد �والتنمية، �عPى��العدالة �برامجها �تقدم �السابق �الحكومي �التحالف �أحزاب با�ي

السياسات�العمومية�الحالية�رغم�أ¨}ا�كانت�شاركت�jي�الحكومة� شكل�بدائل�لبعض

لهذا�فالb;نامج��نتخابية�ال��Wتتقدم�|}ا�\حزاب�السياسية�ليس�. ال��Wتبن�}ا�سابقا

ابقة،�أو�أهداف�مستقبلية�لها�أفق�اس¦;اتيNي�مرتبط�بتموقع�الحزب�jي�ا�راحل�الس

 .من�خTل�تنسيق�الرؤى�ب>ن�الحلفاء�السابق>ن

�}نتخابية .2 �ال_@امج �zي �}جتما�ي �الطابع �الخطاب��:طغيان ü}يمن

�من� �الرغم �فعPى ��نتخابية، �الb;امج �تسويق �عملية �عPى �كب>; �بشكل �جتما�ي
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�jي �السياسية �\حزاب �قبل �من �ا�ق¦;حة �للسياسة �\خ>;ة �هذه مختلف��تضم>ن

�برامجها� �محتويات �إ�ى �تطرقها �ح>ن �الحزبية �القيادات �أن �ا�Tحظ �إ��أن ا�جا�ت

�خاصة� �أسا§�� �بشكل ��جتما�ي �با�جال �ا�تعلق �Dجراءات �ال¦;ك>��عPى �عPى تعمل

�تغلغل �سهولة �بسبب �وذلك �والسكن، �والصحة �شرائح� التشغيل �إ�ى �الخطاب هذا

�ا�عط �لكون �أيضا �ثم �ا�جتمع، �من �خاصة�واسع �ا�جا�ت �ببعض �ا�تعلقة يات

�فهم� �صعوبة �بسب �العام �الرأي �قبل �كب>;�من �باهتمام ���تحظى �وا�ا�ي �قتصادي

�|}ا �ا�رتبطة �وDحصائيات �برنامجها�. \رقام �عPى �تراهن �� �السياسية فاÃحزاب

�نتخابي�بشكل�كPي�وإنما�فقط�عPى�جزء�منه�لحسم�نتائج��نتخابات�التشريعية�

 .هالصالح

ما�تمت�مTحظته�خTل�: ضعف�التفاعل�مع�مضام�ن�ال_@امج�}نتخابية .3

� ��ستحقاقات ��نتخابية �للحملة� هو�أن�2016أكتوبر��7الحملة �ا�وازية النقاشات

لم�تركز�كث>;ا�عPى�تحليل�مضام>ن�الb;امج��نتخابية��j246ي�وسائل�DعTم، �نتخابية

�ووضع �ف�}ا، �والتفصيل �السياسية �واستجTء��لÌحزاب �الb;امج، �هذه �ب>ن مقارنات

�الb;امج��نتخابية�ليست�عامل�حسم� �عPى�أن �ورا�}ا،�وهو�مؤشر�يدل �من الغايات

��Wال� �الشخصيات �طبيعة �ال¦;ك>��عPى �تم �ذلك �مقابل ��نتخابات، �هذه �لنتائج مهم

وقو£}ا�jي�استقطاب�الهيئة�الناخبة�با�عتماد�عPى�نفوذها� زك�}ا�\حزاب�السياسية

��نتخابية �دائر£}ا �داخل �وشعبي�}ا �Dشكا�ت�. �جتما�ي �لبعض �التطرق وعند

�والتعليم� �التشغيل �وإشكالية �التقاعد �صندوق �كأزمة �العام �بتدب>;�الشأن ا�رتبطة

                                                           
��لك¦;ونية،� 246 �ا�واقع �وبعض �والخاصة �العمومية �وDذاعات �التلفزيونية �القنوات �مختلف �واكبت حيث

لقاءات�حوارية�مع�قادة�\حزاب�السياسية،�وبحضور�باحث>ن�مختص>ن�jي�العلوم��الحملة��نتخابية�بإجراء

  .القانونية�والعلوم�السياسية،�وjي�بعض�هذه�الb;امج�تم��نفتاح�فاعل>ن�من�ا�جتمع�ا�دني
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  .والصحة،�فإن�النقاش�يكون�سطحيا�و��يقدم�إجابات�واضحة�وحاسمة

  خاتــمة

��ن �الb;امج �تلعبه �الذي �إنكار�الدور �يمكن �jي�� �السياسية �لÌحزاب تخابية

��Wبمثابة�التعهدات�ال�;bامج�تعت;bي�استمالة�الناخب>ن،�فهذه�الjالدول�الديمقراطية�

  .يقدمها�الحزب�للهيئة�الناخبة�ويل¦�م�عPى�ت�Ïيلها�jي�حال�حصوله�عPى�ثق�}ا

غ>;�أن�ا�مارسة�الحزبية�jي�ا�غرب�لم�تر�ى�بعد�إ�ى�جعل�الb;امج��نتخابية�

�استثمار�مجا�� �فرغم ��نتخابية، �الحمTت �أثناء �السياسية �\حزاب �ب>ن للمنافسة

وسائل�متنوعة�للتواصل�مع�الهيئة�الناخبة�إ��أن�ذلك�لم�يكن�من�أجل�التفصيل�

  .jي�الb;امج��نتخابية�وشرح�مضامي·}ا

�تط�ى� ��نتخابات، �لنتائج �حسم �كعامل ��نتخابية �الb;امج �£}ميش �ظل وjي

�السلوكيا �وإثارة�بعض �ا�ال، �كاستعمال �الناخب>ن �استمالة �jي �ا�شروعة �غ>; ت

  .النعرات�القبلية

  :#ئحة�اJراجع

�ا�حسن� • �وعبد �مقلد �عPي �ترجمة �السياسية، �\حزاب �دوف>;حيه، موريس

  .2011 سعد،�مطبوعات�الهيئة�العامة�لقصور�الثقافة،�القاهرة،

،�نشاطها،�منشورات�أهمي�}ا،�نشأ£}ا: سعاد�الشرقاوي،�\حزاب�السياسية •

  .2005مركز�البحوث�الb;�انية،�القاهرة،�

�مش¦;ك،�مطبعة�: ا�غرب�ا�مكن • �من�أجل�طموح إسهام�jي�النقاش�العام
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  .2006دار�النشر�ا�غربية،�الدار�البيضاء،�

�التقائية� • �حول �للحكامة �\و�ى �الوطنية �للمناظرة �الختامي التقرير

�ا� �القطاعية �والb;امج �رئيس��س¦;اتيجيات �لدى �ا�نتدبة �الوزارة �طرف �من نظمة

� �يومي �بالصخ>;ات �ا�نعقدة �والحكامة �العامة �بالشؤون �ا�كلفة �13و��12الحكومة

  .2013فb;اير�

• � �لـ �التشريعية �لTنتخابات �وا�عاصرة �\صالة �لحزب ��نتخابي �7الb;نامج

   2016أكتوبر�

�7ابات�التشريعية�لـ�الb;نامج��نتخابي�لحزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�لTنتخ •

   2016أكتوبر�

• � �لـ �التشريعية �لTنتخابات ��ستقTل �لحزب ��نتخابي أكتوبر��7الb;نامج

2016  

• � �لـ �التشريعية �لTنتخابات �والتنمية �العدالة �لحزب ��نتخابي �7الb;نامج

   2016أكتوبر�

• Synthèse Du Rapport De La Banque Mondial De 1995, Publié Par 

La Direction Des Etudes Et Des Prévisions Financières, Ministère De 

L’économie Et Des Finances  
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   :تقديم

�من� �تمك·}ا �Wال� �للوسائل �ا�نظمة �\داة �باعتبارها �الدولة �م>�انية �أهمية تb;ز

�محددة،�ا�وارد� �ف¦;ة�زمنية �النفقات�ال��Wتل¦�م�با�ضطTع�|}ا�خTل الTزمة�لتمويل

�لتجسيد� �الفعلية �و\داة �للدولة �\ساسية �القضايا �أحد �ا�ا�ي �الدعم ويشكل

  .توجها£}ا�وت�Ïيلها�عPى�أرض�الواقع

�هذا� �كان �وقد �كب>;ا، �تطورا �\خ>;ين �العقدين �خTل �التمويل �مفهوم وعرف

�ا�ست �من �تواجه�التطور �Wال� �ا�¦�ايدة �التحديات �عPى �للتغلب �الضرورية لزمات

ومع�تزايد�حدة�ا�نافسة�والتضخم�والتدخل�الحكومي�ا�باشر�وغ>;�ا�باشر�. ا�قاو�ت

��قتصادية� �ا�سؤولية �وتعاظم �الهائل �التكنولو5ي �والتقدم ��قتصادي �النشاط jي

 �� �كان �والخاصة، �العامة �ا�قاو�ت �jي �أجل�و�جتماعية �من �تمويTت �إيجاد �من بد

�أداة�الوظيفة�ا�الية�بما� �تعتمد�إ�ى�حد�كب>;�عPى�كفاءة �Wال� صمود�هذه�ا�قاو�ت

  .يسمح�لها�بمواجهة�تلك�التحديات

�لÌدوار �وا�لقاة  ا�وكولة  ونظرا �السياسية �الفصل� لÌحزاب �jي �عاتقها عPى

\فراد�والجماعات� وآراء،�فض�TعPى�أ¨}ا�تدافع�عن�مصالح�2011السابع�من�دستور 

�للقيام� �لها �ا�كون>ن �\عضاء �عPى �تمويلها �jي �باÃساس �تستند �فإ¨}ا }ا، �تك̈و �Wال
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�عPى��.بمهامها �السياسية �\حزاب �اعتماد �باستحالة �بالقول �نجازف �لن �أننا غ>;

�jي ¤Wح� �أنه �ذلك �jي �وحجتنا �الذاتي، �الديمقراطية التمويل �هذه�  الدول تتلقى

ية�تمويTت�من�الدولة�مادام�أ¨}ا�تعb;�عن�مصالح�وآراء�مشروعة�التكوينات�السياس

  .تقرها�الدولة

��خTف�حول�حاجة�النظام�السيا§���إ�ى�الديمقراطية�وحاجة�الديمقراطية�

�بتنوع� �ترتبط �حاجة �ا�ال، �إ�ى �السياسية �\حزاب �وحاجة �وفعالة، �قوية �أحزاب إ�ى

�و  �ندواته �وعقد �وإصدار�صحفه �الحزب �أنشطة ��نتخابية،�نفقات �حمTته تمويل

لكن�ا�ث>;�jي�عTقة�السيا§���با�ال�العمومي�هو�الغموض�والتعقيد��.وعقد�مؤتمراته

�وغ>;� �عامة �بصفة �الديمقراطية �الدول �jي �كث>;ة �تجارب �jي �الحزب �فمالية والسرية،

الديمقراطية�بصفة�خاصة،�تعتb;�مصدرا�للربح�و�غتناء�والشÑ}ات،�لكون�ممارسة�

سيا§���يرتبط�بتدب>;�ا�ال�العام،�خصوصا�jي�ظل�غياب�آليات�دستورية�أو�العمل�ال

  .247قضائية�أو�قانونية�واضحة�لضبط�مالية�\حزاب

وهو�\مر�الذي�ييسر�لعملية��رتشاء�السيا§���الذي�يؤدي�بدوره�إ�ى�فساد� 

�درجة� �إ�ى �أجله، �من �أنشئت �الذي �الهدف �طريق �عن �|}ا �ويحيد ��نتخابية العملية

ح�ف�}ا�ا�ال�jي�الحياة�السياسية�بشكل�عام�وjي�الحياة�الحزبية�بشكل�خاص،�أصب

أن�-مع�\سف–يتعاظم�سنة�بعد�أخرى،�حW¤�أننا�أصبحنا�نعيش�jي�زمن�يظهر�فيه�

  .248السياسة�باتت�jي�حاجة�أكµ;�للمال�منه�إ�ى�\فكار

                                                           
�بلقا¾�� 247 �ميلود ،"� �رقم �القانون �zي �السياسية�36-04قراءة �با�حزاب � ،"اJتعلق �فكر، الطبعة�منشورات

  .110: ،�ص2006 �و�ى
�مالية�cحزاب�السياسية"،�أحمد�بوز  248 دار�القلم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،��،"اJال�والسياسة،�دراسة�zي
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��نتخاب �ولحمT£}ا �السياسية �لÌحزاب �العمومي �التمويل �من �إذن ية�فالهدف

  .ير5ى�من�ورائه�تخليق�الحياة�السياسية�وحماي�}ا�من�التمويTت�ا�شبوهة

انطTقا�مما�تقدم،�فإن��شكالية�الرئيسية�ال��Wتعالجها�هذه�الورقة�تتمحور�

�خTل� �من �وذلك �با�غرب �السياسية �لÌحزاب �العمومي �ا�ا�ي �الدعم �مسألة حول

�التا�ي �العمو : التساؤل �التمويل �استجابة �مدى �السياسية�ما �\حزاب ��تطلبات مي

  با�غرب؟

�لÌحزاب�و  �العمومي �بالدعم �ا�رتبطة �الجوانب �بمختلف �Dحاطة �أجل من

�الفرعية� �لÌسئلة �التطرق �خTل �من �ا�وضوع �هذا �سنقارب �با�غرب، السياسية

  : التالية

 ما��ي�مكونات�التمويل�الذاتي�لÌحزاب�السياسية؟ •

ب�السياسية�محاولة�من�الدولة�Þعان�}ا�هل�يعتb;�التمويل�العمومي�لÌحزا •

�أخرى� �أهداف �عPى �ينطوي �أم ��نتخابية، �الحمTت �خTل �الصعوبات �مجا|}ة عPى

 تحاول�الدولة�من�خTله�تطويع�وإدماج�\حزاب�السياسية�عن�طريق�الدعم�ا�ا�ي؟

 ما��ي�ا�عاي>;�ا�عتمدة�jي�توزيع�الدعم�عPى�\حزاب�السياسية؟ •

�ا�جلس • �يضطلع �تمويل��هل �مجال �jي �كاملة �بأدواره �للحسابات \عPى

 الحمTت��نتخابية�لÌحزاب�السياسية؟

�أحدهما� �محورين، �إ�ى �الورقة �هذه �نقسم �أن �اخ¦;نا �سبق، �مما انطTقا

                                                                                                                                                    

  .5:،�ص2005الطبعة�\و�ى�
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� �الحديث �إ�ى �أفردناه �والتمويل�عن �الدعم �أهداف �ب>ن �با�غرب �السياسية \حزاب

�لدراس. الذاتي �الثاني �ا�حور �خصصنا �ح>ن �\حزاب�jي �لتمويل �Dطار�ا�رج�ي ة

  .السياسية

 : اJحور�cول 

  cحزاب�السياسية�باJغرب�ب�ن�أهداف�الدعم�والتمويل�الذاتي

،�1986قبل�أن�يلجأ�ا�غرب�إ�ى�تخصيص�دعم�ما�ي�لÌحزاب�السياسية�سنة� 

�التمويل �عPى �والقانونية �النظرية �الناحية �من �تعتمد �لÌحزاب �ا�الية �ا�وارد �كانت

�ا�نتخب>ن� �تحويTت �\عضاء، �اش¦;اكات �إ�ى �باÞضافة �يتضمن �والذي الذاتي،

  .ومداخيل�الصحافة�الحزبية

�تلجأ� �أن �وقبل �التقليدي �ولو�بشكلها �السياسية �\حزاب �فكرة �صدور فمنذ

�تعتمد� �السياسية �لÌحزاب �ا�الية �ا�وارد �كانت �لها، �ما�ي �دعم �تخصيص �إ�ى الدولة

Pع� �النظرية �الناحية �jي�من �الحزب �أن �وذلك �الهبات، �وبعض �\عضاء �اش¦;اكات ى

نظر�قادته�ومناضليه�القناة�ال��Wمن�خTلها�يعb;ون�عن�آرا�}م�ومطالÑ}م�ومواقفهم�

  .تجاه�النظام�السيا§���القائم�ومواجهته�jي�بعض�\حيان

وهذه�البداية�jي�كيفية�تمويل�\حزاب�السياسية�لم�تكن�تقتصر�عPى�أحزاب� 

�معينة �\حزاب��دولة �جل �اعتمد£}ا �Wال� �\ساس �القاعدة ��ي �وإنما �أخرى، دون

السياسية،�وذلك�حW¤�يتس¥¤�لها�العمل�jي�معزل�عن�أي�ضغوط�سياسية�خارجية�

��Wساس�إ�ى�طبيعة�الحقبة�الÃحزاب�باÌوخاصة�النظامية،�ويرجع�التمويل�الذاتي�ل

  .نشأت�ف�}ا�\حزاب�السياسية�عموما�وا�غربية�خصوصا
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وذلك�-مقارنة�بمثيل�}ا�jي�أوربا-لظاهرة�الحزبية�jي�ا�غرب�تعد�حديثة�العهدفا 

Ã¨}ا�ارتبطت�jي�البداية�بالنضال�من�أجل��ستقTل�jي�مواجهة�ا�ستعمر�الفرن����

ورغم�أ¨}ا�انتقلت�بعد��ستقTل�ل¦;تبط�بالسياق�السيا§���الحديث،�عb;�. وDسباني

� �ا�طالبة �صف �إ�ى ��نضمام �ظلت�محاولة �فقد �التحول �هذا �فرغم بالديمقراطية،

�وا�ؤسسة� �\حزاب �ب>ن �العTقة �عPى �انعكس �ما �وهذا �\و�ى، �بجذورها مرتبطة

ا�لكية،�حيث�غلبت�لغة�التوافق�السيا§���jي�مرحلة�من�ا�راحل،�كما�انعكس�عPى�

�الوفاء �ثنائيات �عليه �غلبت �الذي �السيا§�� �الوحدة/القاموس التفكك،�/الخيانة،

�Dجماع. �ختTف/اعDجم �الوحدة، �\صالة، �الوفاء، ��نتصار�لقيم �كان ... وقد

وغلبت�بذلك�لغة�\خTق�عPى�لغة�السياسة،�وهذا�ما�عرقل�بشكل�كب>;�بروز�فكر�

سيا§���حديث،�كان�من�ا�حتمل�أن�يساهم�jي�بناء�تجربة�حزبية�با�ع¥¤�السيا§���

  .249الديمقراطي�الحديث

� �التمويل �لخطورة �ا�ساس�ونظرا �jي �ا�تمثلة �السياسية �لÌحزاب الذاتي

�من� �عنه �ينتج �وما �ا�الية �بالفضائح �الذاتي �التمويل �وارتباط �الدولة، باستقTلية

إضرار�با�نافسة��نتخابية�ب>ن�\حزاب�من�حيث�ا�ساواة�وال��Wتعتb;�ركنا�أساسيا�

  .لعملية�التحول�الديمقراطي

  اسية�التمويل�الذاتي�لÉحزاب�السي: أو#

�سنة� �قبل �با�غرب �السياسية �لÌحزاب �العمومي �التمويل �عن �الحديث إن

                                                           
�zي�اJغرب�غموض�التصور�وإعاقة�اJمارسة "،إدريس�جنداري  249 �51العدد� وجهة�نظر، ،"التجربة�الحزبية

  .30:مطبعة�النجاح�الجديدة،�ص رة،السنة�السادسة�عش-2012شتاء�
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،�وبالتا�ي�250كان�محرما�من�الناحية�القانونية�بمقت�¤�ظه>;�الحريات�العامة�1986

�السيا§��� �القاموس �jي �النظرية �الناحية �من �يع¥� �يكن �لم �السيا§�� �التمويل فإن

ا�حصل�عليه�من�خTل�اش¦;اكات�ا�غربي�سوى�التمويل�الذاتي�لÌحزاب�السياسية�

  .أعضا�}ا

ويعتb;�نظام��ش¦;اكات�ا�ظهر�\كµ;�تعب>;ا�عن�التمويل�الذاتي�لÌحزاب،�فهو�

�لÌحزاب� �العمومي �التمويل �غياب �jي �الحزبية، �للحياة �التمويPي �النظام أصل

�تحويTت� �أو �\عضاء �اش¦;اكات �شكل �إما ��ش¦;اكات �نظام �ويتخذ السياسية،

  .>ن�أو�عن�طريق�مداخيل�الصحافة�الحزبيةا�نتخب

  اش�@اكات�cعضاء -

تعد�اش¦;اكات�\عضاء�من�أقدم�الطرق�التمويلية�jي�الحياة�الحزبية،�بل�jي�

�Dمكانية�الوحيدة�ا�سموح�|}ا�من�الناحية�القانونية،�ما� مراحل�سابقة�كانت�تعد

�غ>;�\عضاء �آخرين، �متدخل>ن �وجود �تمنع �لم �ا�مارسة �أن �دعم��دام �jي الحزب>ن،

  .وتمويل�\حزاب�السياسية

� }ا �ك̈و �من �نتجت �\عضاء ��ش¦;اكات �كانت �Wال� �ا�كانة �مصدر�"وهذه تشكل

إذ�أ¨}ا�تضمن�للمنخرط>ن�إمكانية�: "التمويل�\كµ;�ديمقراطية�و\قل�إثارة�للمشاكل

�يكون� �أن �دون �تحول �كما �للحزب �الرسمية �السياسة �التأث>;�عPى �بعض ممارسة

خاص�أو�مجموعة�قوية�من�الناحية�ا�الية�أن�تمارس�تأث>;ا�كب>;ا�أو�ضغوطات�Ãش

                                                           
250 � �العامة �ظه>;�الحريات �(ينص ��1.58.376ظه>;�رقم �) 1958نونb;��15بتاريخ �الفصل �أنه�j18ي �عPى ��: "منه

يمكن�لÌحزاب�السياسية�والجمعيات�ذات�الصبغة�السياسية�أن�تتسلم�بصفة�مباشرة�أو�غ>;�مباشرة�من�

 ".رى�أو�من�ا�كاتب�أو�ا�ؤسسات�العموميةــالدولة�أو�البلديات�أو�جماعات�عمومية�أخ
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  .251"عPى�الحزب

�ويحتل� �السياسية، �لÌحزاب �\ساسية �ا�الية �ا�وارد �من �ا�ورد ويعتb;�هذا

من�القانون��31الرتبة�\و�ى�من�ب>ن�ا�وارد�ا�الية�الستة�لÌحزاب�كما�حدد£}ا�ا�ادة�

  .2011أكتوبر��22الصادر�بتاريخ��29.11252ياسية�رقم�التنظيم��لÌحزاب�الس

  تحوي�ت�اJنتخب�ن - 

�من� �عينة �تؤدü}ا �Wال� ��ش¦;اكات �آخر�من �صنفا �ا�نتخب>ن تعتb;�تحويTت

وينب¥��سن�هذا�النظام�من��ش¦;اكات�عPى�أساس�أن�الحزب�هو�. \عضاء�الحزبي>ن

فهو�يقوم�بتلك�ا�همة�باسم�الذي�أوصل�ا�نتخب�ا�ع¥��إ�ى�ذلك�ا�نصب،�وبالتا�ي�

  .253الحزب�الذي�انتدبه�لها

�بحيث� �عا�يا، �عل�}ا �ا�تعارف �الحزبية �القواعد �الحاضر�من �الوقت �jي وتعد

�الكب>;�الذي� �ال¦;اجع �مع �خاصة �السياسية، �\حزاب ��عظم �رئيسيا �موردا أضحت

�ذل �عPى �أدل �و� �ا�عاش، �السيا§�� �الفتور �بسبب ��ش¦;اكات �نظام �عليه ك�أصبح

�ا�غرب� �jي �\خ>;ة �السنوات �jي �و�نتخابية �السياسية �ا�شاركة �نسبة ضعف

)� �الجمعة �ليوم �التشريعية �نسبة�2016أكتوبر��07نتخابات �تتجاوز �لم �حيث ،

  ).jي�ا�ائة�وفق�تقارير�رسمية�لوزارة�الداخلية�43ا�شاركة�نسبة�

                                                           
251 FROWEIN(H.C.J.A), "Etude comparative du financement des partis politiques", 

http://stars,coe.fr/doc/doco1/fdoc9077. 
�26الصادرة�بتاريخ��5989الجريدة�الرسمية�عدد� ا�تعلق�باÃحزاب�السياسية،�29.11القانون�التنظيم��رقم� 252

 ).2011أكتوبر�24(1432ذو�القعدة�
 .50:،�صمرجع�سابق�،"اJال�والسياسة،�دراسة�zي�مالية�cحزاب�السياسية"،�أحمد�بوز �253
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�ا� �ا�الية �ا�بالغ �حجم �jي �ا�نتخب>ن �تحويTت �أهمية �لكل�وتتمثل خصصة

منتخب،�عTوة�عPى�أن�نظام�تحويTت�ا�نتخب>ن�يعد�مبدأ�عاما�تقره�جميع�\حزاب�

السياسية�jي�أنظم�}ا�الداخلية،�فإن�نسبة�هذه�ا�ساهمة�تختلف�باختTف�القوان>ن�

  .الداخلية�لكل�حزب�سيا§��

  :مداخيل�الصحافة�الحزبية - 

�اعت �تاريخها، �ذلك �عPى �يشهد �كما �الحزبية �الصحافة �إحدى�إن �دوما b;ت

��ي� �النشرات �هذه �كانت �حيث �السياسية �لÌغراض �\حزاب �سخر£}ا �Wال� الوسائل

�خTل� �من �العام، �للرأي �إبTغه �تود �ما �عb;ه �تبث �و�زالت �كانت �الذي ا�نb;�الوحيد

شرح�مواقفها�أو�محاورة�السلطة�بواسط�}ا،�كما�أن�الصحافي>ن�الذين�يشتغلون�jي�

� �غالبا �ا�نابر�كانوا �أو�هذه �ا�ختلفة �\حزاب �مناضPي �عPى �أو�يحسبون �ينعتون ما

ا�ناصرين�لهذه�القضية�أو�تلك،�وبإيجاز�كانت�صفة�ا�ناضل�jي�أغلب�\حيان�تغلب�

  .254عPى�صفة�الصحفي

�وروافد� �كافية، �تحتية �بنية �إيجاد �يستد�ي �حيويا �نشاطا وتعتb;�الصحافة

 �� �þف� �كفئة، �بشرية �موارد �إ�ى �باÞضافة �مهمة �وثقافية�مالية �سياسية �أداة �تعد

فقط،�بل�يمكن�اعتبارها�مشروعا�تجاريا،�مما�يجعل�ا�قاولة�DعTمية�تعتمد�عPى�

مبيعا£}ا�وعائدات�Dشهار،�ومساهمة�العامل>ن�|}ا،�باÞضافة�إ�ى�ا�ساعدات�ا�قدمة�

  .255من�طرف�الدولة

                                                           
أطروحة�لنيل�،�)"تمويل�cحزاب�السياسية(اJالية�العامة�والحياة�السياسية�باJغرب�"،�نورالدين�قهوي  254

 .117:ص،�2004-2003ي،�ع>ن�الشق،�الدار�البيضاء�سنة�الدكتوراه�jي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثان
�قهوي 255 �باJ"،نورالدين �السياسية �والحياة �العامة �cحزاب( غرباJالية مرجع� ،)"السياسية تمويل
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  تمويل�الخواص - 

مصادر��1958سنة�جعل�الفصل�السادس�من�ظه>;�الحريات�العامة�الصادر�

واجبات�انخراط�أعضا�}ا�أو�ا�بالغ�ا�الية�ال��W"تمويل�\حزاب�السياسية�تتحدد�jي�

  .256"درهما�240يدفعها�ع·}ا�\عضاء�دفعة�واحدة�من�غ>;�أن�تفوق�

ويشمل�تمويل�الخواص�الهبات�والوصايا�والتb;عات،�ويمثل�هذا�ا�ورد�نسبة�

�من ��� هامة �Wال� �\حزاب �بعض �انخراط�مداخيل �واجبات �عPى ��عتماد تستطيع

�ا�نتمون�لها�من�يفضل�دعم� �من�ا�تعاطف>ن�مع�\حزاب�وأيضا �فهناك ا�ناضل>ن،

��ل¦�ام� �عوض �والتb;عات، �والوصايا �الهبات �خTل �من �الحزبية �\نشطة مختلف

�الوطنية� �ا�ؤتمرات �كون �خTل �من �ذلك �ويتضح �أو�شهرية، �سنوية �بمبالغ الدائم

�و�جتماع �وتنفيذية"ية �مركزية �لجان �مركزية، �هيئات �وطنية، وكذلك�..." مجالس

�بعض� �|}ا �تقوم �Wال� �والجماه>;ية �Dشعاعية �\نشطة �وبعض ��نتخابية الحمTت

\حزاب�تمول�مباشرة�من�خTل�هذا�النوع�من�ا�وارد،�بل�أن�بعض�\حزاب�تقدر�

من�هبات�وتb;عات،�وهناك�الو�ءات�الحقيقية�لها�من�خTل�ما�يقدمه�البعض�لها�

ا�تعاطف>ن�من�يج�}د�jي�تقديم�الهبات�للحصول�عPى�تزكية�ترشيحه�jي��نتخابات�

  257...أو�استفادته�من�مشروع�مع>ن�أو�كسبه��نفعة��حقا

�والتb;عات،� �والوصايا �الهبات �طريق �عن �الخواص �تمويل �سلبيات ولتفادي

                                                                                                                                                    

 .99:صسابق،
 .1958نونb;��15الصادر�بتاريخ��1.58.376ظه>;�الحريات�العامة�رقم�للمزيد�انظر،� 256
�بوليف 257 �نجيب �محمد �تم"، �zي �السياسيةقراءة �cحزاب �يونيو��،"ويل �خاص، �عدد �طنجيس، ،�2005مجلة

 .60:ص
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عPى��11.29حزاب�السياسية�رقم�من�القانون�التنظيم��الجديد�لÌ �31ركزت�ا�ادة�

الهبات�والوصايا�والتb;عات�النقدية�والعينية�يجب�أن���يتعدى�مبلغها�Dجما�ي�"أن�

�40كما�نصت�ا�ادة�" درهم�jي�السنة��300.000أو�القيمة�Dجمالية�لكل�واحدة�م·}ا�

�أو� �تساوي �سيا§�� �حزب �لفائدة �ما�ي ��بلغ �تسديد �كل �أن �عPى �القانون �نفس من

  .258درهم�يجب�أن�يكون�بواسطة�شيك�بنكي�أو�شيك�بريدي�10.000قيمته��تفوق 

  العائدات�اJرتبطة�با�نشطة�}جتماعية�والثقافية�لÉحزاب -

�غ>;� �السياسية �\حزاب �موارد �من �والتb;عات، �والوصايا �لهبات �ا �كانت إذا

�داخل� �وتموقعه �وعTقاته �الخار5ي �وأدائه �الحزب �بحركية �ويرتبط مضبوط

�العائدات��ا�ؤسسات �يرتكز�عPى �الصنف �هذا �فإن �وا�ركزية، �الوطنية والهيئات

ا�ختلفة�من�\نشطة��جتماعية�والثقافية�لÌحزاب،�و��يمكن�أن�يعتد�به�كمورد�

�اعتبارات �لعدة �وذلك �السياسية �لÌحزاب �الجماه>;ية�: قار �\نشطة فكون

�وجدت�ف��þضعيفة� �ما �وإذا �جدا، �أن�. jي�محتواهاوDشعاعية�لÌحزاب�قليلة كما

�ما�يكون�موسميا،�وخاصة�jي�الحمTت� ضعف�التواصل�مع�الجماه>;،�الذي�غالبا

�نتخابية،�و�ي�الف¦;ات�ال��Wينتظر�م·}ا�جل�ا�واطن>ن�الحصول�عPى�ا�ال،�وبالتا�ي�

باÞضافة�. فاÃحزاب�تصرف�الكث>;�من�ا�ال�ف�}ا�و��تتوصل�إ��بالقليل�مقابل�ذلك

�مخت �كون �الخطابات�إ�ى �من�ى �تنحوا �لÌحزاب �و�جتماعية �الثقافية �\نشطة لف

  .الكTمية،�وبالتا�ي���يمكن�أن�تكون�لها�عائدات�مالية

  وعليه،�فما��ي�\هداف�ا�قصودة�من�التمويل؟
                                                           

258�� �الرسمية��40و31ا�ادت>ن �الجريدة �ا�غربية، �السياسية �باÃحزاب �ا�تعلق �الجديد �التنظيم� �القانون من

 .2011أكتوبر��24الصادرة�بتاريخ��5989رقم
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  الهدف�من�إقرار�تمويل�عمومي�لÉحزاب�السياسية: ثانيا

ابية�والصحافة�لشرح�دوافع�تخصيص�دعم�عمومي�لÌحزاب�السياسية�والنق

� �سنة �الدعم �أقرت �Wال� �ا�لكية �الرسالة �ربطت �الهيئات�1986الوطنية، �قيام �ب>ن ،

�تنظيم� �jي �عل�}ا، �ا�لقاة �الرسالة �بأداء �الوطنية �والصحافية �النقابية وا�نظمات

�و�ستعداد� �الصادقة �الوطنية �الروح �توفر �وب>ن �وتمثيلهم، �ا�واطن>ن وتأط>;

�ا �لخدمة �وال�Ïيه �الضرورية�ا�تواصل �توفر�الوسائل �أخرى �جهة �ومن �العام، لصالح

�التكاليف� �مواجهة �وا�نظمات �للهيئات �تتيح �Wال� �التعب>; �وسائل �طليع�}ا وjي

�السياسية،�. 259وا�تطلبات �\حزاب �بتمويل �خاصة �قوان>ن �وضع �إ�ى �أدى وهو�ما

  .وذلك�حW¤�تتمكن�هذه�\خ>;ة�من�القيام�با�هام�ا�نوطة�|}ا

  ة�اJشاركة�السياسيةتمت�ن�وتقوي - 

إن�الدولة�jي�حاجة�إ�ى�أحزاب�سياسية�مهيكلة�وناضجة�وواعية�بدورها�عند�

�التنشئة�السياسية،�وتكوين�\طر� �طريق �السلطة،�عن �من�أعباء �jي�جزء مشارك�}ا

�وتعبئة� �ا�واطن>ن، �من �واسعة �تأط>;�شرائح �إ�ى �إضافة �السياسية، �النخب وإنتاج

�ال �عند �الوط¥� �العام �ا�جتمع�الرأي �ب>ن �الربط �أو �الوساطة �دور �ولعب ضرورة،

�السياسية� �\حزاب �عجزت �ما �وهذا �والقمة، �القاعدة �ب>ن �بتمرير�ا�طالب والدولة،

�jي� �ا�غربي �السيا§�� �تم>��ا�شهد �حيث �\خ>;ة �السنوات �jي �به �القيام �عPى ا�غربية

احتجاجات�شعبية�السنوات�\خ>;ة�بالفراغ�والفتور�وا�حدودية�مما�أدى�ا�ى�ظهور�

��جتماعية،� ،� �السياسية �الحياة �مجا�ت �مختلف �jي �بإصTحات �تطالب واسعة

                                                           
 .16: ،�صمرجع�سابق�،"ةاJال�والسياسة،�دراسة�zي�مالية�cحزاب�السياسي"،�أحمد�بوز  259
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�الثقافية �. �قتصادية، �حركة �ظهور �إ�ى �أدى �الذي �ال2011��Wفb;اير�20ال#��ء ،

لجأت�إ�ى�الشارع�للضغط�عPى�النظام�السيا§���لTستجابة�إ�ى�مطالÑ}ا�وال��Wتتمثل�

�والدست �السياسية ��صTحات �أدى�jي �وهو�ما �وا�فسدين، �الفساد �ومحاربة ورية

�جديد� �دستوري �تعديل �طريق �عن �ا�طالب �لهذه ��ستجابة �إ�ى �ا�لكية با�ؤسسة

� �يوليوز �فاتح �سابقة��2011بتاريخ �تشريعية �انتخابات �ا�ى �والدعوة �الb;�ان وحل

 .ا،�مكنت�حزب�العدالة�والتنمية�من�تصدر�نتائجه2011نونÃ25�;bوا¨}ا،�أجريت�jي�

�من� �لها ��بد �السياسية �ا�شاركة �بمهمة �السياسية �\حزاب �تقوم ولكي

� �الدولة �طرف �من �عل�}ا �تحصل �Wال� �الTزمة �التجه>�ات �عPى مخيمات،�(الحصول

،�وطمعا�jي�مشاركة�سياسية�واسعة�وحقيقية�تدفع�الدولة�....)مركبات،�أطر،�منح

 Ìي�حاجة�لjا�{¨Ã�،إ�ى�أن�تتجه�لدعم�الحياة�السياسية�;bتعت��Wحزاب�السياسية�ال

�يتطلب� �\حزاب �عمل �وÃن �ا�جتمعية، �والتذمرات ��جتماعية �الصراعات حاويات

�من� �\حزاب �لتمك>ن �إجراءات �بعدة �الدولة �تقوم �طاق�}ا، �تفوق �ضخمة إمكانات

الوسائل�الضرورية�للقيام�بما�يطلب�م·}ا،�وذلك�بمنحها�دعما�ماديا�لها�ولصحاف�}ا�

  .بيةوهيئا£}ا�النقا

  ̧سهام�zي�تسديد�نفقات�cحزاب�السياسية - 

تتمثل�نفقات�\حزاب�السياسية�jي�التكاليف�الثابتة�للعمل�الحزبي،�ويطلق�

عل�}ا�ا�صاريف�العادية�أو�مصاريف�التشغيل�أو�نفقات�حياة�\حزاب،�باÞضافة�إ�ى�

�وهذه �وا�نتخب>ن �لTنتخابات �و\طر�وا�رشح>ن �ا�ناضل>ن �تأهيل النفقات��نفقات

�فإ¨}ا� �الكب>;ة �\حزاب �أما �الصغ>;ة، �\حزاب �jي �حد ¤�Bأق� �إ�ى �تخ¦�ل �أن يمكن
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�هيئات� �إ�ى �وتستند �تأهيل �دورات �عادة �تأخذ �جدا، �كب>;ة �أهمية �بالعكس تكت���

  .260متخصصة

من�هنا�تتب>ن�أهمية�Dنفاق�jي�الحياة�الحزبية،�مما�دفع�الدولة�ا�غربية�إ�ى�

السياسية�وذلك�من�أجل�مساعد£}ا�عPى�تسديد�مختلف�توف>;�دعم�ما�ي�لÌحزاب�

النفقات�ال��Wتواجهها�من�أجل�القيام�بالدور�ا�وكول�لها�دستوريا�من�تأط>;�وتنظيم�

للمواطن>ن،�وهذا�ما�أكد�عليه�\م>ن�العام�للحزب�الوط¥��الديمقراطي�السيد�عبد�

ستوى���تموي�Tرمزيا�التمويل�العمومي�jي�ا�" هللا�القادري�بحيث�شدد�عPى�أن�يكون 

�ا�علنة� �للb;امج �استجابة �وذلك �الحقيقية، �السياسية �\حزاب �يساير�حاجيات �

ومستوى�تنظيما£}ا�ومكاتÑ}ا�ا�حلية�ومصاريف�التجمعات�عPى�الصعيد��قليم��أو�

  .261"عPى�الصعيد�الوط¥�

  تقوية�الديمقراطية - 

صف�الستينيات�بأنه�jي�ا�غرب�مذ�بدأ�jي�منت�262"التحول�الديمقراطي"يتم>��

  .263بطيء�ومضطرب�ولكنه�مستمر�وقابل�للتحس>ن

                                                           
 .54:،�صمرجع�سابق�،"اJال�والسياسة،�دراسة�zي�مالية�cحزاب�السياسية"،�أحمد�بوز �260
�الديمقراطي�261 �الوط¥� �للحزب �العام �\م>ن �القادري �هللا �عبد �الوطنية"، �للصحافة مواقف�: تصريحاته

 .233:ص ،2005مطبعة�ربانيت�ا�غرب�الطبعة�\و�ى��،"وثوابت
�ت 262 �يمكن �بأنه �الديمقراطي �للتحول �با�شاركة�"عريف �يسمح �و� �مغلق �نظام �من �العبور �فيه �يتم مسلسل

�شديدا،�إ�ى�نظام�مفتوح�يتيح� �تقييدا �مقيدة السياسية�أو�تكون�فيه�الحقوق�مرتبطة�با�شاركة�السياسية

رتبطة�بالتأكيد�مشاركة�ا�واطن>ن،�ويسمح�بتداول�السلطة،�و�سيما�عb;��ع¦;اف�بمجموعة�من�الحقوق�ا�

�فعلية �بصورة �ممارس�}ا �وإمكانية �ا�شاركة �انظر،". عPى �العزيز�النوي���للمزيد، �عبد �}نتقال�"، شروط

 .33: ،�ص1997ربيع��2دفاتر�الشمال،�العدد��،"الديمقراطي�zي�اJغرب
 .15:،�ص1997ربيع��2دفاتر�الشمال،�العدد�،�"التحول�الديمقراطي�zي�اJغرب"،�محمد�العربي�ا�ساري  263
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وإن�الديمقراطية�كنظام�للحكم���يمكن�أن�تنجح�jي�أن�تكون�قاطرة�للتنمية�

�بضرورة� �وتحسيسهم �ا�واطن>ن �كل �إشراك �تم �إذا �إ� �و�جتماعية �قتصادية

�الديمقراطي �السلوك �أسا264وحتمية ��ي �الحزبية �التعددية ;bتعت� �كما س�،

  .265الديمقراطية،�وأن�النظام�الديمقراطي�هو�نظام�ا�ستقبل

  حماية�cحزاب�من�تلقي�أموال�مشبوهة - 

�تلقي� �من �السياسية �\حزاب �تحص>ن �يتوCى �العمومي �الدعم �هدف إن

�تكاليف� �تحمل ���تستطيع �Wال� �الضعيفة �\حزاب �تلك �خاصة �مشبوهة، تمويTت

�ى�قطع�الطريق�عن�التمويTت�ا�شبوهة،�التسي>;�اليومي،�ويس�ى�التمويل�العمومي�إ

  ...كا�تجار�jي�ا�خدرات

�صعوبة� �تبقى �لكن �ومشبوهة، �سرية �بتمويTت �تع¦;ف �السياسية فاÃحزاب

�ما� �يجد �� �ا�جال �هذا �jي �والباحث �رسمية، �وثائق �طريق �عن �ا�سائل �هذه إثبات

�الفاعل> �كل �ب>ن �ا�تبادلة ��£}امات �سوى �ا�علومات �من �غليله �السياسي>ن�يشفي ن

الحزبي>ن�أو�من�خTل�الجرائد�الناطقة�بأسماء�أحزا|}م،�أو�خTل�بعض�ا�ناسبات�

  .266أو�الحوارات�أو�بعض�الكتابات�ال��Wتفتقر�إ�ى�الدقة�وا�وضوعية

�ا�شبوهة� �التمويTت �هو�أخطر�أنواع �الخار5ي �التمويل �أن �إ�ى وتجدر�Dشارة

                                                           
�قرنفل�264 �حسن �اJغرب"، �zي �الديمقراطي �التحول �وآفاق �الديمقراطية �اJسألة �حول مجلة��،"م�حظات

 .17:،�ص2000نوافذ،�العدد�السابع،�مطبعة�النجاح�الجديدة�الدار�البيضاء،�أبريل�
�قاسم��265 �ا�صطفى �والحصيلة"، �التطورات �اJغرب، �zي �القانون ��،"دولة �الجديدة، �النجاح الطبعة�مطبعة

 .247:،�ص2004-1425\و�ى�
�نبيلة 266 �الصروخ �الواثة �السياسية"، �لÉحزاب �العمومي �العام��،"التمويل �القانون �ا�اس¦;�jي �لنيل رسالة

 .38: ،�ص2008-2007ا�عمق،�جامعة�عبد�ا�الك�السعدي،�طنجة�السنة�الدراسية�
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�انعك �من �لها �بما �الدولة �م·}ا �تعاني �Wأفكار�ال� �وتأث>;�عPى �السيادة، �مبدأ �عPى اس

ومبادئ�\حزاب�ا�تلقية�لهذه�التمويTت،�وjي�هذا�Dطار�أشار�\م>ن�العام�للحزب�

�jي� �كانت �Wال� �السياسية �\حزاب �أغلب �أن �القادري �هللا �عبد �الوط¥� الديمقراطي

  .267ا�عارضة�كانت�تتلقى�تمويTت�خارجية�لتغطية�نفقا£}ا

  cحزاب�السياسية�عن�طريق�الدعم�اJا0ي�تطويع�وتدج�ن�-

ف�}ا�ما�يتخذ�طابعا�مشروعا�و��تعارض� ،268إن�وسائل�Dدماج�ا�ا�ي�للنخب

�الشكلية، �الناحية �من �القوان>ن �مع �للنصوص� فيه �صريحة �مخالفة �يمثل �ما وف�}ا

وف�}ا�ما�هو�خفي�ومست¦;���يتاح�للعموم�فرصة��ضطTع�عليه�والعلم� والتشريعات،

�مباشرة، به، �بطريقة �وجلية �وظاهرة �علنية �بصورة �يتم �ما �يتسم� وف�}ا �ما وف�}ا

ويمكن�إجمال�تقنيات�تدج>ن�\حزاب�عن�طريق�\داة�ا�الية� بالطابع�غ>;�ا�باشر،

�السياسية، �وا�كافآت�Ãفراد�النخبة �والهبات أو�رخصة� كتفويت�ضيعة، jي�العطايا

�أرضية للصيد، �استف.( 269 ...أو�بقعة Tبقع�مث� �من �بارزة �سياسية �شخصيات ادة

  ).أرضية�فيما�عرف�بخدام�الدولة�بطريق�زع>;�بالرباط

  :jي�ح>ن�يرى�البعض��خر�أن�تدج>ن�الهيئات�السياسية�يتم�عb;�أدات>ن

�}نتخابية  -  �للمناصب�: cداة �هامة �مالية �مبالغ �تخصيص �أهمها ومن

                                                           
267 Mr.abdellah kadiri ,"déclaration à la presse nationale :Positions et constantes" ,Parti 

Nationale démocrate, 1 ère édition riba nite , 2005 Maroc, P:45. 
وليس�أفراد�النخب� ا�قصود�هنا�بالنخب�قيادات�وأطر�\حزاب�الوطنية�الديمقراطية�ومسؤول�}ا�ورموزها، 268

 .سق�السيا§��أو�\فراد�ا�ندمجة�jي�الن Dدارية�أو�العسكرية�أو��قتصادية،
- 1997 أطروحة�لنيل�دكتوراه�الدولة�jي�العلوم�السياسية�،"إشكالية�تطور�الدولة�باJغرب"،�محمد�شق>; 269

 .480:،�ص1998
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� السياسية، �jي �سواء �\حزاب �هذه �مناضلو �يتقلدها �Wأو�ال� �الb;�ان �أو الحكومة

 .الجماعات�ا�حلية

استفادت�\حزاب�من�منح�الدولة�ومن�DعTنات�Dدارية،��:cداة�اJالية - 

باÞضافة�إ�ى�استفادة�التنظيمات�ا�وازية�التابعة�لهذه�\حزاب�كالصحافة�الحزبية�

�ا�شارك �تسهيTت �Dدارية، �التسهيTت �وبعض �ا�نح �من �ا�هنية �jي�والنقابات ة

 .�270نتخابات�وا�ؤتمرات�الحزبية،�وا�لتقيات�السياسية�وDقليمية�والدولية

  :التحكم�zي�الحقل�السيا234 - 

قد�فسر��1986إذا�كان�الدعم�العمومي�لÌحزاب�السياسية�وقت�إقراره�سنة�

من�طرف�ا�لك�الراحل�الحسن�الثاني�بأن�هدفه�مساعدة�\حزاب�السياسية�عPى�

�ا� �با�هام �ذلك�القيام �تلت �Wال� �\يام �لكن �ا�واطن>ن، �التأط>;�وتمثيل �jي �|}ا نوطة

  .أظهرت�إ�ى�أي�حد�كان�منطق�Dدماج�حاضرا�بقوة�jي�هذه�العبارة

�أخرى،� �دون �أحزاب �نصيب �من �جعلته �اعتمدت �Wا�عاي>;�ال� �أن �عPى فعTوة

ي�تبنته�لتستفيد�منه�تلك�ال��Wتشارك�jي��نتخابات�فقط،�فإن�التساهل�الكب>;�الذ

الدولة�jي�متابعة�كيفية�صرف�ذلك�الدعم�أعطى�مشروعية�أكb;�لعTمات��ستفهام�

  .271حول�الغاية�\ساسية�من�الدعم�ال��Wكانت�قد�طرحت�لحظة�DعTن�عنه

�لÌحزاب� �العمومي �للتمويل �ا�علنة �لÌهداف �التطرق �تم �قد �كان وإذا

�غ>;�معلنة �أخرى �\خ>;�أهدافا �لهذا �فإن �محاولة��السياسية، �jي �باÃساس تمثلت
                                                           

 .482: مرجع�سابق،�ص�،"إشكالية�تطور�الدولة�باJغرب"،�محمد�شق>; 270
شهادة�ا�اس¦;،�كلية��رسالة�لنيل�،"حكامة�التمويل�العمومي�لÉحزاب�السياسية�باJغرب"سعيد�شكاك،� 271

 .41: ،�ص2011/2012الحقوق�بسطات،�ا�وسم�الجام�ي�
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�السيا§�� �الحقل �jي �\م>ن�. التحكم �مجاهد �محمد �الدكتور �أكد �الصدد �هذا وjي

� �أن �ا�وحد ��ش¦;اكي �للحزب �السابق �من�"العام �أو�إجراء �آلية �العمومي التمويل

  .272"إجراءات�الدولة�تستعملهم�للتحكم�jي�العملية�السياسية

  :اJحور�الثاني

  ية�التمويل�العمومي�لÉحزاب�السياسية̧طار�اJرج�ي�لعمل

�الديمقراطي� �النهج �تس>;�وفق �Wال� �ا�جتمعات �jي �السياسية �\حزاب تلعب

�والقوان>ن� �الدستور �يكفلها �حيث �و�جتما�ي، �السيا§�� �العمل �jي �بالغة أهمية

ا�نظمة�ا�رجعية�الصلبة��مارسة�الديمقراطية،�ويؤمن�لها�حرية�الرأي�والتعب>;�عن�

ا�وآرا�}ا،�والعمل�عPى�تنفيذ�برامجها�عPى�الوجه�\حسن،�من�خTل�منافسة�أفكاره

قوية�بي·}ا�jي�أفق�تدب>;�وتسي>;�وصنع�القرارات�ال��Wتتفق�وبرامجها�ا�دروسة�بدقة�

  .273تبعا�لتوجها£}ا�وبعد�انتخابات�نزü}ة

وبما�أن�التمويل�العمومي�لÌحزاب�السياسية�يعتb;�\داة�ال��Wتخول�إمكانية�

�وتدب>;�الشأن� �السيا§��، �التأط>;�والتكوين �jي �وا�تمثلة �|}ا �ا�نوطة �با�هام القيام

�دستور  �من �السابع �الفصل �حسب �الناخب>ن �إرادة �والتعب>;�عن �فإن�2011العام، ،

�كفيل� �والضمانات �القانونية �النصوص �من �بمجموعة �العملية �تأط>;�هذه مسألة

�الحي �من�الظواهر�ال��Wتفسد �مجموعة �من �|}ا�بالحد اة�السياسية�والحزبية�وتحيد

  .عن�أهدافها�ا�توخاة�م·}ا

                                                           
 .40:ا�رجع�نفسه،�ص 272

مطبعة�دار�النشر�ا�غربية،��،"قراءة�ونصوص�04-36قانون�cحزاب�السياسية�القانون�رقم" محمد�\زهر، 273 

 .5:،�ص2006طبعة�
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وسعيا�من�النظام�السيا§���إ�ى�دفع�\حزاب�السياسية�وخصوصا�ا�عارضة�

�إ�ى�ا�شاركة�jي�الحياة�السياسية،�لجأ�ا�لك�الراحل�الحسن�الثاني�وjي�رسالة� م·}ا

� �jي ��19ملكية �سنة ;bحز �1986دجنÌل� �العمومي �الدعم �إقرار �ولحمT£}ا�إ�ى اب

  .�نتخابية�العامة�الجماعية�والتشريعية

وت�Tالرسالة�ا�لكية�jي�خصوص�مسألة�التمويل�العمومي�لÌحزاب�السياسية�

� �رقم ��2.92.719ا�رسوم ��1992شتنb;�28ل �لتغي>;�الفصل �ظه>;��18وذلك من

� �لسنة �العامة �عPى��1958الحريات �يحرم �الذي �الجمعيات �تأسيس �بحق الخاص

تقديم�مساعدات�مالية�مباشرة�وغ>;�مباشرة�لÌحزاب�السياسية،�ثم�القانون�الدولة�

� �رقم36-04رقم �الجديد �التنظيم� �القانون �وأخ>;ا �\حزاب��11.29، �بتنظيم ا�تعلق

�العمومي� �التمويل �مسألة �jي �القيمة �ا�قتضيات �من �مجموعة �مضيفا السياسية

�صرفه �وتتبع �مراقبته �وكيفية �ا. لÌحزاب �القانون �ثم �رقم الذي��21.16لتنظيم�

� �رقم �التنظيم� �القانون �وتتميم �بتغي>; ���\حزاب��29.11يق �بتنظيم ا�تعلق

�. 274السياسية �رقم �التنظيم� �القانون �عPى �بتغي>;�وتتميم��21.16زيادة ���يق الذي

� �رقم �التنظيم� �رقم��29.11القانون �وا�رسوم �السياسية، �\حزاب �بتنظيم ا�تعلق

2.16.666�� � 6صادر�jي �القعدة ��10( 1437ذي �مساهمة�) 2016أغسطس �شأن jي

�|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �الدولة �تمويل �jي �السياسية� الدولة \حزاب

�النواب �مجلس �أعضاء ��نتخاب �والجزئية �العامة ��نتخابات �jي باÞضافة�. ا�شاركة

� �رقم �ا�رسوم ��2.16.667إ�ى ��6صادر�jي �القعدة ��10( 1437ذي ) 2016أغسطس
                                                           

�29.11بتغي�@�وتتميم�القانون�التنظيمي�رقم�الذي�يق�21.16��23القانون�التنظيمي�رقم�" ،�للمزيد�انظر�274

�11(1437ذو�القعدة��7،�الصادرة�بتاريخ�6490الجريدة�الرسمية�عدد��،"اJتعلق�بتنظيم�cحزاب�السياسية

 ).2016أغسطس�
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�الحمTت� �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �باستعمال �ا�تعلقة �والشكليات ��جال بتحديد

�نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�والجزئية�

ذي��6صادر�jي��2.16.668عTوة�عPى�ا�رسوم�رقم�. �نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب

� ��10( 1437القعدة ��نتخابية�) 2016أغسطس �ا�صاريف �سقف �بموجبه يحدد

للم¦;شح>ن�بمناسبة�الحمTت��نتخابية�برسم��نتخابات�العامة�والجزئية��نتخاب�

�النواب �مجلس �. أعضاء �رقم �الحكومة �قرار�لرئيس ذي��6صادر�jي�3.191.16وأخ>;ا

� �10(1437القعدة �تمويل�) 2016أغسطس �jي �الدولة ��ساهمة �الكPي �ا�بلغ بتحديد

مTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�الح

  .2016أكتوبر���7نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�ال��Wتم�إجرا�}ا�jي�

إذن�فما�مضمون�كل�قانون�من�القوان>ن�السابقة؟�وما�الجديد�الذي�جاء�به�

� �\خ>;�رقم �التنظيم� �بتغي>;�و �21.16القانون ���يق �التنظيم��الذي �القانون تتميم

ا�تعلق�باÃحزاب�السياسية�jي�مجال�التمويل؟�ثم�ما��ي�أشكال�الدعم��29.11رقم�

  ا�قدم�من�طرف�الدولة�لهذه�\حزاب؟

  ̧طار�القانوني�لعملية�الدعم: أو#

يتحدد�Dطار�القانوني�ا�نظم�للدعم�العمومي�لÌحزاب�السياسية�ا�غربية�jي�

� �يمثلها �جوانب �ستة �لسنة �العامة �لسنة�1958ظه>;�الحريات �ا�لكية �والرسالة ،

1986� �ومرسوم ،28��;b1992شتن� �رقم �والقانون �رقم�04-36، �التنظيم� �والقانون ،

  .1997أبريل��2،�فض�Tعن�مدونة��نتخابات�الصادرة�بتاريخ�29.11
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  ظه�@�الحريات�العامة�وتحريم�التمويل�العمومي�لÉحزاب - 

�ال �ظه>;�الحريات �شكل �(عامة �) 1.58.376ظه>;�رقم نونb;��15الصادر�بتاريخ

وا�تعلق�بتأسيس�الجمعيات،�أول�إطار�قانوني�يتم�من�خTله�تنظيم�عملية��1958

�ومن�خTل�نصه�jي�الفصل� �السياسية، ��18تمويل�\حزاب ��يمكن�"منه�عPى�أنه

ة�أو�لÌحزاب�السياسية�والجمعيات�ذات�الصبغة�السياسية�أن�تتسلم�بصفة�مباشر 

�ا�كاتب� �أو�من �عمومية �أو�جماعات �أو�البلديات �الدولة �من �إعانات غ>;�مباشرة

�العمومية �الحريات،�" وا�ؤسسات �مجال �jي �ثورة �اعتb;�وق�}ا �الظه>;�الذي �هذا فإن

  .عمل�عPى�تحريم�الدعم�العمومي�الرسم�

  وإقرار�تمويل�cحزاب�1986الرسالة�اJلكية�لسنة� - 

�ال �الحريات �ظه>; �كان �منذ�إذا �ا�جال �هذا �jي �به �ا�عمول �هو �ظل عامة

�ستقTل،�دون�أن�يعرف�أي�تعديل�يذكر،�فقد�تلقى�الوزير�\ول�آنذاك،�بتاريخ�

19�;bبتخصيص��275،�رسالة�ملكية1986دجن���مليون�درهما�سنويا�لدعم��20تق

                                                           
  :وفيما�يPي�أهم�مقتطفات�الرسالة�ا�لكية�ال��Wأقرت�الدعم�ا�ا�ي�لÌحزاب�السياسية 275

ياسية�وا�نظمات�النقابية�ال��Wأريد�لها�أن�تسهم�jي�تنظيم�ا�واطن>ن�وتمثيلهم�مدعوة�وإذا�كانت�الهيئات�الس"... 

إ�ى�أن�تؤدي�الرسالة�ا�لقاة�عل�}ا�أتم�وأحسن�أداء،�فإن��طTع�ا�طلوب�عPى�هذا�النحو���يمكن�أن�يتيسر�

العام،�وتوفرت�من�جهة�إ��إذا�توفرت�روح�الوطنية�الصادقة�و�ستعداد�ا�تواصل�ال�Ïيه�لخدمة�الصالح�

بيد�. أخرى�الوسائل�الضرورية�وjي�طليع�}ا�وسائل�التعب>;،�ال��Wتتيح�للهيئات�مواجهة�التكاليف�وا�تطلبات

أن�هذه�الهيئات�وا�نظمات�تصطدم�jي�الحالة�الراهنة�بصعوبات�مادية�ناتجة�عن�أسباب�ظرفية�شأ¨}ا�شأن�

  ....نظ>;ا£}ا�jي�العالم�بأسره�

�ن� ��ا �النقابية�ورعيا �ومنظماتنا �السياسية �هيئاتنا �جعل �من �الحرص �أشد �عليه �ونحرص �رغبة �أوثق �فيه رغب

��Wلتماس�الذي�أعرب�عنه�أعضاء�لجنTى�تذليل�العقبات�واجتياز�الصعوبات�ا�ادية�واستجابة�منا�لPقادرة�ع

مبلغ��1987ا�ي�ابتداء�من�الداخلية�وDعTم�بمجلس�النواب،�فإننا�نأمرك�أن�ترصد�سنويا�jي�إطار�القانون�ا�
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�وأشارت� �النقابية، �وا�نظمات �السياسية �\حزاب �ومساعدة �الوطنية الصحافة

استجابة�لTلتماس�الذي�أعرب�عنه�أعضاء�"�ى�أن�هذا�القرار�ا�لكي�جاء�الرسالة�إ

  ".276لجن��Wالداخلية�وDعTم�بمجلس�النواب

� وهذا�القرار�ساري�ا�فعول،�وبذلك�فقد�تم��1987ومنذ�القانون�ا�ا�ي�لسنة

�القانونية� �الناحية �من �محرما �العمومي �التمويل �ف�}ا �كان �أو�ى �مرحلة �من �نتقال

إ�ى�مرحلة�أخرى�أصبح�ف�}ا�مشروعا،�غ>;�أن�هذا��نتقال�) الحريات�العامةظه>;�(

سيتم�التعرض�لها�jي�ا�طلب�ا�خصص�(لم�يكن�ليتم�دون�أن�تصاحبه�ردود�فعل�

ودون�أن�يطرح�إشكا��قانونيا�يتحدد�أو��jي�مدى�) �واقف�\حزاب�ا�عنية�بالدعم

  .277ل��Wتم�اعتمادها�لتوزيعهشرعية�سنه،�وثانيا�jي�مدى�شرعية�ا�عاي>;�ا

هناك�من�الباحث>ن�من�برر��قتصار�عPى�دعم�\حزاب�ا�مثلة�jي�الb;�ان�بأنه�

�دستور " �من �الثالث �للفصل �ظرفيا �دستوريا Tتأوي� �اعتباره الذي��1992يمكن

�تأط>;� يس�}دف �عPى �الديمقراطي �ا�سلسل �jي �ا�نخرطة �\حزاب مساعدة

�الثا"278ا�واطن>ن �الفصل �لكن �من�، ،;bالتمي>��ويعت� �هذا �مثل �يقيم �� �نفسه لث

�نوع� �يقم �ولم �وتأط>;�ا�واطن>ن �تنظيم �jي �تساهم �\حزاب �كل �أن �النظرية، الناحية

  .من�التمي>��ب>ن�أحزاب�لها�هذا�الدور�وأخرى�لها�أدوار�مغايرة

                                                                                                                                                    

�وا�نظمات� �السياسية �الهيئات �وإعانة �الوطنية �الصحافة �لدعم �خاصا �يكون �الدراهم �من �مليونا عشرين

�مملكتنا �دستور �بحكم �ا�وكول �الدور �ممارسة �عPى �ا�غربي�للمزيد،. النقابية �دفاتر�التوثيق �انظر، عدد�"،

 .54- 52،�ص�1997وزارة��تصال،�نونb;��،"خاص�بالصحافة�اJغربية
 .53-52: وزارة��تصال،�مرجع�سابق،�ص�،"عدد�خاص�بالصحافة�اJغربية"،�دفاتر�التوثيق�ا�غربي 276
 .100: مرجع�سابق،�ص ،"اJال�والسياسة�zي�مالية�cحزاب�السياسية" ،أحمد�بوز  277

البيضاء،�مارس�مؤسسة�إيزيس�للنشر،�الدار��،"1992-1962:الحياة�السياسية�اJغربية"،�محمد�معتصم�278 

 .30:ص ،1992
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وتأكد�أكµ;�أن�مb;رات�الدعم�يجب�البحث�ع·}ا�خارج�ما�تنطق�به�النصوص�

،�إذ�لم�يضع�هو��خر�معاي>;�خاصة�لتقديم�1992شتنb;�28وم�عند�ما�صدر�مرس

�واكتفى� �بر�انية، �مقاعد �أو�التوفر�عPى ��نتخابات �jي �مث�Tبا�شاركة �ترتبط الدعم

بالتنصيص�عPى�تقديم�الدعم�بشكل�عام،�ومن�هذا�ا�نطلق،�كان�من�الطبي�ي�أن�

أكµ;�منه�قانونيا�يرتبط�يوجد�هناك�من�اعتb;�أن�هذا�ا�وضوع�يطرح�إشكا��سياسيا�

� �الباحث>ن �أحد �وصفه �صحافة�"بما �عPى �وقصر�الصحافة �السيا§�� �الحقل بتسييج

�ا�ادية� �الشروط �من �ويسارية �أصولية �متطرفة �صحافة �تمك>ن �وعدم \حزاب

�\حزاب� �عPى �ا�باشرة �التشريعية ��نتخابات �jي �حكر�ال¦;شيح �بعد �هذا للصدور،

 ".279ا�شروعة

التفس>;،�فإن�مرسوم�سن�نظام�الدعم�الذي�تم�بمقت�¤�وانطTقا�من�هذا�

الرسالة�ا�لكية�أدى�إ�ى�نتيجة�متطابقة�مع�النتيجة�ال��Wكان�قد�استخلصها�قيادي�

بأحد�\حزاب�ا�عارضة�ال��Wلم�تستفد�من�الدعم�لعدم�مشارك�}ا�jي��نتخابات�من�

،�و�ي�إقصاء�ا�عارضة�تحريم�الدعم�jي�ا�رحلة�\و�ى�بمقت�¤�ظه>;�الحريات�العامة

  .280أيضا

وأملنا�وطيد�عPى�أن�يساعد�هذا�الدعم�صحافتنا�الوطنية�وهيئاتنا�السياسية�

ومنظماتنا�النقابية�عPى�أداء�واجÑ}ا�أداء�يصون�مصالح�البTد�ويرعاها،�ويع>ن�عPى�

تحقيق�\هداف�ال��Wيحددها�اختيار�\مة،�وعPى�إغناء�الحوار�الوط¥�،�وعPى�إدراك�

  ...".صد�والغايات�ال��Wيتيسر�|}ا�ازدهار�الوطن�ورفعته�ومجدها�قا

                                                           
 .30: ،�صمرجع�سابق�،"1992- 1962:الحياة�السياسية�اJغربية"،�محمد�معتصم�279
 .101:مرجع�سابق،�ص�،"اJال�والسياسة�zي�مالية�cحزاب�السياسية" ،أحمد�بوز �280
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  وتمويل�الحم�ت�}نتخابية�1992شتن_@��28مرسوم�: ثالثا

أنه�عPى�" يش>;�إ�ى�2.92.719صدر�مرسوم�بقانون�رقم��1992شتنb;��28بتاريخ�

�الدولة� �من �إعانة �تتلقى �Wال� �السيا§�� �الطابع �ذات �والجمعيات �السياسية \حزاب

�بمناسبة�خصو  �|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �تمويل �jي �مساهمة �صورة �jي صا

�نتخابات�العامة�الجماعية�والتشريعية�أو�jي�صورة�معونة�للصحف�ال��Wتصدرها،�

أن�تثبت�jي�ا�واعيد�ووفق�Dجراءات�ال��Wتحددها�الحكومة�أن�ا�بالغ�ال��Wتلق�}ا�قد�

  ...".اصرفت�jي�\غراض�ال��Wمنحت�من�أجله

� �غ>;�الفصل>ن �بذلك �ظه>;�32و18وهو �بتنظيم��1958نونb;�15من الخاص

�الطابع� �ذات �والجمعيات �السياسية �\حزاب �عPى �يمنع �كان �الذي الجمعيات

  .السيا§����ستفادة�من�التمويل�العمومي

والحقيقة�أن�هذا�ا�رسوم�بمثابة�قانون�جاء�لكي�يعطي�صفة�قانونية��سألة�

ا،�و�ي�لجوء�الدولة�لدعم�الصحافة�و\حزاب�والنقابات�بموجب�لم�تكن�تتوفر�عل�}

رسالة�ملكية�وليس�بمقت�¤�قانون،�بيد�أن�هذا�ا�رسوم�إذا�كان�قد�أضاف�شيئا�

�إشكا�� �عمق �فإنه ��نتخابات، �لحظة �\حزاب �تمويل �عPى �وهو�التنصيص جديدا

  .طرح�jي�ا�مارسة�لدى�تطبيق�نظام�الدعم

ا�شار�إليه�يعد�أول�نص�قانوني�أجاز�الدعم��b1992;شتن�28وإذا�كان�مرسوم�

��نتخابات� �مدونة �فإن ��نتخابات، �بمناسبة �السياسية �لÌحزاب �يقدم �الذي ا�ا�ي

�1997أبريل�من�سنة��2الصادر�بتاريخ��9-97ا�صادق�عل�}ا�بمقت�¤�القانون�رقم�

الدولة�jي�تمويل��وضوع�مساهمة�) 294إ�ى�285ا�واد�من�(أفردت�القسم�الرابع�م·}ا�
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  .الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية

  36-04قانون�cحزاب�السياسية�رقم� - 

��أحد�يمكنه�أن�ينكر�أهمية�التأط>;�القانوني�jي�ا�جال�الحزبي،�Ãن�الفراغ�

القانوني�jي�هذا�ا�جال�يمكن�أن�يعيق�العمل�السيا§���عموما�ويميع�العمل�الحزبي�

�ل �السياسيةخصوصا، �\حزاب �قانون �جاء � ذلك �لعمل��36-04رقم كإطار�ضابط

\حزاب�السياسية�ومحاو��حل�إشكال>ن�كب>;ين�أولهما�تمثل�jي�محاولة�حل�مشكل�

�للرقابة� �\حزاب �مالية �وإخضاع �ضبط �ضرورة �وثان�}ما �الداخلية، الديمقراطية

  .الفعالة،�وذلك��لء�الفراغ�القانوني�jي�هذا�ا�جال

فة�إ�ى�تقن>ن�مسألة�التمويل�العمومي�لهذه�\خ>;ة،�حيث�خصص�لها�باÞضا

�ا�واد �من �الرابع ��28 الباب �تمويلية�40إ�ى �إمكانية �بوضع �أحكامه ���تقت �والذي ،

  .جديدة�لتدعيم�العمل�الحزبي

�لÌحزاب� �ا�خصص �السنوي �الدعم �مبلغ �أن �عPى �القانون �هذا �نص فقد

�ت �مصاريف �تغطية �jي �للمساهمة �عPى�السياسية �تحصل �Wال� �لÌحزاب �يمنح سي>;ها

� ��نتخابات��5نسبة �jي �ا�عb;�ع·}ا �\صوات �عدد �مجموع �من �\قل �عPى �ا�ائة jي

العامة�التشريعية�برسم�الدوائر��نتخابية�ا�حلية،�وقد�نص�عPى�أن�ا�بلغ�Dجما�ي�

�اعتما �الدعم �هذا �مبلغ �ويوزع �ا�الية �قانون �jي �سنويا �يقيد �ا�ساهمة �عPى�لهذه دا

�jي� �حزب �كل �يتوفر�عل�}ا �Wال� �ا�قاعد �عدد �jي �م·}ما �\ول �يتمثل �اثن>ن، معيارين

مجل����الb;�ان�jي�ح>ن�يتعلق�الثاني�بعدد�\صوات�ال��Wحصل�عل�}ا�كل�حزب�jي�

�والدوائر��نتخابية� �ا�حلية �الدوائر��نتخابية �برسم �التشريعية �العامة �نتخابات
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  .الوطنية

افية�عPى�مالية�\حزاب�السياسية،�فقد�نص�القانون�عPى�عدة�وÞضفاء�الشف

مقتضيات�تستمد�أسسها�من�القواعد�وا�ساطر�ا�عمول�|}ا�jي�هذا�ا�جال�jي�جل�

�يتم� �أن �نقدا �التb;عات �تتلقى �Wال� �\حزاب �ا�شرع �ألزم �بذلك �الديمقراطية، الدول

�ا�ت �ا�بلغ �كان �إذا �بنكي �أو�شيك �بريدي �شيك �بواسطة �ذلك �يتجاوز �به �b5000;ع

درهم�بواسطة��10.000درهم،�كما�ألزم�بتسديد�جميع�النفقات�ال��Wيتجاوز�مبلغها�

شيك،�فض�Tعن�ذلك�ألزم�القانون�\حزاب�السياسية�إيداع�أموالها�لدى�مؤسسة�

  .بنكية�وحصر�حسابا£}ا�سنويا�وهو�ما�لم�يكن�معمو��به�jي�السابق

�الس �\حزاب �القانون �هذا �ألزم �السنوية�كما �Dعانة �من �تستفيد �Wال� ياسة

�من� �منحت �Wي�\غراض�الj� �صرفها �تم �حصلت�عل�}ا�قد �Wأن�ا�بالغ�ال� بأن�تثبت

�القانون� �هذا �يعتb;�بموجب �ا�منوحة �ل�عانات �غ>;�مb;ر �استخدام �كل �وأن أجلها،

  .بمثابة�اختTس�للمال�العام�يعاقب�عليه�القانون 

� �السياسية �\حزاب �مالية �ولهذه�وتخضع �للحسابات، �\عPى �ا�جلس �راقبة

مارس�عPى�أبعد�تقدير��31الغاية�يتع>ن�عPى�\حزاب�السياسية�أن�توجه�سنويا�jي�

للمجلس�ا�ذكور�حسابا£}ا�السنوية�مرفقة�بمستندات�إثبات�النفقات�ا�نجزة�برسم�

  .281السنة�ا�الية�ا�نصرمة

�ا�تعل� �الرابع �الباب �مواد �أن �القول �يمكن �تعتb;�و|}ذا �السياسية �باÃحزاب ق

أهم�مرجعية�قانونية�تحدد�مصادر�تمويل�هذه�\خ>;ة�وشروط�استفاد£}ا�من�دعم�

                                                           
281 .هاوما�بعد�6:مرجع�سابق،�ص�،"قراءة�ونصوص�04-36قانون�cحزاب�السياسية،�رقم�"،�محمد�\زهر   
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  .الدولة�وآليات�مراقبة�هذا�الدعم�ومنع�تأسيس�\حزاب�وتسي>;ها�بأموال�خارجية

اJتعلق�بمدونة�}نتخابات�كما�عدل�وتمم�بالقانون��9.97القانون�رقم� -

 1436من�جمادى��خرة��14الصادر�jي��2.15.260رسوم�رقم�با�،�ثم�36.08282رقم�

)4�� �283)2015أبريل �رقم �بالقانون �عليه �ا�صادق �الظه>;��43.15، الصادر�بتنفيذه

  .284)2015أغسطس��4( 1436من�شوال��18بتاريخ��1.15.96الشريف�رقم�

�انطTقا�من�ا�بدأ�القا¾���بأن�ا�ساواة���تتحقق�jي�إطار�ا�نافسة��نتخابية

�أفكارها� �لعرض �ا�تنافسة �\طراف �كل �عل�}ا �تتوفر �Wال� �الوسائل �كانت �إذا إ�

�إ�ى� �الرامي �تقر�ا�بدأ ��نتخابات �مدونة �فإن �أهمي�}ا، �حيث �من �متوازية وبرامجها

�تمويل� �jي �مساهمة �شكل �jي �السياسية �للهيئات �الدولة �طرف �من �ما�ي �دعم تقديم

ذه�الهيئات�من�القيام�بالدور�ا�نوط�|}ا�حمT£}ا��نتخابية،�ال#��ء�الذي�سيمكن�ه

  .بموجب�الدستور�وا�تمثل�jي�ا�ساهمة�jي�تنظيم�ا�واطن>ن�وممثل�}م

وبا�وازاة�مع�هذه�Dجراءات،�فإن�مدونة��نتخابات�تقر�نظاما�محكما�يمكن�

�من� �وكذا ��نتخابية �للحمTت �السري �التمويل �أشكال �من �شكل �كل �استبعاد من

  .رشح>ن�للسقف�ا�حدد�للمصاريف��نتخابيةضمان�اح¦;ام�ا�

�لسنة� �آخر�التعديTت �وفق �الصادرة ��نتخابات ��دونة �تفحصنا �خTل ومن

،�نجدها�خصصت�الجزء�\ول�والثاني��ساهمة�36.08ا�دخلة�بالقانون�رقم��2009

�والنقابات� �السياسية �\حزاب �|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �تمويل �jي الدولة

                                                           
 ).1997أبريل��3( 1417ذي�القعدة��24بتاريخ��4470الجريدة�الرسمية�عدد��282
 ).2015أبريل��6( 1436جمادى��خرة��16بتاريخ��6349للمزيد�انظر،�الجريدة�الرسمية�عدد��283
 ).2015أغسطس��17( 1436بتاريخ�فاتح�ذو�القعدة��6387للمزيد�انظر،�الجريدة�الرسمية�عدد��284
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  ).الجزء�الثاني(،�ثم�مصاريف�ا�رشح>ن�أثناء�الحمTت��نتخابية�)لجزء�\ول ا(

فوفق�مدونة��نتخابات�نجد�أن�الدولة�تساهم�jي�تمويل�الحمTت��نتخابية�

ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�واتحادا£}ا�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�الجماعية�

�الحمTت �تمويل �jي �وكذا �\حزاب��والتشريعية �هذه �|}ا �تقوم �Wال� �نتخابية

ووفق�ا�ادة�. 285واتحادا£}ا�والنقابات�ا�شاركة�jي�انتخاب�أعضاء�مجلس�ا�ستشارين

289�� ��نتخابات �مدونة �الجماعية�"من �العامة �لTنتخابات �ا�رشح>ن �عPى يتع>ن

�مرسوم �بموجب ��نتخابية �للمصاريف �ا�حدد �بالسقف ��ل¦�ام  286والتشريعية،

   ".ذ�باق¦;اح�من�وزير�الداخلية�ووزير�العدل�وزير�ا�اليةيتخ

�\حزاب� ��نتخابات �مدونة �ألزمت ��نتخابي ��نفاق �شفافية �إطار وjي

السياسية�واتحادا£}ا�والنقابات�ال��Wتستفيد�من�مساهمة�الدولة�jي�تمويل�حمT£}ا�

من�الظه>;���32نتخابية،�أن�تثبت�حسب�الشكليات�والشروط�ا�حددة�jي�الفصل�

                                                           
�م�285 �لفرو5ي �امحمد �لسنة �آخر�التعديTت �وفق ��نتخابات ��2009دونة �رقم �بالقانون �ا�ادة�36.08ا�دخلة ،

285� �العدد �محينة، �قانونية �نصوص �الجديدة6، �النجاح �مطبعة ،-� �\و�ى �الطبعة ،�2009الدار�البيضاء،

 .145:ص
286�� �رقم �ا�رسوم �من �\و�ى �ا�ادة �انظر، ��2.15.452للمزيد ��14بتاريخ �رمضان �يوليو�فا( 1436من ) 2015تح

�الجهات� �مجالس �وأعضاء �ا�ستشارين �مجلس �أعضاء �انتخاب �برسم ��نتخابية �ا�صاريف �سقف بتحديد

بتاريخ��6374وأعضاء�مجالس�العما�ت�و\قاليم�ومجالس�الجماعات�وا�قاطعات،�الجريدة�الرسمية�عدد�

سقف�ا�صاريف��نتخابية�بالنسبة��يحدد: " فا�ادة�\و�ى�تنص�عPى). 2015يوليو��2(  1436من�رمضان��15

�وانتخاب� �ا�ستشارين �مجلس �أعضاء �انتخاب �برسم ��نتخابية �بالحمTت �الخاصة �وا�¦;شحات للم¦;شح>ن

  :أعضاء�مجالس�الجماعات�ال¦;ابية�كما�يPي

  درهم�لكل�م¦;شح�أو�م¦;شحة؛�300.000: بالنسبة��جلس�ا�ستشارين�-

  درهم�لكل�م¦;شح�أو�م¦;شحة؛�150.000: بالنسبة��جالس�الجهات�-

  درهم�لكل�م¦;شح�أو�م¦;شحة؛�50.000: بالنسبة��جالس�العما�ت�و\قاليم�-

 ؛"درهم�لكل�م¦;شح�أو�م¦;شحة�60.000: بالنسبة��جالس�الجماعات�-
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بتنظيم�) 1958نونb;��15(1378جمادى�\و�ى��3الصادر�jي��1.58.376الشريف�رقم�

�تم� �عل�}ا �حصلت �Wال� �ا�بالغ �أن �وتتميمه، �تغي>;ه �وقع �كما �الجمعيات �تأسيس حق

��Wال� �للغايات �الحكومة �طرف �من �ا�حددة �الشكليات �ووفق ��جال �jي استعمالها

  .287منحت�من�أجلها

� �كل �عPى �يجب �حملته�كما �أثناء �صرفها �Wال� �للمبالغ �جردا �يقدم �أن مرشح

�يجب� �كما �ا�ذكورة، �ا�بالغ �صرف �تثبت �Wال� �الوثائق �بجميع �إرفاقه �مع �نتخابية

  .288عليه�أيضا�أن�يضع�بيانا�مفص��Tصادر�تمويل�حملته��نتخابية

��نتخابات �مدونة �أشارت ��289كما �ا�ادة �تتو�ى��j292ي �لجنة �تحدث �أنه إ�ى

رد�ا�صاريف�والوثائق�ا�ثبتة�لها�وا�تعلقة�بمصاريف�ا�رشح>ن�لTنتخابات�بحث�ج

  :التشريعية�خTل�الحمTت��نتخابية�وتتألف�هذه�اللجنة�من

  قاض�با�جلس�\عPى�للحسابات�رئيسا؛�-

  قاض�با�جلس�\عPى�يعينه�وزير�العدل؛�-

  ممثل�لوزير�الداخلية؛�-

  لية؛مفتش�للمالية�يعينه�وزير�ا�ا�-

                                                           
 .143:من�نفس�ا�رجع،�ص�288ا�ادة� 287
288�� ��3ا�ادة �رقم �ا�رسوم ��2.08.744من ��2صادر�jي �سقف�) 2008 دجنb;�30(1430محرم �بموجبه يحدد

�وا�ادة� �الجماعية، �العامة ��نتخابات �برسم ��نتخابية �الحمTت �بمناسبة �للمرشح>ن ��نتخابية ا�صاريف

290�� �بتاريخ �محينة �صيغة ��نتخابات، �مدونة ��6من �ا�ملكة�2015أبريل �التشريع، �مديرية �العدل، �وزارة ،

 .57: ا�غربية،�ص
289�� ��نتخابات، �مدونة �صيغة �بتاريخ ��6محينة �ا�غربية،�2015أبريل �ا�ملكة �التشريع، �مديرية �العدل، �وزارة ،

 .،�مرجع�سابق57: ص
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وتضمن�اللجنة�نتيجة�بح�}ا�jي�تقريرا،�فإذا��حظت�اللجنة�أن�جرد�ا�صاريف�

�تجاوزا� �يتضمن �أنه �أو��حظت �الغاية، �لهذه �ا�حدد �\جل �خTل �إيداعه �يتم لم

  .للسقف�ا�حدد�طبقا�لهذا�القانون،�أحالت�\مر�عPى�الجهة�القضائية�ا�ختصة

�ا� �أن �نجد �التمثيلية �النساء �قدرة �ولدعم �الدولة��288ادة �تقر�بأن ا�كررة

�العامة� ��نتخابات �بمناسبة �التمثيلية �النساء �قدرات �لتقوية �مخصصا �دعما تقدم

  ".صندوق�الدعم�لتشجيع�تمثيلية�النساء"الجماعية�والتشريعية�يطلق�عليه�اسم�

  اJغربية اJتعلق�با�حزاب�السياسية�11.29القانون�التنظيمي�رقم� - 

بمثابة�قانون�تنظيم��لÌحزاب�السياسية،�حيث��11.29لقد�جاء�القانون�رقم�

�خاصة� �مادة �عشرة �بتسعة �\ول �الفرع �الجديد، �القانون �من �الرابع �الباب جاء

  ).49إ�ى�ا�ادة��30من�ا�ادة�(با�وارد�ا�الية�لÌحزاب�السياسية�

  :تشمل�ا�وارد�ا�الية�للحزب�عPى: ما�يPي�31ونجد�jي�ا�ادة� 

�ا�- �السنوي �تدب>;�الدعم �مصاريف �تغطية �jي �للمساهمة �الدولة �تقدمه لذي

�تنظيم� �مصاريف �تغطية �jي �للمساهمة �ا�خصص �الدعم �وكذا �السياسية، \حزاب

  .مؤتمرا£}ا�الوطنية�العادية،�ا�نصوص�عل�}ما�jي�هذا�القانون�التنظيم�

�حمT£}ا��- �تمويل �jي �ا�ساهمة �برسم �السياسية �لÌحزاب �ا�خصص الدعم

  .jي�إطار��نتخابات�العامة�الجماعية�والجهوية�والتشريعية�نتخابية�

يحدد�قانون�ا�الية�Dعفاءات�من�الضرائب،�وعPى�تحويل�أصولها�وممتلكا£}ا�

�ملكية� �إ�ى �ذاتي>ن �أشخاص �باسم �التنظيم� �القانون �هذا �صدور �تاريخ �jي ا�سجلة،

  .هذه�\حزاب
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�ا �الb;امج �من �السياسية �\حزاب �تستفيد �أن �تنظمها�ويمكن �Wال� لتكوينية

�وفق� �وذلك �مهامها، �وممارسة �بتدب>;�شؤو¨}ا �ا�تصلة �ا�جا�ت �jي �لفائد£}ا، Dدارة

�إطار� �jي �السياسية �لÌحزاب �يمكن �كما �تنظيم�، �بنص �تحدد �وكيفيات شروطها

تنظيم�أنشطها،�أن�تستفيد�حسب�Dمكانات�ا�تاحة�مجانا�من�استعمال�القاعات�

  .لة،�وفق�شروط�وكيفيات�تحدد�بنص�تنظيم�العمومية�التابعة�للدو 

 - � �رقم �التنظيمي �القانون��21.16القانون �وتتميم �بتغي�@ �يق�23 الذي

 : اJتعلق�بتنظيم�cحزاب�السياسية�29.11التنظيمي�رقم�

�العمومي� �التمويل �مجال �jي �القانون �هذا �|}ا �جاء �Wال� �ا�ستجدات �ب>ن من

اسي>ن�أو�أكµ;�إمكانية�تأليف�تحالف�لÌحزاب�السياسية،�نجد�أنه�أجاز�لحزب>ن�سي

فيما�بي·}ا�بمناسبة�انتخابات�أعضاء�ا�جالس�الجماعية�وا�جالس�الجهوية�وانتخاب�

و��يجوز�لحزب�. ويسري�هذا�التحالف�عPى�الصعيد�الوط¥�. أعضاء�مجلس�النواب

��نتخابات �نفس �برسم �واحد �تحالف �Ãكµ;�من �ينتم� �أن �عPى�. 290سيا§�� عTوة

�أن �الشروط��إقراره �حسب �ا�ا�ي �الدعم �من �\خرى ��ي �تستفيد �التحالف أحزاب

�ب>ن� �بالتساوي �الدعم �هذا �ويوزع �ا�يدان، �هذا �jي �العمل �|}ا �الجاري والقوان>ن

�التحالف �لهذا �ا�ؤلفة �. \حزاب �ا�ادة �تنص �كل��42كما �أن �عPى �القانون �نفس من

امة�كل�مبلغ�لم�يستعمله�حزب�سيا§���يجب�عليه�أن�ُيرِجع�تلقائيا�إ�ى�الخزينة�الع

  . من�الدعم�أو�ا�ساهمة�ال��Wتلقاها�بمناسبة�تمويل�حملته��نتخابية

                                                           
الذي�يق���بتغي>;�وتتميم�القانون�التنظيم��رقم��21.16القانون�التنظيم��رقم�الفقرة�\و�ى�من��55ا�ادة��290

29.11�� �عدد �الرسمية �الجريدة �السياسية، �\حزاب �بتنظيم ��6490ا�تعلق �بتاريخ دو�القعدة��7الصادرة

 ).2016أغسطس�11(1437
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- � �رقم ��2.16.666مرسوم ��6صادر�zي �القعدة أغسطس��10( 1437ذي

zي�شأن�مساهمة�الدولة�zي�تمويل�الدولة�الحم�ت�}نتخابية�ال�2Fتقوم�) 2016

�zي�}نتخاب ]ا �السياسية�اJشاركة �#نتخاب�أعضاء�cحزاب �والجزئية �العامة ات

 :مجلس�النواب

� �للمادة ��37فتطبيقا �القانون �حدد��29.11من �السياسية، �باÃحزاب ا�تعلق

�الحمTت� �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �من �الجزافية �الحصة �مبلغ �ا�رسوم هذا

ب��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة��نتخا

درهم�بالنسبة�لكل�حزب�سيا§��،�ويصرف�هذا��750000أعضاء�مجلس�النواب�jي�

�من�هذا�ا�رسوم�. 291ا�بلغ�لفائدة�\حزاب�السياسية كما�أن�منطوق�ا�ادة�الثانية

�الحمTت� �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �من �تصرف �الثانية �الحصة �أن �عPى تنص

  :�نتخابية�وفق�الطريقة�التالية

من�مبلغ�الحصة�الثانية�من�مساهمة�الدولة��50 %ويوزع�شطر�أول�يسا -

عPى�أساس�عدد�\صوات�ال��Wيحصل�عل�}ا�كل�حزب�سيا§���برسم�كل�من�الدوائر�

 .�نتخابية�ا�حلية�والدائرة��نتخابية�الوطنية

�ويساوي  - �الشطر�الثاني �مساهمة��50%يوزع �من �الثانية �الحصة �مبلغ من

�يح �Wال� �ا�قاعد �عدد �باعتبار �حزبالدولة �كل �عل�}ا �لÌحزاب�. صل �يمكن كما

                                                           
،�jي�شأن�مساهمة�)2016أغسطس��10( 1437ذي�القعدة��6صادر�jي��2.16.666من�ا�رسوم�رقم��1ا�ادة��291

الدولة�jي�تمويل�الدولة�الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�

�11/ ذو�القعدة��7،�الصادرة�بتاريخ�6490اب�أعضاء�مجلس�النواب،�الجريدة�الرسمية�رقم�والجزئية��نتخ

 .2016أغسطس�
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السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�والجزئية��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�

 .292من�مبلغ�الحصة�الثانية�30 %أن�تستفيد�من�تسبيق�بطلب�م·}ا�jي�حدود

 - � �رقم ��2.16.667مرسوم ��6صادر�zي �القعدة أغسطس��10( 1437ذي

اJتعلقة�باستعمال�مساهمة�الدولة�zي�تمويل��بتحديد�½جال�والشكليات) 2016

�}نتخابات� �zي �اJشاركة �السياسية �cحزاب �]ا �تقوم 2Fال� �}نتخابية الحم�ت

 :العامة�والجزئية�#نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب

�السياسية� �لÌحزاب �ا�سلمة �ا�بالغ �تستعمل �أن �عPى �ا�رسوم �هذا ينص

الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�بمناسبة��ا�عنية�برسم�مساهمة�الدولة�jي�تمويل

  :�نتخابات�العامة��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�بوجه�خاص�للغايات�التالية

تقديم�دعم�ما�ي�jي�شكل�مبالغ�تسلمها�\حزاب�السياسية��¦;شح�}ا�عPى� -

 .سبيل�ا�ساهمة�jي�تمويل�حمل�}م��نتخابية

 .ليق�ا�لصقاتالتغطية�jي�مصاريف�الصحافة�والطبع�وتع -

�كراء� - ��قتضاء �وعند �وتعليقها �انتخابية �إنجاز�إعTنات �مصاريف تغطية

 .أماكن�تعليقها

�ببعض� - �للقيام �\شخاص �واستخدام �الخدمات �مختلف �عن �\جور أداء

 \عمال؛

                                                           
،�jي�شأن�مساهمة�)2016أغسطس��10( 1437ذي�القعدة��6صادر�jي��2.16.666من�ا�رسوم�رقم��5ا�ادة��292

ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�الدولة�jي�تمويل�الدولة�الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�

 .والجزئية��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب،�مرجع�سابق



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  سعيد شكاك. ذــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

221 
 

�الصلة� - �ذات �العامة �و�جتماعات �اللقاءات �تنظيم �مصاريف تغطية

 بالحملة��نتخابية؛

وبث�وصTت�إشهارية�لها�صلة�بالحملة��نتخابية�تغطية�مصاريف�إنجاز� -

 .عD�;bذاعات�الخاصة�أو�\ن¦;نيت

 اقتناء�مختلف�اللوازم�ال��WتتطلÑ}ا�الحملة��نتخابية؛ -

�إجراء� - �مع �بارتباط ��نتخاب �يوم �منجزة �مختلفة �أخرى �مصاريف تغطية

 �ق¦;اع؛

�ا�رسوم�عPى�أن�\حزاب�الس �من�هذا ياسية�ال��Wتلقت�وتنص�ا�ادة�الثالثة

ا�ساهمة�ا�الية�لتمويل�حمT£}ا��نتخابية�أن�تثبت�استعمالها�للغايات�ال��Wمنحت�

من�أجلها،�وذلك�jي�شكل�فاتورات�أو�اتفاقيات�أو�أتعاب�أو�أي�مستندات�أخرى�من�

مستندات�Dثبات�ا�ماثلة�مشفوعة�با�خالصات�ومؤرخة�وموقعة�من�قبل�ا�وردين�

ومشهود�بصح�}ا�من�لدن�ممثPي�\حزاب�السياسية�ا�عين>ن�لهذا�ومقدمي�الخدمات�

 . 293الغرض

 - � �رقم ��2.16.668مرسوم ��6صادر�zي �القعدة أغسطس��10( 1437ذي

يحدد�بموجبه�سقف�اJصاريف�}نتخابية�للم�@شح�ن�بمناسبة�الحم�ت�) 2016

 :ب}نتخابية�برسم�}نتخابات�العامة�والجزئية�#نتخاب�أعضاء�مجلس�النوا

                                                           
293�� �ا��3ا�ادة �من �رقم ��2.16.667رسوم ��6صادر�jي �القعدة ��10( 1437ذي ��جال�) 2016أغسطس بتحديد

�\حز  �|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �باستعمال �ا�تعلقة اب�والشكليات

�الرسمية� �الجريدة �النواب، �مجلس �أعضاء ��نتخاب �والجزئية �العامة ��نتخابات �jي �ا�شاركة السياسية

 .2016أغسطس��11/ 1437ذو�القعدة��7-6490عدد
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��نتخابية �ا�صاريف �سقف �يحدد �ا�رسوم �هذا �من �\و�ى �للمادة �294طبقا

��نتخابات� �برسم ��نتخابية �بالحملة �الخاصة �وا�¦;شحات �للم¦;شح>ن بالنسبة

� �والجزئية��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�jي �أو��500000العامة درهم�لكل�م¦;شح

�ال. م¦;شحة �حسب �ترشيح ��ئحة �كل �وكيل �عPى �يتع>ن �بيانا�كما �يضع �أن حالة،

مفص��Tصادر�تمويل�حملته��نتخابية�وجردا�للمبالغ�ال��Wصرفها�بمناسبة�الحملة�

�الثTث>ن �اليوم �من �ابتداء �اليوم�) 30(�نتخابية �غاية �إ�ى ��ق¦;اع �لتاريخ السابق

�عشر �صرف�) 15(الخامس �تثبت �Wال� �الوثائق �بجميع �ويرفقه �ا�ذكور �للتاريخ ا�وا�ي

  .�295ذكورةا�بالغ�ا

- � �رقم �الحكومة �لرئيس ��3.191.16قرار �zي �القعدة��6صادر ذي

1437)10� �تمويل�) 2016أغسطس �zي �الدولة �Jساهمة �الك:ي �اJبلغ بتحديد

�}نتخابات� �zي �اJشاركة �السياسية �cحزاب �]ا �تقوم 2Fال� �}نتخابية الحم�ت

 :2016بر�أكتو �7العامة�#نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�ال�2Fتم�إجرا�]ا�zي�

�� �jي �ا�صاريف �القرار�سقف �هذا �حدد �الكPي��200فقد �ا�بلغ �درهم مليون

�السياسية� �\حزاب �|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �تمويل �jي �الدولة �ساهمة

�7ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�ال��Wتم�إجرا�}ا�يوم�

                                                           
��نتخابية��294 �بحمT£}م �وا�تعلقة �وا�¦;شحات �ا�¦;شحون �ينجزها �Wال� �النفقات ��نتخابية �با�صاريف يقصد

للمزيد،�انظر،�ا�ادة�الثانية�من�ا�رسوم�. والجزئية��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�برسم��نتخابات�العامة

� ��2.16.668رقم ��6صادر�jي �القعدة ��10( 1437ذي �ا�صاريف�) 2016أغسطس �سقف �بموجبه يحدد

�أعضاء� ��نتخاب �والجزئية �العامة ��نتخابات �برسم ��نتخابية �الحمTت �بمناسبة �للم¦;شح>ن �نتخابية

 .2016أغسطس��11/ 1437ذو�القعدة��7-6490لنواب،�الجريدة�الرسمية�عددمجلس�ا
 .من�نفس�ا�رسوم�3ا�ادة��295
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  .2016296أكتوبر

  اJقدم�لÉحزاب�السياسية�أشكال�الدعم :ثانيا

يتخذ�الدعم�ا�قدم�لÌحزاب�السياسية�ا�غربية�أربعة�أشكال،�تتمثل�jي�مبلغ�

ما�ي�سنوي�يحول�من�م>�انية�الدولة،�ومبلغا�سنويا�آخر�يخصص�لدعم�الصحافة�

�الحمTت� ��صاريف �الدولة �تمويل �عن Tفض� �أشكال، �عدة �بدوره �يتخذ الحزبية

�|}ا �تقوم �Wال� �هو�كذلك���نتخابية �آخر�يرتبط �دعم �وتقديم �السياسية، \حزاب

�آخر� �شكل �وهناك �الb;�ان، �jي �ا�مثلة �الb;�انية �للفرق �يوجه �دام �ما با�نتخابات

�ا�خول� �وهو�الدعم �السياسية �\حزاب �غ>;�مباشرة �بطريقة �منه �تستفيد للدعم

�با �أخرى �أو �بطريقة �مرتبطة �النقابات �هده �كل �أن �ا�ى �بالنظر Ãحزاب�للنقابات

  .السياسية،�بل�إن�بعضها�يعد�جزءا���يتجزأ�من�بعض�\حزاب

  :ويمكن�تقسيم�الدعم�العمومي�لÌحزاب�السياسية�ا�غربية�إ�ى�نوع>ن

  الدعم�اJباشر -أ

�تتلقاه� �سنوي �دعم �jي �يتمثل �\ول �شكل>ن، �الدعم �من �النوع �هذا يتخذ

�يتمثل �والثاني �التسي>;، �نفقات �وü}م �السياسية، �تحصل��\حزاب �الذي �الدعم jي

  .عليه�بمناسبة�كل�استحقاق�انتخابي

  

                                                           
296 � �قرار��2ا�ادة �من �رقم �الحكومة ��3.191.16قرار�لرئيس �6صادر�jي �القعدة �10(1437ذي ) 2016أغسطس

\حزاب�السياسية�ا�شاركة��بتحديد�ا�بلغ�الكPي��ساهمة�الدولة�jي�تمويل�الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا

�jي� �تم�إجرا�}ا �Wأعضاء�مجلس�النواب�ال� ،�الجريدة�الرسمية�2016أكتوبر�j7ي��نتخابات�العامة��نتخاب

 .2016أغسطس��11/ 1437ذو�القعدة��7-6490عدد
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  :الدعم�السنوي  - 

� �لسنة �ا�لكية �الرسالة �نصت �لÌحزاب��1986لقد �ما�ي �دعم �تخصيص عPى

مليون�درهم�لدعم��20السياسية،�بحيث�أصبح�القانون�ا�ا�ي�يرصد�كل�سنة�مبلغ�

  .\حزاب�السياسة�والنقابات�ا�هنية�والصحف�الوطنية

��نتخابات�ولتحد �jي �ا�شاركة �اعتماد �جرى �الدعم �هذا �توزيع �كيفية يد

�تعزيز� �وتم �الدعم، �ذلك �من �سيستفيد �الذي �الحزب �يتوفر�jي �أن ��بد �أو�ي كشرط

�أعضاء� �عPى �ا�ستفيد �الحزب �توفر �ضرورة �jي �تجPى �آخر �بشرط �الشرط هذا

حصة�ا�الية�ال��Wبر�اني>ن،�بمع¥¤�أن�عدد�الb;�اني>ن�يعد�معيارا�حاسما�jي�تحديد�ال

  .سيتلقاها�كل�حزب

وتعد�هذه�الحصة�قابلة�للتغي>;�عند�كل�استحقاق�انتخابي�بالنظر��ا�قد�يطرأ�

عPى�الكتلة�الb;�انية�ال��Wسيحصل�عل�}ا�كل�حزب�بعد�فرز�النتائج،�وبالنظر�لعدد�

� �jي�) النواب(الb;�اني>ن �تشريعية �سنة �كل �انطTق �عند �أنفسهم �سيسجلون الذين

  .ة�الفريققائم

وبحكم�ظاهرة�ال¦;حال�الb;�اني�ال��Wتم>��الحياة�الb;�انية�ا�غربية،�فقد�تكبد�

أكµ;�من�حزب�خسارة�مالية�كb;ى�بعد�مغادرة�بعض�أعضائه،�ليصبحوا�مستقل>ن�

داخل�الb;�ان�أو�لتكوين�فريق�خاص�|}م،�وإما��لتحاقهم�بفريق�بر�اني�آخر،�وتكون�

من�جراء�إلغاء�دائرة�انتخابية�وعدم�تمكن�الحزب�الذي�هذه�النتيجة�ممكنة�أيضا�

�هذه� �بحكم �م>�انيته �اغتنت �حزب �أكµ;�من �أن �كما �استعاد£}ا، �من �|}ا �فائزا كان

  .الظاهرة
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�رقم �القانون �جاء �محاو��تأط>;�هذه��36.04وهنا �السياسية �باÃحزاب الخاص

� �رقم �التنظيم� �القانون �جاء �ثم �بالقان�11.29ا�سألة، �عدل �التنظيم��والذي ون

ا�تعلق�باÃحزاب�السياسية،�والذي�منع�ظاهرة�ال¦;حال�السيا§���ونص�عPى��21.16

،�حيث�يجرد�كل�عضو�jي�مجل����الb;�ان�أو�jي�مجالس�20ذلك�صراحة�jي�ا�ادة�

�للحزب� ��نتماء �عن �تخPى �إذا �عضويته �من �ا�هنية �الغرف �أو�jي �ال¦;ابية الجماعات

 Tنتخاباتالسيا§���الذي�ترشح�باسمه�ل.  

�العمومي� �الدعم �من �ونصف �عقدين �أكµ;�من �تجربة �حصيلة وباستعراض

�ا�دة� �هذه �طيلة �والصحف �والنقابات �السياسية �لÌحزاب �قدمت �الدولة يظهر�أن

  .297مبالغ�مهمة�من�الدراهم�كان�نصفها�من�نصيب�\حزاب�السياسية

�لÌحزاب �ا�قدمة �الدعم �نسب �بوضوح �ليب>ن �الجديد �القانون �جاء �كما

  :السياسية�وفق�ما�يPي

 :الدعم�السنوي  •

� �السياسية �لÌحزاب �الدولة �(تمنح �ا�ادة ��32حسب �القانون ،�)11.29من

ا�ؤسسة�بصفة�قانونية�دعما�سنويا�للمساهمة�jي�تغطية�مصاريف�تدب>;ها،�وذلك�

 :وفق�القواعد��تية

��نتخابات��- �jي �ا�شاركة �لجميع�\حزاب�السياسية تخصص�حصة�جزافية

�ال �نسبة �غطت �Wوال� �التشريعية �الدوائر��نتخابية��10%عامة �عدد �من �\قل عPى

 .ا�حلية�الخاصة�بانتخاب�أعضاء�مجلس�النواب،�توزع�بالتساوي�فيما�بي·}ا
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�الذكر�\حزاب��- �السالفة �الجزافية �الحصة �يعادل �إضاjي �مبلغ �من تستفيد

� �عPى�نسبة �ال��Wحصلت�عPى�\قل ��3%السياسية �أن�تصل من��5%إ�ى�نسبةدون

�نفس� �مجموع �برسم �التشريعية، �العامة ��نتخابات �jي �ا�عb;�ع·}ا �\صوات عدد

 .الدوائر��نتخابية�ا�شار�إل�}ا�jي�البند�أعTه

�نسبة�- �عPى �حصلت �Wال� �السياسية �لÌحزاب �سنوي �دعم عPى��5%يخصص

،�ويوزع�هذا�ا�بلغ�\قل�من�عدد�\صوات�ا�عb;�ع·}ا�jي��نتخابات�ا�شار�إل�}ا�أعTه

عPى�أساس�عدد�ا�قاعد�وعدد�\صوات�ال��Wحصل�عل�}ا�كل�حزب�سيا§���خTل�

  .نفس��نتخابات

�حصلت� �Wال� �وا�قاعد �\صوات �تحتسب �ا�ادة، �لهذه ��قتضيات  وتطبيقا

عل�}ا�لوائح�ال¦;شيح�ا�قدمة�من�طرف�اتحادات�\حزاب�السياسية�ا�شار�إل�}ا�بعده�

  .الذي�ينتم��إليه�م¦;شحو�اللوائح�ا�عنية�لفائدة�الحزب

وتستفيد�جميع�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�التشريعية��

�نسبة �غطت �Wالخاصة��10%وال� �ا�حلية �الدوائر��نتخابية �عدد �من �\قل عPى

�ما�ي� �مبلغ �من �سنوات، �أربع �كل �واحدة �مرة �النواب، �مجلس �أعضاء بانتخابات

  .jي�تغطية�مصاريف�تنظيم�مؤتمرا£}ا�الوطنية�العادية�للمساهمة

من�مبلغ�الدعم�السنوي�ا�شار�إليه��50%ويحدد�مبلغ�هذه�ا�ساهمة�jي�نسبة

jي�الفقرة�\و�ى�من�هذه�ا�ادة،�الراجع�للحزب�السيا§���برسم�السنة�السابقة�لعقد�

  .مؤتمره�الوط¥�

الية�للدعم�تقيد�سنويا�jي�من�نفس�القانون�أن�ا�بالغ��جم�33وحسب�ا�ادة�
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  .قانون�ا�الية

�بالداخلية� �ا�كلفة �الحكومية �السلطة �من �باق¦;اح �يتخذ �بمرسوم وتحدد

�ا�كلفة� �الحكومية �السلطة �وتوجه �صرفه، �وطرق �ا�ذكور �الدعم �توزيع كيفيات

  .بالداخلية�إ�ى�ا�جلس�\عPى�للحسابات�بيانا�با�بالغ�ال��Wمنحت�لكل�حزب�سيا§��

 لدولة�zي�تمويل�الحم�ت�}نتخابية�لÉحزاب�السياسيةمساهمة�ا •

،�"الحرام"تعتb;�الحمTت��نتخابية�أبرز�مجال�يستشري�فيه�استعمال�ا�ال�

حيث�يتحول��ستحقاق��نتخابي�باعتباره�موعدا�لتكريس�القيم�الديمقراطية�إ�ى�

�ك �ضمنه �تتوارى �والخسارة، �الكسب �حسابات �وتطبعه �تدفعه �انتخابي ل�سوق

�وتحضر� �والطلب �العرض �قيم �فعله �وترهن �وا�بدئية، �\خTقية �القيم اعتبارات

�Dقبال� �السياسية �التعامTت �وjي �التجارية، �والتعامTت �و�قتصاد �السوق مبادئ

�حيث� ��ق¦;اع، �صناديق �jي �\صوات �قطف �مواسم �كب>;�jي �وبشكل �يزداد والطلب

�وا�رشح�ا�غربي،�يحكمه�ا �الناخب �سلوك �ف�Tينظر�أصبح �للسوق، �نطق�العقTني

�الربح� �لعبة �وفق �خدمات �من �له �تقدمه �إ��بما ��نتخابية �مث�Tللصناديق الناخب

 .298والخسارة

�لجهة� �ماديا �مكلفة �سياسية �عملية ��نتخابية �فالحمTت �شك �دون ومن

الدعاية�ونشر�الb;امج�والقيام�با�هرجانات�الخطابية�والتنقTت�والنشاطات�ا�ختلفة�

�مما�اضطر�هذه�أ صبح�من�الصعب�عPى�\حزاب�السياسية�مواجهة�هذه�النفقات

�ولحماية� �م>�اني�}ا، �jي �العجز�الحاصل �لسد �خارجية �موارد �عن �البحث �إ�ى \خ>;ة

                                                           
 .136: مرجع�سابق،�ص�،"تمويل�cحزاب�السياسية�باJغرب�حكامة" ،�سعيد�شكاك�298
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\حزاب�من��عتماد�عPى�هذا�النوع�من�التمويل�أو�الدعم�ا�شبوه�تدخلت�الدولة�

السياسية�jي�تمويل�الحمTت��نتخابية��ا�غربية�Þعانة�\حزاب�ا�شاركة�jي�اللعبة

�التمويTت� �عPى �الطريق �قطع �إ�ى �إضافة �التشريعية، �أو �الجهوية �أو الجماعية

�الحمTت� �معاي>;�تمويل �يحدد �قانونيا �إطارا �الدولة �ووضعت �ا�شبوهة، الخارجية

�مختلف� �بجرد �تتكلف �رقابية �آلية �وضع �مع ��نتخابي �Dنفاق �وسقف �نتخابية

  .ونفقات�ا�رشح>ن�\مر�يتعلق�با�جلس�\عPى�للحساباتمصاريف�

وبالتا�ي�فالدولة�تساهم�jي�تمويل�الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب��

  .299السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�الجماعية�والجهوية�والتشريعية

� �ا�ادة �jي �ا�شار�إل�}ا �للمساهمة �الكPي �ا�بلغ �ال�34ويحدد �من �11.29قانون

�بالداخلية� �ا�كلفة �الحكومية �السلطة �من �باق¦;اح �الحكومة �رئيس �يصدره بقرار

والسلطة�الحكومية�ا�كلفة�بالعدل�والسلطة�الحكومية�ا�كلفة�با�الية�بمناسبة�كل�

  .300انتخابات�عامة�جماعية�أو�جهوية�أو�تشريعية

��نتخ �الحمTت �تمويل �jي �الدولة �مساهمة �صرف �طريقة �إ�ى�وتستند ابية

� �ا�ادة ��36أحكام �رقم �النواب ��جلس �التنظيم� �القانون �يوزع�11.27من �أن �عPى ،

� �م·}ما �كل �يعادل �متساوي>ن، �شطرين �عPى �ا�ساهمة �ا�بلغ��50مبلغ �من �ا�ائة jي

�نالها�كل� �Wى�أساس�عدد�\صوات�الPالشطر�\ول�ع� Dجما�ي،�حيث�سيتم�توزيع

�م �كل �برسم �الوط¥� �الصعيد �عPى �والدائرة�حزب �ا�حلية ��نتخابية �الدوائر ن

                                                           
299 � ��34ا�ادة �رقم �السياسية �لÌحزاب �التنظيم� �القانون �11.29من ،� �عدد �الرسمية الصادرة��5989الجريدة

 .2011أكتوبر��24ا�وافق�ل��1432ذو�القعدة��26بتاريخ�
 .من�نفس�القانون �35ا�ادة� 300
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�حصل� �Wال� �ا�قاعد �عدد �أساس �عPى �الشطر�الثاني �ويصرف �الوطنية، �نتخابية

عل�}ا�كل�حزب�عPى�الصعيد�نفسه،�كما�يج>��ا�رسوم�كذلك�صرف�تسبيق���يفوق�

�طلبا��30 �قدمت �Wال� �السياسية �\حزاب �لفائدة �ا�ساهمة �مبلغ �من �ا�ائة jي

خصم�مبلغ�التسبيق�ا�منوح�لكل�حزب�سيا§���من�ا�بلغ�العائد�له،�و�،�مع�301لذلك

إذا�كان�ا�بلغ�العائد�للحزب�غ>;�كاف��س¦;جاع�مبلغ�التسبيق�حسب�بنود�ا�رسوم�

  .الجديد،�وجب�عPى�الحزب�ا�ع¥��إرجاع�ا�بلغ�غ>;�ا�ستحق�للخزينة

�تص �جهوية �أو �جماعية �أو �تشريعية �كانت �سواء �انتخابات �كل عد�وعقب

��نتخابية� �حمT£}ا �تمويل �مسألة �jي �الحكومة �اتجاه �لهج�}ا �من �الصغ>;ة \حزاب

�مضطرة� �ستكون �بأ¨}ا �يوÓي �مما �م·}ا، �تعاني �Wال� �الكب>;ة �ا�الية �للضائقة اعتبارا

للجوء�إ�ى�\ساليب�العتيقة�ا�تمثلة�jي�لجوء�ا�رشح>ن�إ�ى�التكفل�بجزء�كب>;�من�

  .م>�انية�الحمTت��نتخابية

مليار�سنتيم�لتمويل�الحمTت��نتخابية��220فقد�خصصت�الحكومة�حوا�ي�

مليار�سنتيم�ال��Wخصصت��نتخابات�شتنb;��20عوض��2011نونb;�25ليوم�الجمعة�

2007.  

�لم� �السياسية، �\حزاب �لدعم �الحكومة �اعتمد£}ا �Wال� �الجديدة فالصيغة

�ا �\م>ن �الخياري �ال�}امي �فالسيد �انتقادات، �من �القوى�تسلم �جÑ}ة �لحزب لعام

� �أنه �أكد �للتوجهات�" الديمقراطية، �ا�حدد �ا�رسوم �هذا �صدور �من �الرغم عPى

                                                           
jي�شأن�مساهمة�) 2016أغسطس��10( 1437ذي�القعدة��6صادر�jي��2.16.666للمزيد،�انظر،�ا�رسوم�رقم� 301

الدولة�jي�تمويل�الدولة�الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�

  .والجزئية��نتخاب�أعضاء�مجلس�النواب،�مرجع�سابق
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�الحمTت� �لتمويل �ا�خصصة �ا�>�انية �فإن ��نتخابية، �الحمTت �لتمويل الكb;ى

�أثناء� �\حزاب �تتكبدها �Wال� �ا�الية �الخسائر �مع �با�قارنة �جدا �قليلة �نتخابية

،�ال#��ء�الذي�يدفع�العديد�من�ا�رشح>ن�إ�ى��ستعانة�بأموالهم�الحمTت��نتخابية

  .302"الخاصة�لتغطية�مصاريف�الحملة�الكب>;ة

� �أن �الخياري �ال�}امي �السيد �دفع�"وأبرز �jي �بالغة �صعوبات �تجد �أحزابا هناك

�الذي� �بالطبع �يتعلق �ما �سيما ��نتخابية �الحملة �مراحل �بكل �ا�تعلقة ا�ستحقات

� �م>�انيات �"كب>;ةيست�Ïف �أن �كذلك �وأكد �با�قام�"، �يتصل �حاليا �ا�طروح ا�شكل

�\حزاب� �الكث>;�من �Ãن ��نتخابات، �قبل �الحكومة �تخصصه �الذي �بالتسبيق \ول

�بالشكل� �بالحملة �القيام �من �تتمكن �لن �وبالتا�ي �ما�ي، �مأزق �jي �نفسها ستجد

�"مطلوب �الخياري �ال�}امي �نظر�السيد �jي �الديمقراطية �وتبدوا �اس¦;اتيجيا�خيا"، را

�توفر� �أن �الحكومة �عPى �الحتم� �صار�من �فقد �ثمة �ومن �الوقت، �نفس �jي ومكلفا

  .D"303مكانيات�\ساسية�ال��Wمن�شأ¨}ا�أن�تنجح�هذا�الخيار

 � �ا�ادة �jي �ا�شار�إل�}ا �الدولة �مساهمة �مبلغ �توزيع �jي �القانون��34ويرا�ى من

� �رقم �عل�}ا�11.29التنظيم� �يحصل �Wال� �\صوات �الصعيد��عدد �عPى �حزب كل

  . الوط¥��وعدد�ا�قاعد�ال��Wيفوز�|}ا�كل�حزب�عPى�الصعيد�نفسه

إن�الدعم��نتخابي�ا�قدم�لÌحزاب�يتم�jي�أغلب�الحا�ت�jي�شكل�غTف�ما�ي�

يحدد�لكل�استحقاق�انتخابي�حسب�عدد�\صوات�ال��Wيحصل�عل�}ا�كل�حزب�عPى�

{|� �يفوز �Wال� �ا�قاعد �وعدد �الوط¥� �نفسهالصعيد �الصعيد �عPى �حزب �كل كما�. ا

                                                           
 .2011;�نون04�bليوم�الجمعة��1591ا�ساء�العدد��يومية�302
 .،�مرجع�سابق1596جريدة�ا�ساء،�العدد� 303
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�طرف� �من �ا�قدمة �ال¦;شيح �لوائح �عل�}ا �حصلت �Wال� �وا�قاعد �\صوات تحتسب

  .304اتحادات�\حزاب�السياسية

�بالداخلية�� �ا�كلفة �الحكومية �السلطة �من �باق¦;اح �يتخذ �بمرسوم ويحدد

�ك �با�الية �ا�كلفة �الحكومية �والسلطة �بالعدل �ا�كلفة �الحكومية يفيات�والسلطة

� �ا�ادة �jي �ا�شار�إل�}ا �ا�ساهمة �مبلغ ��34توزيع �رقم �القانون وطريقة��11.29من

�للحسابات� �\عPى �ا�جلس �إ�ى �بالداخلية �ا�كلفة �الحكومية �السلطة �وتوجه صرفه،

  .305بيانا�با�بالغ�ال��Wمنحت�لكل�حزب�سيا§��

�تكاليف �تزايد �وأيضا �السياسية، �العمومي �التمويل �تجارب �تنامي �وأمام

الحمTت��نتخابية�تب¥¤�ا�غرب�هو��خر�نظام�التمويل��نتخابي،�وهكذا�فض�Tعن�

�jي�شكل�دعم� �السياسية،�إما �الذي�تقدمه�الدولة�لÌحزاب الدعم�العمومي�الدائم

ما�ي�سنوي�أو�jي�شكل�دعم�لصحاف�}ا،�فإن�\حزاب�السياسية�تحصل�من�الدولة�

تا�ومناسباتيا�ويتم�بصفة�خاصة�بمناسبة�عPى�نوع�آخر�من�الدعم�يتخذ�طابعا�مؤق

  . إجراء��نتخابات

وقد�أش>;�ا�ى�هذا�النوع�من�الدعم�Ãول�مرة�jي�ا�غرب�من�خTل�مقتضيات�

��2.92.721ا�رسوم�رقم �مساهمة�الدولة�jي��1992شتنb;��28الصادر�بتاريخ jي�شأن

��نت �بمناسبة �السياسية �\حزاب �|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابات �العامة�تمويل خابات

الجماعية�والتشريعية،�و�ي�نفس�ا�قتضيات�ال��Wأعادت�مدونة��نتخابات�التأكيد�

�أنه �عPى �بنصها �|}ا�: "عل�}ا، �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �تمويل �jي �الدولة تساهم

                                                           
 .،�مرجع�سابق11.29من�القانون�التنظيم��لÌحزاب�السياسية��36ا�ادة� 304
 .،�مرجع�سابق11.29من�القانون�التنظيم��لÌحزاب�السياسية��37ا�ادة� 305
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  .306"\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�الجماعية�والتشريعية

�ا�رسوم�التطبيق �وحسب �هذه�ا�ساهمة ��دونة��نتخابات،�فإن �أن�"ي يجب

تخصص�لتغطية�مصاريف�طبع�ا�لصقات�والوثائق��نتخابية،�وعقد��جتماعات،�

) رئيس�الحكومة�حاليا(ويحدد�ا�بلغ�الكPي�لهذه�ا�ساهمة�بقرار�يصدره�الوزير�\ول�

�كل �بمناسبة �ووزير�ا�الية �ووزير�العدل �وزير�الداخلية �من �عامة��باق¦;اح انتخابات

  .307جماعية�أو�تشريعية

ولكن�هناك�جهات�أخرى�يكون�رأü}ا�حاضرا�jي�تحديد�مبلغ�الدعم،�وjي�هذا�

�لTنتخابات �الوطنية �للجنة �يش>;�الظه>;�ا�حدث ��308السياق �ا�ادة �عPى��j134ي منه

تبدي�اللجنة�الوطنية�رأü}ا�jي�ا�شروع�الذي�تعده�الحكومة�jي�شأن�مساهمة�: "أنه

�بمناسبة��الدولة �السياسية �\حزاب �|}ا �تقوم �Wال� ��نتخابية �الحمTت �تمويل jي

�نتخابات�العامة�الجماعية�والتشريعية�وتوزيع�الغTف�ا�ا�ي�ا�خصص�لهذه�الغاية�

   ".طبقا�لÌحكام�ا�نصوص�عل�}ا�jي�مدونة��نتخابات

�القول، �\  وحاصل �السياسية �لÌحزاب �العمومي �التمويل �دراسة همية�أبرزت

�الواقع،� �أرض �عPى �تجسيد �بدون �ظلت �Wال� �السياسية، �ا�شاركة �تقوية �jي ا�ؤكدة

فرغم�مرور�أزيد�من�عقدين�من�الزمن�عPى�مبادرة�الدولة�بتمويل�\حزاب�السياسية�

�بعد� �سنة �تتسع �والشارع �\حزاب �ب>ن �الهوة �ظلت �النقابات، �وكذلك وصحاف�}ا

��نتخ �jي �ا�شاركة �نسب �أن �كما �وظهر�أخرى، �مستمر، �تقلص �jي �أصبحت ابات

                                                           
 .ا�تعلق�بمدونة��نتخابات 1997أبريل��2صادر�بتاريخ��1.97.83ظه>;�رقم��9.97من�القانون�رقم��285ا�ادة� 306
 .من�نفس�القانون �286ا�ادة� 307
 .للجنة�الوطنية�لTنتخابات،�ا�حدث�1997الصادر�سنة��1.97.97ظه>;�للمزيد�انظر،�ال�308
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،�حيث�بلغت�2016نونb;�07ضعفها�أكµ;�مع��نتخابات�التشريعية�\خ>;ة�انتخابات�

  .jي�ا�ائة�كما�ذكرنا�ذلك�سابقا�43النسبة�حوا�ي�

فالتمويل�العمومي�لÌحزاب�السياسية�jي�اعتقادنا�هو�التمويل�\كµ;�فعالية�

سيما�إذا�كان�هذا�التمويل�مؤسسا�عPى�أسس�وهو�الذي�يقيم�التجربة�الحزبية،�� 

�يقي �وبالتا�ي �أو� موضوعية، �الخارجية �التمويTت �jي �والسقوط �الوقوع �من \حزاب

�السياسية� �\حزاب �معه �وتصبح �الحزبية �التجربة �يزيف �بما �ا�شبوهة الداخلية

�لقوى  �واجهات �من� مجرد �الغاية �عكس �إ�ى �يؤدي �وهو�ما �ومحليا، �دوليا حقيقية

�لÌحزاب��تواجد �ا�ا�ي �التدب>; �عن �الحديث �وأن �خصوصا �السياسية، \حزاب

�الحذر� �حيث �DغTق �محكم �حصن �إ�ى �الدخول �بمثابة �هو �ا�غربية السياسية

�هذا� �جدار�الصمت ��خ¦;اق �محاولة �وأي �بامتياز، �ا�ستعملة �اللغة �هما والكتمان

واضحة�للكيفية�والحصول�عPى�ا�عطيات�وا�علومات�ال��Wتساعد�عPى�رسم�صورة�

ال��Wتدير�|}ا�\حزاب�السياسية�مالي�}ا،�يبقى�عم�Tمضنيا�و�ناقصا�لسبب�أسا§���

�للممارسة� �الراسخة �التقاليد �إ�ى �تفتقد �غالبي�}ا �jي �السياسية �\حزاب �أن هو

  .الديمقراطية�ال��Wأحاطت�م>�انيا£}ا�وعائدا£}ا�بالسرية�التامة

Ìحزاب�السياسية���يجب�أن�يؤدي�ومما���شك�فيه�فإن�التمويل�العمومي�ل

�أو�التمي>�� �السياسية �\حزاب �ب>ن �تسود �أن �يجب �Wال� �ا�ساواة �بمبدأ �ا�ساس إ�ى

����Wان�من�عدمه،�أو�بسبب�مواقفها�السياسية،�ال�;bي�الjى�أساس�التواجد�Pبي·}ا�ع

�\حزاب� �ب>ن �تفاوتا �يخلق �أن �شأنه �من �دستوري �أو �قانوني �أساس �عPى تستند

�السياسية�وينقص �فاعلي�}ا �يجب. من �ا�جلس��كما �به �يقوم �الذي �الدور تفعيل

�تقارير�\حزاب� �تلقي �jي �منحصرا �يبقى �� �كي �ا�جال، �هذا �jي �للحسابات \عPى
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�مدى� �من �والتحري �دراس�}ا �وإنما ��نتخابات، �تعقب �Wال� �الف¦;ة �خTل وا�رشح>ن

�ت �حالة �jي �ا�Tئمة �الجزاءات �وفرض �للواقع �ا�حدد�مطابق�}ا �السقف جاوز

�بمTحظات� �مصحوبة �الرسمية �الجريدة �التقارير�jي �نشر�تلك �وكذلك للمصاريف،

  .ا�جلس�عل�}ا

�باÞرادة� �\مر �ويتعلق �\همية، �jي �غاية �مسألة �إ�ى �Dشارة �نود وختاما

وDخTص�وقيم�ا�واطنة�ا�سؤولة�والس�ي�نحو�تحقيق�ا�صلحة�العامة�والرغبة�jي�

� �التنمية �لÌحزاب�خدمة �الحقيقية �\زمة �Ãن �ا�واطن>ن، �تأط>;�وتكوين �طريق عن

  السياسية�عPى�ا�ستوى�ا�حPي

  .أو�الوط¥���ي�أزمة�قيم�وأخTق�أكµ;�م·}ا�أزمة�قانونية�ومالية�

  :هوامش�الدراسة

�بلقا¾��� - �ميلود ،"� �رقم �القانون �zي �با�حزاب��36-04قراءة اJتعلق

 .2006و�ى�الطبعة�� منشورات�فكر،� ،"السياسية

�السياسية"،�أحمد�بوز  - دار��،"اJال�والسياسة،�دراسة�zي�مالية�cحزاب

 2005القلم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الطبعة�\و�ى�

�جنداري  - �وإعاقة� "،ادريس �التصور �غموض �اJغرب �zي �الحزبية التجربة

�نظر، ،"اJمارسة � وجهة ��51العدد �عشرة،-2012شتاء �السادسة مطبعة� السنة

 .جاح�الجديدةالن

 .1958نونb;��15بتاريخ��1.58.376ظه>;�الحريات�العامة�رقم�� -
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- � �رقم �التنظيم� �السياسية،�29.11القانون �باÃحزاب الجريدة� ا�تعلق

 ).2011أكتوبر24(1432ذو�القعدة�26الصادرة�بتاريخ��5989الرسمية�عدد�

�قهوي  - �نورالدين ،"� �باJغرب �السياسية �والحياة �العامة ل�تموي(اJالية

�القانون�العام،�جامعة�الحسن�،�)"cحزاب�السياسية أطروحة�لنيل�الدكتوراه�jي

 .2004-2003الثاني،�ع>ن�الشق،�الدار�البيضاء�سنة�

�بوليف - �نجيب �محمد �السياسية"، �cحزاب �تمويل �zي مجلة��،"قراءة

 .2005طنجيس،�عدد�خاص،�يونيو�

�الديمقر  - �الوط¥� �للحزب �العام �\م>ن �القادري �هللا �اطيعبد تصريحاته�"،

 .2005مطبعة�ربانيت�ا�غرب�الطبعة�\و�ى��،"مواقف�وثوابت: للصحافة�الوطنية

- ���العزيز�النوي �عبد �اJغرب"، �zي �الديمقراطي �}نتقال دفاتر��،"شروط

 .1997ربيع��2الشمال،�العدد�

دفاتر�الشمال،�،�"التحول�الديمقراطي�zي�اJغرب"،�محمد�العربي�ا�ساري  -

 .1997 ربيع�2العدد�

�قرنفل - �حسن �التحول�"، �وآفاق �الديمقراطية �اJسألة �حول م�حظات

�اJغرب �zي �الجديدة��،"الديمقراطي �النجاح �مطبعة �السابع، �العدد �نوافذ، مجلة

 .2000الدار�البيضاء،�أبريل�

�قاسم� - �ا�صطفى �والحصيلة"، �التطورات �اJغرب، �zي �القانون �،"دولة

 .2004-1425 مطبعة�النجاح�الجديدة،�الطبعة�\و�ى

�نبيلة - �الصروخ �الواثة �السياسية"، �لÉحزاب �العمومي رسالة��،"التمويل
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�السنة� �طنجة �السعدي، �ا�الك �عبد �جامعة �ا�عمق، �العام �القانون �ا�اس¦;�jي لنيل

 .2008-2007الدراسية�

�شق>; - �محمد �باJغرب"، �الدولة �تطور �دكتوراه��،"إشكالية �لنيل أطروحة

 .1998-1997،الدولة�jي�العلوم�السياسية

�،"حكامة�التمويل�العمومي�لÉحزاب�السياسية�باJغرب" سعيد�شكاك،� -

 .2011/2012رسالة�لنيل�شهادة�ا�اس¦;،�كلية�الحقوق�بسطات،�ا�وسم�الجام�ي�

�\زهر  - �رقم" محمد �القانون �السياسية �}حزاب قراءة��04-36قانون

 .2006مطبعة�دار�النشر�ا�غربية،�طبعة��،"ونصوص

�القانو  - �رقم �التنظيمي �القانون��21.16ن �وتتميم �بتغي�@ �يق�23 الذي

الجريدة�الرسمية�عدد��،"اJتعلق�بتنظيم�cحزاب�السياسية�29.11التنظيمي�رقم�

 ).2016أغسطس��11(1437ذو�القعدة��7،�الصادرة�بتاريخ�6490

وزارة��تصال،��،"عدد�خاص�بالصحافة�اJغربية"،�دفاتر�التوثيق�ا�غربي -

�;b1997نون. 

�معتصم  - �محمد �اJغربية"، �السياسية مؤسسة��،"1992-1962:الحياة

 .1992إيزيس�للنشر،�الدار�البيضاء،�مارس�

- � �لسنة �التعديTت �آخر �وفق ��نتخابات �مدونة �لفرو5ي �2009امحمد

� �رقم �بالقانون �36.08ا�دخلة �ا�ادة ،285� �العدد �محينة، �قانونية �نصوص ،6�،

 .2009يضاء،�الطبعة��و�ى�الدار�الب-مطبعة�النجاح�الجديدة
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- � ��2.15.452ا�رسوم�رقم ��14بتاريخ ) 2015فاتح�يوليو�( 1436من�رمضان

�ا�ستشارين� �مجلس �أعضاء �انتخاب �برسم ��نتخابية �ا�صاريف �سقف بتحديد

�وأعضاء�مجالس�العما�ت�و\قاليم�ومجالس�الجماعات� وأعضاء�مجالس�الجهات

� �عدد �الرسمية �الجريدة ��6374وا�قاطعات، ��15بتاريخ �رمضان يوليو�2( 1436من

2015.( 

- � �رقم ��2.08.744ا�رسوم ��2صادر�jي يحدد�) 2008دجنb;��30(1430محرم

بموجبه�سقف�ا�صاريف��نتخابية�للمرشح>ن�بمناسبة�الحمTت��نتخابية�برسم�

 .�نتخابات�العامة�الجماعية

- � �رقم �التنظيم� �ال�21.16القانون �وتتميم �بتغي>; ���يق قانون�الذي

� �رقم �عدد��29.11التنظيم� �الرسمية �الجريدة �السياسية، �\حزاب �بتنظيم ا�تعلق

 ).2016أغسطس�11(1437دو�القعدة��7الصادرة�بتاريخ��6490

- � �رقم ��2.16.666ا�رسوم ��6صادر�jي �القعدة أغسطس��10( 1437ذي

وم�|}ا�،�jي�شأن�مساهمة�الدولة�jي�تمويل�الدولة�الحمTت��نتخابية�ال��Wتق)2016

\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�والجزئية��نتخاب�أعضاء�مجلس�

أغسطس��11/ ذو�القعدة��7،�الصادرة�بتاريخ�6490النواب،�الجريدة�الرسمية�رقم�

2016. 

�ا� - �رقم ��2.16.667رسوم ��6صادر�jي �القعدة أغسطس��10( 1437ذي

�ب) 2016 �ا�تعلقة �والشكليات ��جال �تمويل�بتحديد �jي �الدولة �مساهمة استعمال
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الحمTت��نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة�

�عدد �الرسمية �الجريدة �النواب، �مجلس �أعضاء ��نتخاب ذو��7- 6490والجزئية

 .2016أغسطس��11/ 1437القعدة�

- �� �رقم ��2.16.668ا�رسوم ��6صادر�jي �القعدة غسطس�أ�10( 1437ذي

�الحمTت�) 2016 �بمناسبة �للم¦;شح>ن ��نتخابية �ا�صاريف �سقف �بموجبه يحدد

�النواب،� �مجلس �أعضاء ��نتخاب �والجزئية �العامة ��نتخابات �برسم �نتخابية

 .2016أغسطس��11/ 1437ذو�القعدة��7-6490الجريدة�الرسمية�عدد

- � �قرار �رقم �الحكومة �لرئيس ��3.191.16قرار �jي �القعدة�6صادر  ذي

بتحديد�ا�بلغ�الكPي��ساهمة�الدولة�jي�تمويل�الحمTت�) 2016أغسطس�10(1437

�نتخابية�ال��Wتقوم�|}ا�\حزاب�السياسية�ا�شاركة�jي��نتخابات�العامة��نتخاب�

� �jي �إجرا�}ا �تم �Wال� �النواب �مجلس �الرسمية�2016أكتوبر�7أعضاء �الجريدة ،

 .2016أغسطس��11/ 1437ذو�القعدة��7-6490عدد

الجريدة�الرسمية�عدد�،�11.29القانون�التنظيم��لÌحزاب�السياسية�رقم� -

 .2011أكتوبر��24ا�وافق�ل��1432ذو�القعدة��26الصادرة�بتاريخ��5989

 .2011نونb;��04ليوم�الجمعة��1591ا�ساء�العدد��يومية -

ا�تعلق��1997أبريل��2صادر�بتاريخ��1.97.83ظه>;�رقم��9.97القانون�رقم� -

��ة��نتخابات،بمدون ��24بتاريخ��4470الجريدة�الرسمية�عدد �3( 1417ذي�القعدة

 ).1997أبريل�
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- FROWEIN(H.C.J.A), "Etude comparative du financement des 

partis politiques", http://stars,coe.fr/doc/doco1/fdoc9077. 

- Mr.abdellah kadiri,"déclaration à la presse nationale : Positions 

et constantes" ,Parti Nationale démocrate, 1 ère édition riba nite , 2005 

Maroc. 
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�íÒ…^�¹]�íé‰^éŠÖ]�h]ˆuù]�sÚ]†e�»�á^Ó‰ý]æ��ÛÃjÖ]�Å^ŞÎ

íéÃè†�jÖ]�l^e^~jÞ÷]�»��Ù7��†eçjÒ_2016 

�J<HŒ^vßÖ]<á^ßu< <
^eÝ^ÃÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<ínu< <

<írß�<Hë‚ÃŠÖ]<ÔÖ^¹]<‚fÂ<íÃÚ^q 

�\حزاب�  �ف�}ا �تتنافس �أساسية �مرحلة �العامة �التشريعية تعتb;��نتخابات

�تمس� �Wال� �ا�حاور �حول �ا�واطن>ن �وتعبئة ��نتخابية �برامجها �طرح �jي السياسية

� ��نتخابي �الb;نامج �ويعد �باÃساس، �و�جتماعية ��قتصادية �الدول�حيا£}م jي

����تقت �الb;نامج �هذا �ووظيفة �والناخب>ن، �الحزب �ب>ن �تعاقد �بمثابة الديمقراطية

�العمومية �والسياسات �العام �الشأن �£}م �محاور �عPى �Dجابة �هذه�. أساسا �أن كما

الb;امج��ي�تعب>;�عن�تصور�\حزاب�للسياسات�العمومية�ال��Wتنوي�نهجها�jي�حالة�

�ال ��نتخابية، �للنتائج �با�هتمام�تصدرها �مطالبة �\حزاب �يجعل �الذي #��ء

  . با�حتياجات�الضرورية�للمواطن�مثل�الصحة�والتعليم�والشغل�والسكن

وDسكان�والقطاعات�\خرى�ا�رتبطة�به�من�ا�جا�ت��309ويعد�قطاع�التعم>; 

�\حزاب� �تعاطي �يجعل �مما �الناخب>ن، �عيش �وطريقة �اليومية �الحياة �£}م �Wال

�هذا �مع �من�السياسية �أمر��بد ��نتخابية القطاع �الحمTت �jي وأثناء�  استحضاره

  .صياغة�الb;امج��نتخابية

                                                           
مجموعة�من�التداب>;�وDجراءات�ال��Wتساعد�عPى�تنمية�"تعريفا�للتعم>;�بأنه��1933حدد�ميثاق�أثينا�لسنة��- 309

  " نسانية�للمدن�وال��Wتعمل�عPى�تقويم�الظاهرة�الحضريةمنسجمة�وعقTنية�وإ

PIERRE-TRONCHON; Villes et sécurité, la revue administrative, N°254, Editions techniques; Paris 

1990, P 106.  
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�عPى�أكµ;�من�  �لواقع�التكتTت�العمرانية�للقلق وتدعو�معاينة�الحالة�الراهنة

صعيد،�فتدهور�أÃوضاع�وغياب�الفعالية�jي�\داء�ارتباطا�بطبيعة�سياسات�التدب>;�

�كب> �إكراهات �شكلت �\همية�ا�تبعة �طابع �تتخذ �ا�جال �تأهيل �عملية �جعلت ;ة

لتدارك�التأخر�الحاصل�jي�هذا�الشأن�وإيقاف�\شكال�ا�تنوعة�للتعم>;�غ>;�ا�نظم�

�و�جتماعية �و�قتصادية �ا�جالية �بالتنمية �ا�رتبطة �العمليات �تعقيد �عن . الناتج

قطاع�التعم>;�يؤاخذ�ورغم�الجهود�ا�بذولة�من�طرف�ا�تدخل>ن�العمومي>ن،�ما�يزال�

�ب>ن� �تفصل �Wال� �الهوة �نتيجة �تساؤ�ت �عدة �بشأنه �وتطرح �أمور، �عدة �تدب>;ه عPى

وقد�أكدت�العديد�من�الدراسات�حول�الصعوبات�. العرض�النظري�والواقع�ا�عي#��

ال��Wتواجه�التخطيط�والتدب>;�العمراني>ن�jي�ا�غرب�مTحظة�أساسية�مفادها�ضعف�

ل�الحضري�ال��Wرافقت�سياسة�التعم>;،�كما�تم�التأكيد�أن�الرؤية�الشمولية�للمجا

�الحضري� �التخطيط �أهداف �ب>ن �استمرار�الفجوة �jي �ساهمت �عوامل �عدة هناك

  : والتحو�ت�ا�سجلة�jي�ا�يدان�أهمها

غالبا�ما�تجانب�الواقع�السوسيواقتصادي� حيث الطموح�ا�فرط�jي�\هداف - 

 .للمدن

العمليات�القطاعية،�ال��Wغالبا�ما��غياب�مشروع�حضري�يمكن�من�توحيد - 

�أنحاء� �جميع �عPى �الشمولية �للرؤية �انعدام �وjي �تنسيق �بدون �ف�}ا �الشروع يتم

  310.ا�دينة

                                                           
�DصTح��- 310 �مشاريع �ضوء �عPى �التعم>;�با�غرب �ميدان �jي �ا�حلية �الجماعات �اختصاصات �ججة، عثمان

�القانونية�الجدي �العلوم �كلية �السياسية، �والعلوم �العام �ماس¦;�القانون �ا�اس¦;، �شهادة �لنيل �رسالة دة،

 .40،�ص2011-2010و�قتصادية�و�جتماعية،�جامعة�محمد�الخامس�أكدال،�سنة�
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�التعم>;�بفعالية�� �قطاع �تنظيم �أن �الدول �من �العديد �تجارب �أظهرت وقد

يتطلب�احتواء�جميع�الجوانب�عb;�تب¥��التعاون�والتنسيق�ب>ن�مختلف�القطاعات،�

ا�ب>ن�قانون�التعم>;�وقوان>ن�القطاعات�ذات�الصلة�به،�ثم�تجاوز�\سلوب�والربط�م

�ي¦;تب� �قد �ما �لتجاوز �مختلفة �اس¦;اتيجيات �تب¥� �إ�ى �التنسيق �وعدم ��ني �رتجا�ي

  .عن�ذلك�من�أزمات�حضرية�ومجالية

�للمنافسة�  �أداة �الحزبية ��نتخابية �الb;امج �كانت �وإذا �أخرى، �جهة ومن

ية�وأرضية�أولية�لصياغة�الb;امج�الحكومية،�فإن�ما�تتضمنه�هذه�والدعاية�السياس

الb;امج�من�قضايا�رئيسية�مثل�قضايا�قطاع�التعم>;�وDسكان�قد�تكون�جزءا�من�

نقاط�القوة�ال��Wتستثمرها�\حزاب�السياسية�jي�حمT£}ا��نتخابية�لحصد�مراكز�

  .الصدارة�jي�نتائج�انتخابات�أعضاء�مجلس�النواب

�ه  �إطار�إشكا�يمن �jي �نتساءل �ا�نطلق �\حزاب�: ذا �استطاعت �حد �أي إ�ى

مTمسة�Dشكا�ت�ا�رتبطة�بقطاع��2016أكتوبر��7السياسية�ا�شاركة�jي�انتخابات�

التعم>;�وDسكان�وتقديم�حلول�ومق¦;حات�وبدائل�لتجاوز�العراقيل�ال��Wيعرفها�هذا�

  القطاع؟

  : ة�فرعية�من�قبيليطرح�عدة�أسئل هذا�التساؤل�Dشكا�ي 

ما�ي�\حزاب�ا�غربية�ال��Wضمنت�برامجها��نتخابية�قضايا�قطاع�التعم>;� - 

 وDسكان؟

�برامجها�� -  �jي �وDسكان �التعم>; �قضايا �السياسية �\حزاب �تناولت كيف

�لل·}وض� �\حزاب �هذه �طرف �من �ا�ق¦;حة �والحلول �البدائل ��ي �وما �نتخابية؟
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 Dسكان؟بقطاع�التعم>;�وحل�أزمة� 

�منا�  �يف¦;ض �ا�وضوعية �Þشكاليتنا �ا�ؤطرة �\سئلة �هذه �عن �Dجابة إن

  : �نطTق�من�الفرضية��تية

فرصة�لتقديم�مختلف�\حزاب��2016أكتوبر�7تمثل��نتخابات�التشريعية�ل 

�برامجها� �jي �وDسكان �بالتعم>; �ا�رتبطة �القضايا �حول �لتصورها السياسية

لهذا�القطاع�من�أهمية�كb;ى�jي�الحياة�اليومية�للمواطن>ن،�مما���نتخابية،�وذلك��ا

�الصعوبات� �من �للحد �ومق¦;حات �حلول �بتقديم �ملزمة �السياسية �\حزاب يجعل

  .وDكراهات�ال��Wيعرفها�هذا�القطاع

و�متحان�هذه�الفرضية�سنعمل�عPى�دراسة�تصورات�\حزاب�السياسة�لكل� 

،�و�تصورها�)ا�حور�الثاني(،�وDسكان�)حور�\ول ا�(من�مسألة�التخطيط�العمراني�

  ).ا�حور�الثالث( لل·}وض�بالوعاء�العقاري�

 : اJحور�cول 

 .تصور�cحزاب�السياسية�حول�مسألة�التخطيط�العمراني

لعل�النقاش�الدائر�اليوم�بشأن�قضايا�التعم>;�والتخطيط�الحضري�و\دوار� 

ة،�وكذا�سبل�الدفع�بفعالية�\دوات�والنصوص�ال��Wيجب�أن�تلعÑ}ا�الهيئات�ا�تدخل

�وانشغا�� �هما �\مر�أصبح �هذا �وأن �خاصة �مهمة، �آلية �ليشكل �ا�تاحة القانونية

�أن� �يمكن �الذي �الدور �منطلق �من �وذلك �سواء، �حد �عPى �وا�جتمع �للدولة كب>;ين

ن�وقد�اتفقت�\حزاب�عPى�أ. يضطلع�به�jي�رفع�التحديات�ال��Wيواجهها�هذا�القطاع

السياسات�التعم>;ية�jي�ا�غرب�تحتاج�إ�ى�ضرورة�إعادة�صياغ�}ا�بشكل�يتوافق�مع�

�اليسار� �فدرالية �برنامج �jي �جاء �فقد �العمرانية، �التكتTت �تعرفها �Wال� Dكراهات
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��Wال� �ا�ندمجة ��عتبار�الb;امج �بع>ن ���تأخذ �التعم>;ية �السياسات �أن الديمقراطي

إ��أنه�وjي�إطار�دراسة�البدائل�ا�قدمة�من�طرف��.311تكرم�Dنسان�وتح¦;م�البيئة

: هذه�\حزاب�للخروج�من�\زمة�نجد�أ¨}ا�قد�اتفقت�عPى�نقطت>ن�أساسيت>ن،�وهما

�صياغة� �النظر�jي �وإعادة �التعم>;، �لسياسة �ا�نظم �Dطار�القانوني �تحديث ضرورة

  .وتجديد�آليات�تفعيل�الوثائق�التعم>;ية

�jي وتتمثل  �ا�ق¦;حات ��ش¦;اكي��هذه ��تحاد �حزب �برنامج �jي �ورد �ما كل

  :للقوات�الشعبية�الذي�ارتكز�تصوره�عPى

�التخطيط�" - �عPى �با�عتماد �الحضري �التخطيط �نظام �وتعميم إصTح

�عb;�تأط>;�ا�دن� �للمدينة �ا�نسجم �الحضري �ا�شروع �بلورة �أجل �من �س¦;اتيNي

� �ضمن �والضواÓي �الجماعات �تدمج �إس¦;اتيجية �تقوم�بمخططات �استشرافية رؤية

  .312"عPى�التشاور�والشراكة

�مساطر�ا�صادقة�"-  �تبسيط �مع �الحضرية �ال�}يئة �مخططات �وتحي>ن تعميم

مع�فرض�آجال�محددة�Þنجاز�) أشهر�عPى�أق�B¤�تقدير�6( ومراجعة�وثائق�التعم>;

�الفوائد� �وتقييد �السكن �إنتاج �jي �خصاص �تشكو�من �Wال� �للجهات �ال�}يئة تصاميم

  .313"لة�إنجاز�هذه�التصاميمخTل�مرح

�لتقوية�" - �العمران، �مؤسسة �وخاصة �ا�تدخلة، �ا�ؤسسات �النظر�jي إعادة

                                                           
�الb;نامج��- 311 �ا�واطنة، �مغرب �الديمقراطية، �مغرب �أخر�ممكن، �مغرب �معنا �اليسار�الديمقراطي، فدرالية

  .53،�ص�2016أكتوبر��7نتخابي�ا�فصل،��نتخابات�التشريعية�� 
  .52،�ص�2016أكتوبر��7تحاد��ش¦;اكي�للقوات�الشعبية،�الb;نامج��نتخابي،�انتخابات��- 312
  .54نفس�ا�رجع،�ص��- 313



  إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  ب� 2016ترشيعيات 
  حنان النحاس.دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قراءة يف النتائج والتداعيات

 

245 
 

  314".التخطيط��س¦;اتيNي

�قطاع�  �إصTح �اعتb;�أن �الذي ��ستقTل �حزب �برنامج �jي �ورد �ما �jي وكذلك

;bتمر�ع��Wحات�الهيكلية�الTصDالتعم>;�من�:  

ومراجعة�وثائق�التعم>;�ا�نصوص�عل�}ا�jي��إعمال��ليات�القانونية�لتغي>; " -

  .ا�نظومة�القانونية�الحالية

  .التعجيل�بإصTح�ا�نظومة�القانونية�للتعم>; -

  .إنجاز�وا�صادقة�عPى�وثائق�التعم>;تبسيط�مسطرة��-

-�� �القانونية �ال¦;سانة �تحي>ن �|}دف �جديدة �مرجعيات �(وضع �90-12القانون

  .315)"90- 25والقانون�

هذا�الb;نامج�إ�ى�معضلة�محدودية�تنفيذ�مضام>ن�وثائق�التعم>;��كما�يتطرق  

  .316"وضع�آليات�التمويل�|}دف�تنفيذ�أكµ;��ضام>ن�وثائق�التعم>;"حيث�اق¦;ح�

تب¥��تخطيط�"فقد�انب¥¤�تصوره�عPى�العمل�عPى� أما�حزب�الحركة�الشعبية 

�ا �مراعاة �التعم>;�مع �بوثائق �ا�جا�ت �كافة �تغطية �تعميم �يروم �البي��Qمرن لبعد

�jي� �الرخص �ومنح �دراسة �مساطر�ومسالك �تبسيط �وكذا �ال¦;ابي، للتعم>;�والتناسق

   317".ميدان�التعم>;�والسك¥¤

                                                           
  .نفس�ا�رجع،�نفس�الصفحة�- 314
  .19،�ص��2016نتخابات�التشريعية��حزب��ستقTل،�برنامج�حزب��ستقTل،�تعاقد�من�أجل�الكرامة، - 315
  .نفس�ا�رجع،�نفس�الصفحة�- 316
إجراء��70حزب�الحركة�الشعبية،�الb;نامج��نتخابي�تحت�شعار�الحركة�الشعبية�ال¦�ام�من�أجل�ا�غرب،��- 317

  .2من�أجل��ل¦�ام�وDصTح�ص،�
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�التخطيط�  �بقضايا �ا�تعلقة �السياسية �\حزاب �مق¦;حات �عPى �يTحظ ما

�بعض� �اكتفت �بينما �أعTه، �ا�شار�إل�}ا �النقط �عPى �اقتصرت �قد �نجدها الحضري

�ع �\خرى �أكµ;�الb;امج �بشكل �الحضري �بالتخطيط �ا�رتبطة �Dشكا�ت �طرح Pى

عمومية�وشمولية�مثل�ما�ورد�jي�برنامج�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار�الذي�اكتفى�

� �ضرورة �إ�ى �الكريم�"باÞشارة �للعيش �توفر�ظروف �للمدينة �مندمجة �سياسة إعداد

  318".وتعزز�التفتح�والتنشئة�السليمة

�ل  �الb;امج �هذه �أن �يTحظ �التمويلكما �إشكالية �إ�ى �تتطرق �برنامج��- م ماعدا

��ستقTل �التعم>;��- حزب �وثائق �مقتضيات �ت�Ïيل �jي �حجر�الزاوية �تعتb;�بمثابة �Wال

�حيث� �الباهظة �ا�الية �التكاليف �ذات �القطاعات �فالتعم>;�من �الواقع، �أرض عPى

جه>�ات�يتطلب�تجنيد�إمكانيات�تمويلية�مهمة�تتناسب�وحجم�ا�شاريع�والb;امج�والت

�يع¦;ض�سبيل�تأهيل�العمران� �يشكل�عائقا �مصادر�التمويل ال��Wيتضم·}ا،�وضعف

�عPى� �العمومية، �وا�رافق �\ساسية �التجه>�ات �مستوى �عPى �العجز�الحاصل وسد

��ستشارة� �بعد �تأتي �التعم>; �وثائق �تتضم·}ا �Wال� �وا�رافق �التجه>�ات �أن اعتبار

إعداد�وثيقة�التعم>;،�وال��Wتق¦;ح�من�خTلها��ا�سبقة�ل�دارات�العمومية�أثناء�ف¦;ة

��Wترغب�ف�}ا�من�\را¾���قصد�إقامة�ا�شاريع�ال��Wدارات�الحاجيات�الDمختلف�

تريد�القيام�|}ا،�إ��أن�انصرام��جال�القانونية�لوثيقة�التعم>;�دون�تنفيذ�الb;امج�

  . ال��Wتتضم·}ا�يجعل�Dدارات�ا�عنية�jي�موقف�حرج

ضت�الb;امج��نتخابية�أثناء�تقديمها�للمق¦;حا£}ا�ا�تعلقة�بالتخطيط�كما�تغا 

�ميدان� �jي �ا�تدخل>ن �تعدد �يسببه �ما �تجاوز �سبل �حول �مق¦;حات �إدراج العمراني

                                                           
  .20نتخابي�ص،�الb;نامج�� 2016التجمع�الوط¥��لÌحرار،��نتخابات�التشريعية��- 318
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التدب>;�الحضري�من�تزايد�حجم�ا�خالفات�والتجاوزات�بسبب�عدم�اح¦;ام�أحكام�

لة�إ�ى�التنسيق�والتعاون�فيما�البناء�والتجزيء�والراجع�إ�ى�افتقاد�الوحدات�ا�تدخ

بي·}ا،�إذ�أن�ضعف�التنسيق�والتعاون�يؤدي�إ�ى�ضياع�الجهود�وتدب>;�الوقت�وزيادة�

�ا�سطرة �إنجاز�الb;امج �مستوى �عPى �بناء�319التكلفة �إ�ى �الضرورة �معه �تb;ز �مما ،

  .عTقة�تنسيقية�ب>ن�ا�تدخل>ن

�ط  �عدم �الدراسة �محل ��نتخابية �الb;امج �عPى �يؤاخذ �تعزيز�كما �سبل رحها

واستحضار�البعد�البيj��Qي�التخطيط�العمراني�وتعزيز�دور�وثائق�التعم>;�jي�تكريس�

التنمية�البيئية�للمجا�ت�الحضرية�والقروية،�حيث�أنه���يمكن�إنكار�عTقة�أدوات�

�الهام� �الدور �منطلق �من �وذلك �عل�}ا، �وا�حافظة �البيئة �بحماية �العمراني التخطيط

� �به �تضطلع �تقدير�الذي �أض�ى �فقد �السطح، �استعمال �تنظيم �مستوى عPى

�باعتبار�ذلك� �عنه ���محيد �ومطلبا �ملحة �التعم>;�ضرورة �بوثائق �ا�نوطة ا�سؤولية

�العمراني �التخطيط �ميدان �jي �الجديدة �Dس¦;اتيجية �العناصر�\ساسية ،�320من

� �ا�ادة �jي �Qالبي� ��نشغال �حضور �من ��4وبالرغم �قانون �ا�تعلق�90-12من

�عPى��321بالتعم>; �ذلك �تجسيد �أن �إ� �التعم>;، �وثيقة �أهداف �استعرضت �Wوال

                                                           
�القانون��- 319 �ا�اس¦;�jي �لنيل �بحث �التعم>;، �مدونة �مشروع �ضوء �التعم>;�عPى �قوان>ن �إصTح �وحتاش، هدى

�أكدال� العام�والعلوم�السياسية،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية

  .56،�ص2010-2009الرباط،�
320 - Said (M) ;Document d’urbanisme et protection de l’environnement dans la grande Casablanca ; 

in la protection de l’environnement dans la grande Casablanca ; publication de FSLH. Ain Chok ; 

Casablanca ; 1992 ; p 51. 
�ال - 321 �الغابوية �وا�ناطق �الزراعية �\را¾�� �عPى �خاص �الحفاظ�بوجه �خTل �التنظيمية�من �السلطة �تتو�ى �W

  .تحديدها،�وا�ساحات�الخضراء�الرئيسية�ال��Wيجب�القيام�بحماي�}ا�أو�إبراز�قيم�}ا
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�ا�ع¥�� �للمجال �البيئية �الوضعية �حول �ا�علومات �بغياب �يصطدم �ا�جا�ي ا�ستوى

وعدم�قدرة�الوثائق�التعم>;ية�من�ابتكار�حلول�للتخفيف�من�هذه�ا�عضلة،�وذلك�

وتجدر�Dشارة�. لبيئية�للمجال�ا�ع¥�راجع�إ�ى�افتقار�ا�سؤول>ن�للدراسات�و\بحاث�ا

إ�ى�أن�ا�جلس��قتصادي�و�جتما�ي�والبي��Qقد�أكد�jي�رأيه�حول�دراسة�التأث>;ات�

ا�¦;تبة�عPى��ستثناءات�jي�مجال�التعم>;�عPى�ضرورة�استحضار�مفهوم��ستدامة�

ومراجعة�jي�التوج�}ات�الخاصة�بال�}يئة�العمرانية�ا�ستقبلية،�وخاصة�عند�إعداد�

��قتضيات� �طبقا �وذلك }ا، �مضم̈و �وتحديد �عل�}ا �وا�صادقة �الوثائق �صياغة طرق

  .322بمثابة�ميثاق�وط¥��للبيئة�والتنمية�ا�ستدامة�99-12القانون�Dطار�

 :اJحور�الثاني

̧سكان   .البدائل�اJطروحة�zي�ال_@امج�}نتخابية�لحل�مشكلة�

حاربة�أوضاع�السكن�غ>;�الTئق�£}دف�سياسة�الدولة�jي�مجال�السكن�إ�ى�م 

ومدن�الصفيح�وتوف>;�العرض�السك¥��ا�تنوع�وا�Tئم��ختلف�الشرائح��جتماعية�

�الطبقات� �وسكن �التكلفة �منخفض �والسكن ��جتما�ي �السكن �برامج �خTل من

  .323ا�توسطة�وإنشاء�ا�دن�الجديدة

                                                           
�التعم>;،��- 322 �مجال �jي ��ستثناءات �عن �ا�¦;تبة �التأث>;ات �دراسة �حول �رأي �و�جتما�ي، ��قتصادي ا�جلس

  .22ص��11/2014إحالة�رقم�
323 -�� �الجديدة �ا�دن �أسس�يعتb;�البعض �عPى �بناءا �إنشاؤه �يتم �الذي �ا�ستحدث �ا�حPي �ا�جتمع �ذلك �ي

تخطيطية�شاملة�ومتكاملة�بكل�جوانبه��قتصادية�والف>�يقية�والتنظيمية،�ويPي�ذلك�نقل�العناصر�البشرية�

بشروط�معينة،�وذلك�|}دف�تحقيق�وضع�اجتما�ي�متطور�عن�الوضع�السابق�jي�ا�دن�التقليدية،�ويكون�

  .تنمية�وتطوير�ا�وارد�البشرية�و�قتصادية�ورفع�ا�ستوى��جتما�ي�الهدف�منه

�عPى� �ا�رجو��ضطTع �الجامعية،�: للمزيد، �دار�ا�عرفة �الجديدة، �ا�جتمعات �وتنمية �السكان �حمادة، مصطفى
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�من�Dكراهات  ا�رتبطة��وتع¦;ض�سياسة�الدولة�jي�مجال�Dسكان�مجموعة

�هذا� �jي �والخواص �ا�ؤسساتي>ن �الفاعل>ن �تدخTت �التدب>;�وتشعب �باليات أساسا

�وإحداث� �للبناء �بال¦;خيص �ا�تعلقة �Dدارية �وDجراءات �ا�ساطر �وتعقد القطاع

وغ>;ها�من�Dكراهات�العديدة��324التجزئات�العقارية�وتسلمها�من�الناحية�العملية

  .jي�هذا�Dطار

عتb;ت�أزمة�السكن�jي�ا�غرب�انعكاسا�لل�}ميش��قتصادي�من�جهة�أخرى�ا 

�هذه� �معالجة �طرق �تعددت �وقد �للµ;وات، �غ>;�العادل �للتوزيع �ومظهرا و�جتما�ي،

�Tمدخ� �تجليا£}ا،�لكن�ا�Tحظ�أ¨}ا�أصبحت �ومختلف لTستثمار�السيا§���أاأا\زمة

  .325للحكومة

لسياسية�نTحظ�أن�اق¦;احات�ومن�خTل�قراءتنا�للb;امج��نتخابية�لÌحزاب�ا 

  :هذه�\حزاب�لحل�أزمة�السكن�قد�اش¦;كت�jي�مجموعة�من�النقط�و�ي

 .البدائل�اJتعلقة�بالسكن�}جتما�ي: أو# 

خصصت�الb;امج��نتخابية�ح>�ا�مهما��ق¦;حا£}ا�ا�تعلقة�بتطوير�آلية�السكن� 

� �غ>;�الTئق �السكن �عPى �القضاء �إطار�محاو�ت �jي �برنامج��جتما�ي ;bاعت� فقد

فدرالية�اليسار�الديمقراطي�أن�السكن��جتما�ي�أصبح�قطاعا�تجاريا�مربحا�تجاوز�

                                                                                                                                                    

  .43،�ص�1998طبعة�
تقرير�'' تصادية�و�جتماعية�السياسة�العقارية�للدولة�ودورها�jي�التنمية��ق'' مناظرة�وطنية�jي�موضوع��- 324

�;bحول�واقع�قطاع�العقار�با�غرب�،�أهم�عناصر�التشخيص،�دجن��L13،�ص�2015تركي.  
لب¥¤�أشقيف،�سياسة�التعم>;�والسك¥¤،�دراسة�لس>;ورة�القرار�ب>ن�ا�ركزي�وا�حPي،�جهة�مراكش�تانسيفت��- 325

�ال �القانون �jي �الدكتوراه �شهادة �لنيل �أطروحة �كمثال، �العلوم�الحوز �كلية �عياض، �القا¾�� �جامعة عام،

  .104ص��2010-2009القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�سنة�
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�أكد� �وقد �الصفيح، �مدن �معضلة �عPى �القضاء �إ�ى �الرامية �السياسية �الرؤية حدود

� �عPى �\من�"برنامجها �يؤمن �بما �ا�قاربة �لهذه �والشاملة �العميقة �ا�راجعة ضرورة

�و326"�جتما�ي �حضري�إعاد"، �تصميم �طريق �عن �التعم>;ية �ا�عاي>; �jي �النظر ة

��جتما�ي� �للسكن �قطبا �يخلق �والخار5ي �الداخPي �الفضاء �مستوى �عPى متكامل

��قتصادية �نمو�الحركة �jي �تساهم �نشيطة �ساكنة �فيه �وال¦;ك>��عPى�327"تتجمع ،

�ا�جالي �وال¦;بية �الفكر�التعاوني �لدعم �كمنطلق �و�جتما�ي ة،�الخيار��قتصادي

�السكن� �إنتاج �إنعاش �إ�ى �الرامية �الحضرية �ا�ناطق FUلت� �الجديدة �الb;امج وتفعيل

  .�328جتما�ي�و�قتصادي�داخل�ا�دن

� �التداب>;�أهمها �من �مجموعة �اق¦;ح �فقد ��ستقTل �حزب �الحد�"أما مراجعة

�لتحديد� �جديدة �آليات �ووضع ��جتما�ي، �للسكن �ا�خصصة �ا�ساحة �من \دنى

� �هذا �329"ا�نتوجوتوحيد �اق¦;ح �كما ،"� �بتخصيص �العقاري>ن �ا�نعش>ن jي��50إلزام

ا�ائة�من�مشاريعهم�السكنية�مع�تقديم�مجموعة�من�التسهيTت�Dجرائية�لتمك>ن�

ا�نعش>ن�العقاري>ن�من�استكمال�مشاريعهم�ا�رتبطة�بالسكن��جتما�ي�م·}ا�إضافة�

�آخذ �السكنية �برامجهم �إتمام �قصد �إضافية �زمنية ��عتبار�الوضعية�ف¦;ة �بع>ن ا

                                                           
�ا�ساحات��- 326 �وغياب �تفتقر�الجودة �بشقق �عمارات �jي �وتكديسهم �السكان �تجميع �أن �الb;نامج �jي �جاء وقد

��جتماعية �توف>;�ا�رافق �وعدم �والرياضة، �بال¦;فيه �الخاصة �والفضاءات �ذلك��الخضراء �كل العمومية،

�وإ�ى� �اجتماعيا �للمهمش>ن �جغرافية �حزمة �إ�ى ��جتما�ي �بالسكن �الخاصة �السكانية �التجمعات سيحول

ا�حروم>ن�من�كل�\نشطة��قتصادية�و�جتماعية،�وإ�ى�فضاءات�للبطالة�والفقر،�وما�يتولد�عPى�ذلك�من�

  .55ق،�ص�مرجع�ساب�،فدرالية�اليسار�الديمقراطي. عنف�وسخط�اجتما�ي
  .53نفس�ا�رجع،�ص��- 327
  .54نفس�ا�رجع،�ص��- 328
  42مرجع�سبق�ذكره،�ص�.. حزب��ستقTل،�برنامج�حزب��ستقTل،�تعاقد�من�أجل�الكرامة��- 329
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  .330"�قتصادية�وا�الية�ال��Wيعرفها�قطاع�السكن��جتما�ي

�عن�  �تصوره �يختلف �فلم �الشعبية، �للقوات ��ش¦;اكي ��تحاد �حزب أما

� �عPى ��جتما�ي �بالسكن �لل·}وض �طرحه �اعتمد �حيث �إنتاج�"سابقيه �وث>;ة رفع

�بخل �الخصوصية ��ستثمارات �بتشجيع ��جتما�ي �jي�السكن �استثمارية �صناديق ق

�السكن� �بمشاريع �الخاص �الجبائي �النظام �ومراجعة ��جتما�ي، �السكن مجال

إعفاء�جزئي�من�"،�و331"�جتما�ي�لجذب��ستثمارات�و�ستجابة�لحاجات�الجهات

�عPى�القيمة�ا�ضافة� �من�اس¦;داد�الضريبة الضريبة�عPى�\رباح�وتعميم��ستفادة

�Wل��500£}م�إنتاج��لفائدة��ستثمارات�الTخ�;µمع��5شقة�وأك�،;µى�\كPسنوات�ع

�التحف>��الجبائي �من �لTستفادة �أساسي>ن �عنصرين �والسTمة �الجودة ،�332"جعل

� ��جتما�ي�"وكذلك �للسكن �محلية �تطوير�سياسات �عPى �ال¦;ابية تحف>��الجماعات

  .333"عاقداتوفقا�لحاجيا£}ا�بتمكي·}ا�من�التمويل�والعقار�jي�إطار�جيل�جديد�من�الت

� �حول �توزعت �فقد ��جتما�ي �السكن �حول �\خرى �\حزاب �اق¦;احات " أما

��جتما�ي� �السكن �العجز�jي �لتخفيض �الهادفة �Dسكان �برامج �أجرأة �وث>;ة تسريع

،�وكذلك�334)برنامج�حزب�\صالة�وا�عاصرة" ( وإعادة�إسكان�قاط¥��مدن�الصفيح

�صيغته" �jي ��جتما�ي �السكن �برنامج ��ختلف��مراجعة �مTءمته �قصد الحالية

�ال¦;ابية �الشعبية" (ا�جا�ت �الحركة �حزب �و335)برنامج �تTئم�"، �مساكن توف>;

                                                           
  .نفس�ا�رجع،�نفس�الصفحة�- 330
  .�53تحاد��ش¦;اكي�للقوات�الشعبية،�مرجع�سبق�ذكره�ص��- 331
  .نفس�ا�رجع،�نفس�الصفحة�- 332
  .فس�ا�رجع،�نفس�الصفحةن- 333
  34حزب�\صالة�وا�عاصرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�- 334
  .2حزب�الحركة�الشعبية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�- 335
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  .336)برنامج�حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار" (حاجيات�ا�واطن>ن�وقدر£}م�الشرائية

�بالسكن�  �ا�تعلقة �السياسية �\حزاب �مق¦;حات �قراءة �خTل �من �ا�Tحظ إن

�ه �منظور �أن �رؤية��جتما�ي �تحكمه ��زالت �السكن �من �النوع �لهذا �\حزاب ذه

ضيقة،�و��ترى�ف�}ا�سوى�وسيلة�من�ب>ن�الوسائل��نية�ÞحTل�\من��جتما�ي،�

�والتسهيTت� �الجبائية �Dعفاءات �عPى �السياسية �\حزاب �تصورات �اعتمدت كما

�ول �القطاع، �هذا �jي �لTستثمار �العقاري>ن �ا�نعش>ن �لتشجيع �تتطرق�Dجرائية م

بالشكل�ا�طلوب�إ�ى�سبل�إعادة�النظر�jي�معاي>;�جودة�هذا�ا�نتج،�وتجدر�Dشارة�إ�ى�

أن�ا�جلس��قتصادي�و�جتما�ي�والبي��Qقد�أكد�عPى�ضرورة�عدم�اخ¦�ال�قضية�

�تدهور� �إ�ى �ا�طاف �¨}اية �jي �تؤدي �ترقيعية �إجراءات �مجرد �jي ��جتما�ي السكن

ا�بالكث>;�من��خت�Tت��جتماعية،�ويجب�أن���يصبح�وضعية�ا�دينة�تدهورا�منذر 

النقص�jي�عدد�الوحدات�السكنية�مb;را�يسمح�بالتضحية�بجودة�السكن�الكريم،�

لهذا�يشدد�ا�جلس�عPى�ضرورة�إعادة�النظر�jي�ا�عاي>;�ا�سموح�|}ا�jي�برامج�السكن�

�. �337جتما�ي �استحضاره �السياسية �\حزاب �عPى �كان �الذي �صياغة�ال#��ء jي

  .تصورها�لل·}وض�بالسكن��جتما�ي

البدائل�اJتعلقة�بالحد�من�السكن�غ�@�ال�ئق�ومعالجة�اJباني�½يلة�: ثانيا

 .للسقوط

�من�  �\دنى �توفر�الحد �عدم �إ�ى �\حيان �معظم �jي �العشوائي يرمز�السكن

                                                           
  .20التجمع�الوط¥��لÌحرار،مرجع�سبق�ذكره،�ص�- 336

�التأث>;ات�- 337 �دراسة ،�Qوالبي� �و�جتما�ي ��قتصادي �ا�جلس �رأي ،�Qوالبي� �و�جتما�ي ��قتصادي �ا�جلس

  .24،�ص�11/2014ا�¦;تبة�عن��ستثناءات�jي�مجال�التعم>;،�إحالة�رقم�
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�ا�ستوى� �تحقيق �عدم �إ�ى �باÞضافة �السكنية �التجمعات �jي �\ساسية الخدمات

�الراحة� �شروط �من �الTزم �الحد �لتحقيق �تعتb;�ضرورية �Wوال� �الجودة �من \دنى

وذلك�بإنشاء�مباني���تتما"�¤�مع�النسيج�العمراني�بشكل�مخالف� .والصحة�و\مان

�والسTمة� �والصحية �العمرانية �القوان>ن �ذلك �ويشمل �|}ا �ا�عمول �التنظيم لقوان>ن

  .العامة

�فهو�  �للسقوط ��يل �ا�ب¥¤ �يمكن�أما �نوعها �كان �كيفما �أو�منشأة �بناية كل

�¨}يارها�الكPي�أو�الجزئي�أن�ي¦;تب�عنه�مساس�بسTمة�شاغل�}ا�أو�مستغل�}ا�أو�ا�ارة�

أو�البنايات�ا�جاورة،�وإن�كانت�غ>;�متصلة�|}ا،�ويراد�به�كذلك�كل�بناية�أو�منشأة�

 �Tمكونا£}ا� ت�بأحدلم�تعد�تتوفر�ف�}ا�ضمانات�ا�تانة�الضرورية�بسبب�ظهور�اخت

\ساسية�الداخلية�أو�الخارجية�أو�بسب�تشييدها�عPى�أرض�غ>;�آمنة�من�التعرض�

  338.للمخاطر

�الb;امج�  �jي �للسقوط ��يلة �وا�باني �العشوائي �السكن �قضية �طرح �تم وقد

ثTث�إجراءات�للحد�من� �نتخابية�بشكل�مهم،�حيث�اق¦;ح�حزب�العدالة�والتنمية

  :هذه�ا�عضلة�و�ي

�مقارنة�نتائجها�مع�ا�وارد�" - �طريق �عن �سياسة�محاربة�مدن�الصفيح تقييم

ال��Wخصصت�لها،�والوقوف�عند�النقائص�ال��Wتشوب�عملية�تحديد�ا�ستفيدين�

إنجازها،�مع�استحضار�تجارب�الدول�ال��Wتعاني� بما�يؤثر�عPى�كلفة�ا�شاريع�ويعقد

  .ن>ن�من�سكن��ئقمن�نفس�الظاهرة،�وذلك�لضمان�استفادة�أفضل�للمواط

                                                           
338 -�� ��1ا�ادة �رقم �قانون �الحضري �94-12من �والتجديد �للسقوط ��يلة �با�باني الصادر�بالجريدة�. ا�تعلق

  .2016ماي��16بتاريخ��6465الرسمية�عدد�
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الحرص�عPى�معالج�}ا�من�خTل�إنجاز�التجه>�ات�\ساسية�jي�إطار�شراكة��- 

  .مع�ا�تدخل>ن�ووضع�آلية�مش¦;كة�للتتبع

��يلة��- �ا�باني �وتأهيل �الحضري �للتجديد �الوطنية �الوكالة �تفعيل ضرورة

�ا�نازل  �|}ذه �القاطن>ن �ا�واطن>ن �حياة �ي�}دد �للخطر�الذي �درءا �وحماية�للسقوط ،

  .339"تراثنا�ا�عماري�خاصة�با�دن�العتيقة

 � �رقم �قانون �بموجب �أحدثت �قد �الوكالة �هذه �أن �إ�ى �94-12وتجدر�Dشارة

� �الصادر�بتاريخ �الحضري �والتجديد �للسقوط ��يلة �با�باني ��16ا�تعلق . 2016ماي

�ا�ا�ي �و�ستقTل ��عتبارية �الشخصية �الوكالة �لهذه �القانون �هذا �منح ،�340وقد

�وا�شاريع� �العمرانية �والb;امج ��س¦;اتيجيات �ودراسة �إعداد �مهام �بالوكالة وتناط

�وإعداد� �للسقوط ��يلة �وا�باني �\نسجة �وتأهيل �الحضري �بالتجديد ا�تعلقة

�العمليات� �عPى �وكذا �تنفيذها، �عPى �وDشراف �لذلك �الTزمة �والتصاميم ا�خططات

�العمراني �ا�جا�ت �تثم>ن �إ�ى �أو�الرامية �الهدم �عمليات �طريق �عن �سواء �ا�ختلفة ة

�بالتجه>�ات� �وال¦�ويد �التحتية �البنيات �تطوير ;bع� �أو �التجديد �أو �البناء إعادة

   341.\ساسية�أو�تشديد�بنايات�سكنية�أو�القيام�بعمليات�ال�}يئة�العقارية

 � �عPى �العمل �عPى �أكد �فقد ��ستقTل �حزب �ذات�"أما �السكنية �الb;امج دعم

                                                           
339 -�� �DصTح، ��واصلة �فرصتنا �صوتنا �والتنمية، �العدالة �والتنمية،�حزب �العدالة �لحزب ��نتخابي الb;نامج

  67،�ص�2016أكتوبر���7نتخابات�التشريعية�
340 -�� ��32ا�ادة �رقم �قانون �الحضري �94-12من �والتجديد �للسقوط ��يلة �با�باني الصادر�بالجريدة�. ا�تعلق

  .2016ماي��16بتاريخ��6465الرسمية�عدد�
من��34وتأهيل�ا�باني��يلة�للسقوط�ا�رجو��طTع�عPى�ا�ادة��للمزيد�حول�اختصاصات�الوكالة�الوطنية�- 341

�6465الصادر�بالجريدة�الرسمية�عدد�. ا�تعلق�با�باني��يلة�للسقوط�والتجديد�الحضري �94- 12قانون�رقم�

  . 2016ماي��16بتاريخ�
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لفائدة�قاط¥��السكن�غ>;�الTئق�واللجوء�إ�ى�) ألف�درهم�140( ا�نخفضة�التكلفة�

�jي� �للسقوط ��يلة �بالدور �القاطنة �\سر�ا�عوزة �لدعم �جديدة تداب>;�استعجالية

�العتيقة �342"ا�دن �للموضوع�، �عاما �تصورا �صاغ �فقد �الشعبية �الحركة �حزب أما

ء�عPى�دور�الصفيح�ومعالجة�تسريع�وث>;ة�القضا" وذلك�من�خTل�اكتفائه�باق¦;اح�

�اجتماعية �مقاربة �با�¨}يار�وفق �ا�هددة �ذهبت�343"ا�باني �الذي �التوجه �وهو�نفس ،

�غ>;� �السكن �من �بالحد �يتعلق �ما �لÌحرار�jي �الوط¥� �التجمع �حزب �اق¦;احات فيه

إعداد�سياسة�مندمجة�للمدينة�"الTئق�ومعالجة�ا�باني��يلة�للسقوط�حيث�اق¦;ح�

�ال �ظروف �حاجيات�توفر �تTئم �ومساكن �السليمة �والتنشئة �التفتح �وتعزز عيش

  .344"وقدر£}م�الشرائية ا�واطن>ن

أما�تصور�حزب��تحاد��ش¦;اكي�للقوات�الشعبية�حول�سبل�القضاء�عPى� 

� �jي �تمثل �فقد �غ>;�الTئق �ال�}يئة�"السكن �مناطق �عPى �تعتمد �جديدة �مقاربة وضع

�\سر�ال �م·}ا �تستفيد �Wال� �\جر�مع�التدريجية �أو�ا�حدودة �الصفيح �بدور �تقطن �W

�Wال� �ا�دن �السكن� ال¦;ك>��عPى �محاربة �ملف �وجعل �للظاهرة، �واسعا �انتشارا تعرف

غ>;�الTئق�شأنا�محليا،�مع�دعم�الجماعات�عPى�أساس�مجهودها�jي�مجال�مراقبة�

  .345"ومحاربة�السكن�غ>;�الTئق�عPى�ترا|}ا�jي�إطار�جيل�جديد�من�التعاقدات

ما�اش¦;ك�كل�من�حزب�\صالة�وا�عاصرة�وحزب�العدالة�والتنمية�وحزب�ك 

�ستقTل�jي�طرح�مسألة�السكن�ا�عد�للكراء�كأحد�الحلول�ا�قدمة�Ãزمة�السكن�

                                                           
   42حزب��ستقTل،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�- 342
  2،�صحزب�الحركة�الشعبية،�مرجع�سبق�ذكره�- 343
  .20مرجع�سبق�ذكره،�ص حزب�التجمع�الوط¥��لÌحرار، - 344
  .�53تحاد��ش¦;اكي�للقوات�الشعبية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��- 345
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حزب�العدالة�والتنمية�تصوره�لهذا�النوع�من�السكن�كوسيلة� jي�ا�غرب،�فقد�قدم

�;bع� ��ئق �لسكن �الفق>;ة �الطبقات �ولوج �الوحدات�اع"لتسهيل �بناء �سياسة تماد

�الصفيح� �بدور �لÌسر�القاطنة �وكدا �لÌسر�الفق>;ة �مناسبة �بأثمنة �وكرا�}ا السكنية

عPى�أن�يف���هذا�الكراء�jي�آخر�ا�طاف�إ�ى�تملك�\سر�لتلك�الوحدات�السكنية،�

كما�. 346"مع�تفويض�تدب>;�وصيانة�حظ>;ة�ا�ساكن�ا�خصصة�لهذا�الغرض�للخواص

ة�والتنمية�هذا�ا�ق¦;ح�jي�إطار�دعم�حصول�الطبقة�الوسطى�عPى�قدم�حزب�العدال

�;bى�بناء�وحدات�سكنية�"السكن�عPتشجيع�ا�نعش>ن�العقاري>ن�وعموم�ا�واطن>ن�ع

�لحقوق� �والضامنة �بالكراء �ا�تعلقة �القوان>ن �تفعيل ;bع� �وذلك �كرا�}ا، قصد

سكنية�ا�قفلة�رهن�الوحدات�ال ا�تعامل>ن�بما�يؤدي�إ�ى�ارتفاع�العرض�ووضع�آ�ف

�ا�ك¦;ين �وا�عاصرة�347".إشارة �\صالة �حزب � أما �اش¦;ط �سك¥��" فقد توف>;�عرض

،�أما�حزب��ستقTل�348"موجه�للكراء�jي�إطار�الشراكة�ب>ن�القطاع�العام�والخاص

� �و�ي �واحدة �نقطة �jي �للكراء �ا�عد �بالسكن �ا�تعلق ��ق¦;اح �طرح تطوير�و�"فقد

 349".ا�عدة�ل�يجار�تكثيف�العرض�من�ا�ساكن

�فضفاضة�  �إشارات �عن �عبارة ��لية �لتطوير�هذه �ا�طروحة �البدائل وتبقى

  . تفتقر�للتفاصيل�وDجراءات�وسبل�تنفيذها�وتفعيلها

�السياسية�لحل�مشكلة�  �\حزاب �من�طرف �ا�قدمة من�خTل�قراءة�البدائل

                                                           
  .67حزب�العدالة�والتنمية،�مرجع�سابق،�ص�- 346
  .نفس�ا�رجع،�نفس�الصفحة�- 347
��نتخا�- 348 �الكb;ى، �التوجهات ��نتخابي، �الb;نامج �وا�عاصرة، �\صالة �حزب ،�2016أكتوبر��7بات�التشريعية

  34ص
  .42حزب��ستقTل،�مرجع�سابق،�ص��- 349
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آلية�عملت�الحكومات�نTحظ�أ¨}ا�لم�تتطرق�إ�ى�ا�دن�الجديدة�ك Dسكان�jي�ا�غرب

�من� �مجموعة �عرفت �Wو�ال� �السكن �أزمة �حدة �من �التخفيف �أجل �من �نهجها عPى

�محدودا �والصعوبات�جعلت�تحقيق�أهداف�إنشا�}ا �برنامج�حزب��-العراقيل ماعدا

� �أشار�إ�ى �الذي ��ش¦;اكي �jي�"�تحاد �عمومية �باستثمارات �الجديدة �ا�دن مواكبة

�والبني �العمومية �ا�رافق �ا�دن�مجال �لسياسة �جديد �نفس �إعطاء �مع �التحتية، ات

�ومحفز� �مTئم �إطار�قانوني �وضع �خTل �من �الكb;ى �الحضرية �و\قطاب الجديدة

�ا�دن �استثمارات �jي��-350"يدعم �\سا§�� �العامل �غياب �تعرف �ا�دن �هذه �أن حيث

�واستقرارها �الساكنة �تصورها�351تثبيت �بإدراج �مطالبة �\حزاب �فإن �ثم �ومن ،

�سي �مشكلة�لتطوير �حل �jي �بفعالية �مساهمة �آلية �وجعلها �الجديدة �ا�دن اسة

   .Dسكان�والحد�من�السكن�غ>;�الTئق�وتحقيق�مجTت�حضرية�متوازنة�وعادلة

 . السكن�القروي�zي�ال_@امج�}نتخابية: ثالثا

�للمغرب�  �و�قتصادية �ال¦;ابية �للبنية �\سا§�� �ا�حور �القروي يعتb;�العالم

دن�السريع�الذي�عرفته�بTدنا�خTل�العقود�\خ>;ة،�إذ�يشكل�جزءا�بالرغم�من�التم

�من� �مجموعة �عن �يكشف �ا�جال �هذا �حال �واقع �إ��أن �الوط¥�، �ال¦;اب �من مهما

�عPى� �والخصاص �والعزلة �الهشاشة �jي �بالخصوص �تتجPى �وDكراهات �خت�Tت

                                                           
  �52تحاد��ش¦;اكي�للقوات�الشعبية،�مرجع�سابق،�ص��- 350
فالتجمعات�و\حياء�والبنايات�ليست��ي�ال��Wستساهم�jي�تطوير�ا�دينة،�بل�Dطار��جتما�ي�لها،�فغياب��- 351

عن�مقر�العمل�يولد�ضرورة�التنقل�بشكل�يومي�إ�ى�ا�دينة�\م�للعمل�أو��ا�رافق�jي�ا�دن�الجديدة�والبعد

�والصحية�والثقافية �التعليمية �العمومية�كا�رافق �ا�رافق �خدمات �من �من�..لTستفادة �يجعل �الذي �ال#��ء ،

� �عن �الحديث �جديدة''الصعب �للمركز�وامتداد�''مدينة �تابعة �ومنطقة �وDقامة �للنوم �مدن �إ�ى �تتحول �بل ،

  .للمدينة�\م،�وفضاء�للتخلص�من�ساكنة�مهمشة�ب¦;حيلها�بعيدا�عن�ا�دينة�\م
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  .مستوى�التجه>�ات�والخدمات�والسكن

|}ا�jي�ميدان�التعم>;�إ�ى�وضع��ليات�الكفيلة�وقد�سعت�التشريعات�ا�عمول�

من�خTل�إقرار�رخصة�البناء�jي�الوسط�القروي�للتحقق�من�مدى�اح¦;ام�عمليات�

البناء��ضام>ن�وثائق�التعم>;�ال��Wتغطي�هاته�ا�جا�ت�والقوان>ن�الجاري�|}ا�العمل،�

� �الضمانات �كافة �بتوف>; �ا�ناطق �هذه �ساكنة �سTمة �عPى �الحرص التقنية�وكذا

  .الكفيلة�بتحقيق�هذا�الهدف

وأبان�التقييم�والتتبع��دى�إعمال�مسطرة�ال¦;خيص�للبناء�jي�العالم�القروي�

�ا�عنية� �با�جا�ت �ا�رتبطة �كتلك �العملية �هذه �تع¦;ض �Dكراهات �من �جملة أن

�وا�ساحة� �ال¦;خيص�وا�ساحة�الدنيا ��لف�طلب �ا�كونة �والوثائق بإلزامية�الرخصة

لة�للبناء�وصعوبة�إنجاز�التجزئات�|}ذا�الوسط�بالنظر�إ�ى�كلفة�Dنجاز�وقدرات�القاب

الساكنة�ا�عنية،�فض�Tعن�Dشكالية�العقارية�وتفتيت�ا�لكيات�العقارية�من�خTل�

  352.استمرار�عمليات�التقسيم

�\حزاب� �برامج �بعض �jي �القروي �بالسكن �ا�رتبطة �Dشكا�ت �طرح �تم وقد

شكل�مقتضب�وعام،�وذلك�jي�كل�من�برامج�حزب��ستقTل�وحزب�السياسية�ولو�ب

� ��ستقTل �حزب �اق¦;ح �فقد �وا�عاصرة، �\صالة �وحزب �الشعبية إحداث�"الحركة

،�وهو�نفس��ق¦;اح�الذي�قدمه�353"سكن�بالعالم�القروي�يح¦;م�خصوصية�ا�جال

                                                           
ا�ملكة�ا�غربية،�وزارة�التعم>;�وإعداد�ال¦;اب�الوط¥�،�ورقة�تقديمية�Ãشغال�الورشة�الثالثة�حول�تبسيط��- 352

. ( 2014ماي��10بت�،�ضاية�الرومي�الس''لقاء�درا§���حول�تأط>;�التعم>;�بالعالم�القروي'' مساطر�ال¦;خيص�

  ) غ>;�منشورة
  .42حزب�DستقTل،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��-353
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� �عPى �أكد �حيث �الشعبية �الحركة �القروي�"حزب �للسكن �خاص �برنامج وضع

�الساكنةوم �موارد �و�حدودية �ا�حلية �للخصوصيات �\صالة�T"354ءمته �حزب �أما ،

� �اق¦;ح �فقد �"وا�عاصرة �مندمجة �إس¦;اتيجية �قروي(تطوير �نحو�) إسكان تتوجه

  .355"ا�رتكزات�السكنية�ا�جهزة�بدل�تجه>��وحدات�متناثرة

 :اJحور�الثالث

  . تصورات�cحزاب�السياسية�لل�]وض�بالوعاء�العقاري �

�السلطات�ت  �تتخذها �Wال� �Dجراءات �مجموعة �بأ¨}ا �العقارية �السياسة عرف

�العقارية� �السوق �jي ��قتصادي>ن �ا�تدخل>ن �كافة �تصرف �حرية �لتقييد العمومية

باسم�ا�صلحة�العامة،�ويفرض�القانون�عPى�ا�تعامل>ن�jي�هذا�ا�جال�سلوكا�يجب�

�ا �حق �عن �التخPي �بدون �العامة �ا�نفعة �مع �يتما"�¤ �وحرية�أن �الخاصة �لكية

،�ويلعب�العقار�دورا�حيويا�jي�تحقيق�التنمية�jي�جميع�ا�جا�ت�باعتباره�356التصرف

حجر�\ساس�الذي�تنب¥��عل�}ا�السياسات�العمومية�للدولة�jي�ا�جا�ت��قتصادية�

و�جتماعية�والثقافية�والبيئية،�وذلك�من�خTل�توف>;�الوعاء�العقاري�الTزم�Þنجاز�

يات�التحتية�\ساسية�وا�رافق�العمومية،�وتوف>;�السكن�ا�تنوع�الذي�يستجيب�البن

  .لحاجيات�مختلف�الفئات��جتماعية

�من�  �جملة �وجود �إ�ى �العقار �قطاع �تدب>; �واقع �حول �التشخيص ويخلص

�عPى� �سواء �التنمية، �jي �بدوره �اضطTعه �تعيق ��زالت �Wال� �وDكراهات �خت�Tت

                                                           
  .2حزب�الحركة�الشعبية،�مرجع�سبق�ذكره،ص��- 354
  .34حزب�\صالة�وا�عاصرة،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص��- 355

356 - R.SAVY; Droit de l'urbanisme ; ed. P.U.F. Paris; 1981; P .298.  
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العقارية،�وتأم>ن�الوعاء�العقاري�وتصفية�وضعيته�القانونية�مستوى�ضبط�البنية�

  .وا�ادية،�أو�عPى�مستوى�استعماله�وتعبئته

�برامجها،�  �jي �العقاري �الوعاء ��سألة �السياسية �\حزاب �تناول �اختلف وقد

حيث�نجد�أن�البعض�من�هذه�الb;امج�قد�اقتصر�تصورها�لهذه�ا�عضلة�عPى�طرح�

�ا�تعلق ��ق¦;احات �الجموع ةبعض �مسطرة��357بأرا¾�� �تبسيط �مسألة �طرح أو

وكنموذج�لهذه�الb;امج�نجد�حزب�الحركة�الشعبية�الذي�. 358الحصول�عPى�\را¾��

�إطار�طرحه� �jي �\ول �ا�ق¦;ح �أدرج �وقد �مق¦;ح>ن، �jي �العقارية �القضية أشار�إ�ى

�معاي>"�نظوره�لقضايا�التعم>;�والسكن�حيث�أكد� ;�عPى�تقن>ن�أثمنة�العقار�حسب

 أما�مق¦;حه�الثاني�فقد�أدرج. 359"واضحة�للحد�من�ا�زايدات�ووضع�آليات��راقب�}ا

حسم�Dشكا�ت�ا�رتبطة�"jي�إطار�تصور�الحزب�لتنمية�العالم�القروي،�حيث�اق¦;ح�

                                                           
�ي�تلك�\را¾���ال��Wتملكها�جماعات�من��-كما�عرفها�كيوم�-قصد�بأرا¾���الجموعتجدر�Dشارة�إ�ى�أنه�ي�- 357

� �و�السTلة �\صل �لنفس �منتمية �أو�دوار( السكان �أو�فخدة �العائTت�) قبيلة �أرباب �مجموع �قبل وتس>;�من

  .ا�كونة�للجماعات�ومن�طرف�نائب�أو�عدة�نواب،�أي�الجماعة�أو�نائÑ}ا�أو�نوا|}ا

A. GUILLAUME, La propriété collective au Maroc, Ed Faculté de droit 1960, p 11. 
حيث�إن�عدم�أحقية�ا�نتفع>ن�من�ملكية�العقار�يطرح�مجموعة�من�Dشكا�ت�ال��Wتعرقل�تحقيق�أهداف��- 358

من�السياسة�العقارية،�حيث�يدفع�هذا�ا�نع�ا�عني>ن�باÃمر�إ�ى�تجزيء�أنصب�}م�الجماعية�خوفا�من�حياز£}ا�

�أن�تشكل�هذه� �وبد��من �ثم �هزيT،�ومن �تعويضا �وتعويضهم �عمرانية �إنجاز�مشاريع �بقصد �الوصاية طرف

�غ>;� �ا�عامTت �من �للعديد �تخضع �فإ¨}ا �هامة �سكنية �إنجاز�برامج �jي �يستغل �عقاريا �احتياطا \را¾��

  .ا�شروعة

�با��-  �غ>;�الTئق �السكن �إشكالية �دراسة �jي �مساهمة �بوحلبة، �عPي �jي�محمد �الدكتوراه �لنيل �أطروحة غرب،

�الرباط،� �أكدال، �و�جتماعية �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �الخامس، �محمد �جامعة �العام، القانون

  . 398،�ص�2005-2006
  2حزب�الحركة�الشعبية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��- 359
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  360".بالوعاء�العقاري�Ãرا¾���الجموع

كما�نجد�برنامج�فدرالية�اليسار�الديمقراطي�الذي�طرح�ا�سألة�العقارية�jي� 

تبسيط�مسطرة�الحصول�عPى�\را¾���الصالحة�للبناء�و��سيما�تلك�"مق¦;ح�تعلق�

�الجماعات،� �أرا¾�� �ا�خزنية، �لÌمTك �التابعة �\را¾�� �من �الدولة �ÃمTك العائدة

�الوقف �و"361أرا¾�� �ا�ؤسسات"، �انفتاح �وا�ؤسسات� ضرورة �ا�حلية والجماعات

  ". 362طها��جتما�يالتمويلية�العاملة�jي�ا�جال�العقاري�عPى�محي

أما�حزب�العدالة�والتنمية�فقد�م>��jي�إطار�طرحه�لتصوره�ا�تعلق�با�سألة� 

  :العقارية�ب>ن

 -�;bتصور�يتعلق�بسبل�تحس>ن�حكامة�القطاع�ع:  

�ا�تعلقة�" • �Dكراهات �بتجاوز �كفيلة �وناجحة �فعالة �عقارية �سياسة بلورة

  .ية�و�جتماعية�للبTدبالعقار،�و�ستجابة��تطلبات�التنمية��قتصاد

فتح�ورش�تحي>ن�وتحديث�ومراجعة�ال¦;سانة�القانونية�ا�ؤطرة�للعقار�وفق� •

منظور�شامل�ü}دف�إ�ى�مTءم�}ا�مع�\وضاع��قتصادية�و�جتماعية�الراهنة�بما�

�مختلف� �شتات �جمع �|}دف �شاملة �عقارية �مدونة �إعداد �إمكانية �دراسة �ذلك jي

 .363"لعقارالنصوص�القانونية��نظمة�ل

  :كما�اق¦;ح�هذا�الحزب�آليات�إجرائية�لتحس>ن�حكامة�قطاع�العقار�مثل�

                                                           
  .نفس�ا�رجع،�نفس�الصفحة�- 360
  54ذكره،�ص�فدرالية�اليسار�الديمقراطي،�مرجع�سبق��- 361
  53نفس�ا�رجع،�ص��- 362
  42حزب�العدالة�والتنمية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� - 363
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�رافعة�"  • �وجعلها �العقارية �للسياسة �الدائمة �الوزارية �اللجنة تفعيل

 .للتنسيق�ب>ن�الفاعل>ن�jي�ا�جال�العقاري 

 .تسريع�وث>;ة�تعميم�نظام�التحفيظ�العقاري  •

 عموميتتميم�عملية�جرد�وإحصاء�الرصيد�العقاري�ال •

�ا�رافق�� • �برمجة �jي �توفرها �يتع>ن �Wال� �للمعاي>; �مرج�ي �إطار وضع

�الرصيد� �استعمال �وترشيد �عقلنة �التعم>;�|}دف �وثائق �jي �العمومية والتجه>�ات

 .364"العقاري�للدولة�

تصوره�لل·}وض�بالعقار�كآلية�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية�والذي�تم>�� -

  :تتمثل�jيبتقديم�بدائل�إجرائية�وتفصيلية�

�آليات�" • �وتعزيز �العقارية �السوق �لضبط �وإجرائية �عملية �آليات وضع

 .ا�راقبة�للحد�من�ا�ضاربات�العقارية�ال��Wتؤدي�إ�ى�ارتفاع�\سعار

تسريع�عمليات�تمليك�\را¾���الجماعية�الواقعة�داخل�دوائر�الري�لذوي� •

 .الحقوق�ا�ستغل>ن

�تفو  • �لعمليات �مساطر�ومعاي>;�دقيقة �العمومية�اعتماد �العقارات �وكراء يت

وفق�قواعد�الشفافية�وتكافؤ�الفرص�من�خTل�توف>;�ا�علومات�الTزمة�للمستثمرين�

 .حول�الرصيد�العقاري�العمومي�وإمكانيات�تعبئته

مراجعة�النصوص�الخاصة�ب�Ïع�ا�لكية�والتعم>;�من�أجل�ضمان�العدالة� •

�وضمان �ا�Tك �حقوق �حماية �خTل �من �خاصة �لهم��العقارية، �معقول تعويض

 .ومراجعة�مقتضيات�تجميد�تداول�ا�لكية�ال��Wينص�عل�}ا�قانون�التعم>;
                                                           

  .نفس�ا�رجع�نفس�الصفحة�- 364
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�دقيقة� • �ومعاي>; �مساطر �تتضمن �الخاصة �الدولة �ÃمTك �مدونة اعتماد

 .لتدب>;ها

إرساء�اس¦;اتيجية�وطنية�شمولية�ومندمجة�jي�مجال�السكن�|}دف�£}يئة� •

�� �عPى �تقدم �القطاع، �لهذا �الضروري �كافة�العقار �تدخTت �وتنسيق لتقائية

 365."القطاعات�العمومية�ا�عنية�|}ذا�القطاع

من�خTل�دراسة�مق¦;حات�الb;امج�الحزبية�للمسألة�العقارية�نTحظ�أن�هذه� 

�تحقيق� �دون �يحول �الذي �العقاري �الرصيد �ضعف �مشكل �إ�ى �تتطرق �لم \خ>;ة

رة�\وعية�العقارية،�أهداف�السياسات�التعم>;ية،�خاصة�وأ¨}ا�تواجه�بشكل�حاد�ند

�إ�ى� �بالنظر �يوم �كل �وتتفاقم �صعبة �أصبحت �الوضعية �هذه �مواجهة �أن كما

�السياسة� �تعيق �Wال� �ا�شاكل �فمعالجة �العقار، �عPى �والطلب �ا�¦�ايدة �حتياجات

�أن� ���يمكن �كما �العقارية، �ا�سألة �jي �للتحكم �التخطيط �بضرورة �رهينة العمرانية

إ��إذا�كانت�السلطات�العمومية�تتوفر�عPى�ما�يكفي�من��تؤدي�سياسة�التعم>;�أكلها

\را¾��،�وقد�تب>ن�من�خTل�التجارب�أن�ا�سألة�العقارية�تحد�بشكل�كب>;�مستقبل�

�التوفر� �دون �قائمة �له �تقوم �أن ���يمكن �التخطيط �هذا �مادام �الحضري التخطيط

�توف>;�\  �عملية �فإن �يTحظ، �وكما �عل�}ا، �سيطبق �Wال� �\را¾�� �ظلت�عPى را¾��

تصطدم�بمجموعة�من�العراقيل�ا�رتبطة�بالتعدد�jي�\نظمة�العقارية،�وكذا�تبذير�

�ما� �الذين �العقاري>ن �ا�شارك>ن �سلوك �عن �ناهيك �ا�حدودة �العقارية �حتياطات

،�كما�أن�يعزى�كما�هذا�الخصاص�إ�ى�ضعف�366فتؤوا�يعرقلون�توج�}ات�ا�خطط>ن

                                                           
  .52نفس�ا�رجع،�ص��- 365
الصعوبات�ال��Wتواجه�التخطيط�العمراني�با�غرب،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�عبد�هللا�أسرموح،��-366

�الرباط،�ا�عمقة،جامعة�محمد�الخامس،�كلي - 2004ة�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�أكدال،
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  . ن�العمومي>ن�للقطاعDمكانيات�ا�الية�لدى�ا�تدخل>

�سبل�  �توضح �مق¦;حات �بصياغة �مطالبة �السياسية �\حزاب �فإن �ثم ومن

تطوير�سياسة��حتياطات�العقارية�للخروج�من�أزمة�الوعاء�العقاري،�فا�Tحظ�أن�

الدولة�والجماعات�ال¦;ابية�لم�تستطع�بعد�تحقيق�ذلك�التحكم�jي�الرصيد�العقاري�

�مت �مظاهر �ذلك �إ�ى �يضاف �القانونية�لها، �الوسائل �بنقص �مرتبطة �أخرى عددة

والتقنية�وDدارية�للدولة�والجماعات�ال¦;ابية،�وهذا�النقص�يع¦;ي�وسائل��قتناء�

  .والتمويل�الخاصة�باÃجهزة�Dدارية�ا�ختصة�بشؤون�العقار

  خاتمــــــــة

أصبحت�تتخذ�مكانة� من�خTل�ما�سبق،�نTحظ�أن�قضايا�التعم>;�وDسكان 

مة�jي��هتمامات�الحزبية�أثناء�صياغة�\حزاب�السياسية�ا�غربية�لb;امجها،�إ��مه

أنه�يمكن�التمي>��ب>ن�شكل>ن�من�أشكال�التناول�لهذه�القضايا،�فهناك�من�\حزاب�

ال��Wاكتفت�بوضع�اق¦;احات�تتسم�بالعمومية�jي�التشخيص�وتقديم�البدائل،�بينما�

�ذ �تصورات �صياغة �أخرى �أحزاب �القضايا�حاولت �بعض �أكj�;µي �إجرائي �طابع ات

خاصة�تلك�ا�تعلقة�بسبل�الحد�من�ظاهرة�السكن�غ>;�الTئق�ومعالجة�ا�باني��يلة�

�مكاتب�. للسقوط �إ�ى �أو �خb;ا�}ا، �إ�ى �\حزاب �لجوء �من �بالرغم �أنه �يTحظ كما

للدراسات�لصياغة�برامج�تفصيلية،�إ��أن�هناك�تشابه�jي�مضام>ن�بعض�الb;امج،�

  .قد�ساهم�jي�ذلك�تقارب�ا�واقف�السياسية�لÌحزاب�رغم�اختTف�مواقعهاو 

�أخ  �الحزبية �الb;امج �أن �ذكما �محدود-ت �التوصيات��-بشكل �اعتبارها jي

                                                                                                                                                    

  107ص�،�2005
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�التنمية� �jي �ودورها �للدولة �العقارية �السياسة �حول �الوطنية �ا�ناظرة �عن الصادرة

�و�  ��قتصادي �ا�جلس �رأي �وكذا �و�جتماعية، �حول��قتصادية �Qوالبي� جتما�ي

،�)11/2014إحالة�رقم�(دراسة�التأث>;ات�ا�¦;تبة�عن��ستثناءات�jي�مجال�التعم>;�

كما�لم�تتطرق�jي�مق¦;حا£}ا�إ�ى�مجموعة�من�ا�عيقات�ال��Wتع¦;ض�سياسة�التعم>;�

وDسكان،�مثل�سبل�تجاوز�تعدد�ا�تدخل>ن�jي�ميدان�التعم>;،�وكذلك�سبل�تطوير�

�حتياطات�العقارية�كوسيلة�لتجاوز�صعوبات�تكوين�رصيد�عقاري��وتفعيل�سياسة

   .وغ>;ها

  #ئحة�اJراجع

  :باللغة�العربية

�ا�عرفة��- �دار �الجديدة، �ا�جتمعات �وتنمية �السكان �حمادة، مصطفى

  .1998الجامعية،�طبعة�

  :cطروحات�والرسائل

>ن�ا�ركزي�لب¥¤�أشقيف،�سياسة�التعم>;�والسك¥¤،�دراسة�لص>;ورة�القرار�ب - 

�شهادة�الدكتوراه�jي� �مراكش�تانسيفت�الحوز�كمثال،�أطروحة�لنيل وا�حPي،�جهة

�و�قتصادية� �القانونية �العلوم �كلية �عياض، �القا¾�� �جامعة �العام، القانون

  .2010-2009سنة� و�جتماعية

محمد�عPي�بوحلبة،�مساهمة�jي�دراسة�إشكالية�السكن�غ>;�الTئق�با�غرب،��-

�لني �العلوم�أطروحة �كلية �الخامس، �محمد �جامعة �العام، �القانون �jي �الدكتوراه ل

  . 2006-2005القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�أكدال،�الرباط،�
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-�� �أسرموح، �هللا �با�غرب،�عبد �العمراني �التخطيط �تواجه �Wال� الصعوبات

�العل �كلية �الخامس، �محمد �ا�عمقة،جامعة �العليا �الدراسات �دبلوم �لنيل وم�رسالة

  .2005-2004القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�أكدال،�الرباط،�

عثمان�ججة،�اختصاصات�الجماعات�ا�حلية�jي�ميدان�التعم>;�با�غرب�عPى� -

�العام� �ماس¦;�القانون �ا�اس¦;، �شهادة �لنيل �رسالة �الجديدة، �DصTح �مشاريع ضوء

ة�و�جتماعية،�جامعة�محمد�والعلوم�السياسية،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادي

  .2011-2010الخامس�أكدال،�سنة�

�التعم>;،��- �مدونة �مشروع �ضوء �التعم>;�عPى �قوان>ن �إصTح �وحتاش، هدى

�الخامس،� �محمد �جامعة �السياسية، �والعلوم �العام �القانون �ا�اس¦;�jي �لنيل بحث

  .2010-2009كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�أكدال�الرباط،�

  برامج�cحزاب�السياسية

�الديمقراطية،� -  �مغرب فدرالية�اليسار�الديمقراطي،�معنا�مغرب�أخر�ممكن،

،�2016أكتوبر��7الb;نامج��نتخابي�ا�فصل،��نتخابات�التشريعية�. مغرب�ا�واطنة

  .53ص�

 - � �انتخابات ��نتخابي، �الb;نامج �الشعبية، �للقوات ��ش¦;اكي ��7تحاد

  .2016أكتوبر

�الكرامة،��حزب -  �أجل �من �تعاقد ��ستقTل، �حزب �برنامج �ستقTل،

  .�2016نتخابات�التشريعية�

�الشعبية� -  �شعار�الحركة �تحت ��نتخابي �الb;نامج �الشعبية، �الحركة حزب
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  .إجراء�من�أجل��ل¦�ام�وDصTح�70إل¦�ام�من�أجل�ا�غرب،�

 .;نامج��نتخابي،�ال2016bالتجمع�الوط¥��لÌحرار،��نتخابات�التشريعية� - 

حزب�\صالة�وا�عاصرة،�الb;نامج��نتخابي،�التوجهات�الكb;ى،��نتخابات� - 

 .2016أكتوبر��7التشريعية�

حزب�العدالة�والتنمية،�صوتنا�فرصتنا��واصلة�DصTح،�الb;نامج��نتخابي� - 

 .2016أكتوبر��7لحزب�العدالة�والتنمية،��نتخابات�التشريعية�

    الوثائــــق

�عن� -  �ا�¦;تبة �التأث>;ات �دراسة �حول �رأي �و�جتما�ي، ��قتصادي ا�جلس

 .�11/2014ستثناءات�jي�مجال�التعم>;،�إحالة�رقم�

 - � �موضوع �jي �وطنية �التنمية�'' مناظرة �jي �ودورها �للدولة �العقارية السياسة

� �و�جتماعية �أهم�''�قتصادية �با�غرب، �العقار �قطاع �واقع �حول �Lتركي� تقرير

 .''2015ر�التشخيص،�دجنb;�عناص

�تقديمية� -  �ورقة �الوط¥�، �ال¦;اب �وإعداد �التعم>; �وزارة �ا�غربية، ا�ملكة

� �مساطر�ال¦;خيص �تبسيط �حول �الثالثة �الورشة �تأط>;�''Ãشغال �حول �درا§�� لقاء

 .)غ>;�منشورة�. ( 2014ماي��10ضاية�الرومي�السبت� ،''القروي التعم>;�بالعالم

  القوان�ن

 - � �رقم �الحضري �94-12قانون �والتجديد �للسقوط ��يلة �با�باني . ا�تعلق

  .2016ماي��16بتاريخ��6465الصادر�بالجريدة�الرسمية�عدد�
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  مقدمة

�حقل� �ضمن �وتحديدا �السيا§��، ��جتماع �إطار�علم �jي �الدراسة �هذه تندرج

��نت �القنب�سوسيولوجيا �وتسويق �وصناعة �زراعة �تقن>ن �مسألة �وتتناول خابات،

� �ليوم �التشريعية ��نتخابات �عPى �وآثارها �موضوعا��2016أكتوبر��7الهندي با�غرب

  :وتأتي�أهمية�هذه�الدراسة�استنادا�إ�ى�مجموعة�من��عتبارات�نذكر�م·}ا. لها

�عPى�أن�البحوث�السوسيولوجية�ال��Wتب: أو� اشر�موضوع�يشهد�واقع�الحال

االقنب�الهندي�با�غرب�قليلة�جدا،�أما�آثار�هذا�ا�وضوع�عPى��نتخابات�با�غرب،�

من�هذا�ا�نطلق���تس�ى�. فقد�تشكل�هذه�الدراسة�السبق�السوسيولو5ي�jي�ذلك

��ونة� �jي �السطح �عPى �طفا �الذي �السيا§�� �الجدل �jي �الدخول �إ�ى �الدراسة هذه

ا���تد�ي�هذه�الدراسة�تقديم�وصفات�جاهزة��ا�\خ>;ة�بخصوص�هذا�ا�وضوع،�كم

��نتباه� �لفت �ضرورة �jي �أساسا �هدفها �يتحدد �بل �الظاهرة، �عليه �تكون �أن ينب�ي

سوسيولوجيا�إ�ى�موضوع�ينفلت�من�كل�تدقيق�علم��أكاديم�،�مما�يفتح�الباب�عPى�

  .مصراعيه�أمام�\حكام�Dيديولوجية�و\خTقية�والسياسية�الضيقة
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�من��:ثانيا �الهندي �القنب �بتقن>ن �ا�طالبة �موجة �مع �الدراسة �هذه ت¦�امن

لذا�فإن�دراسة�هذه�القضية�وتقن>ن�. جانب،�ومعارضة�هذا�ا�طلب�من�جانب�آخر

�jي� �ثالثا �خطا �يشكل �بأن �لكفيل �الدقيقة، �Dحصائية �مسارا£}ا �jي �ووضعها معا�ها،

  .تناول�هذا�ا�وضوع،�بقدر�كاف�من�الحياد�وا�وضوعية

�ظاهرة�: الثاث �أ¨}ا �عPى �النامية �بالدول ��نتخابات �ظاهرة �ينظر�إ�ى �ما غالبا

تتحكم�ف�}ا�مجموعة�من�الشروط�ال��Wتجعلها�تعيد�نفسها�jي�كل�دورة�انتخابية،�

هذا�\مر�جعل�مجموعة�من�الباحث>ن�يرون�. وا�غرب���يخرج�عن�دائرة�هذه�الدول 

محاولة�Þضفاء�ا�صداقية�عPى�"ه�مجرد�أن�دراسة�هذا�ا�وضوع���جدوى�منه،�أو�أن

�شكلية �البحث�. 367"ديموقراطية �تستد�ي �با�غرب ��نتخابات �ظاهرة �أن والحال

العلم�،�حيث�تستوجب�الفهم�والتحليل�معرفيا�ومنهجيا،��عرفة�الجدوى�من�هذه�

ملكية�دستورية،�ديمقراطية�بر�انية�"الظاهرة�jي�ظل�نظام�سيا§���محوره�الرئيس�

   368"ةواجتماعي

  :من�خTل�هذه��عتبارات�الثTث�يمكن�اعتماد�Dشكالية��تية

 إشكالية�الدراسة -1

�القنب� �نبتة �أو�تسويق �أو�تصنيع �بزراعة �رسميا �ا�غربية �الدولة �تع¦;ف �

                                                           
367 � �بوجداد، ��نتخابات"أحمد �نتائج �تحليل �العلم�: آليات �التحليل �شروط �جما�ي"حول �كتاب �ضمن ، :

  .2015مقاربات�لفهم��نتخابات�الجماعية�والجهوية�للرابع�من�شتنb;�: �ستحقاقات��نتخابية�با�غرب
مركز�الدراسات�وأبحاث�: الفصل�\ول،�إصدارات" 2011الدستور�ا�غربي�" ا�ملكة�ا�غربية،�وزارة�العدل،�368

� �العدد �قانونية، �نصوص �سلسلة �والعفو، �الجنائية �الشؤون �بمديرية �الجنائية �شتنb;�19السياسة ،2011�،

   .16: ص
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الهندي،�و��تستفيد�من�أي�مردود�مباشر�بخصوص�هذه�النبتة،�بل�أكµ;�من�ذلك�

{£� �Wال� �الخط>;ة �ا�عضTت �من ��زالت�تعتb;ها �لذلك �ا�جتمع، �وسTمة �أمن دد

�الهندي �القنب �بمزار�ي �تمتPئ �ا�غربية �ا�غربية�. وتجاره السجون �الدولة �كانت وإذا

تتعامل�بقدر�أكb;�من�الحيطة�والحذر،�فقد�كان�من�الواجب�عل�}ا�" كانت�و��زالت�

حيث�نجد�عشرات��369"أن�تتسامح�إزاء�بعض�السلوكات،�من�قبيل�زراعة�الكيف،�

بنشاطها� �ف�من�\سر�ا�غربية�بشمال�البTد،�تقتات�وتتشبث�بطريقة�أو�بأخرى �

  .jي�هذه�الزراعة

�الدولة� �ب>ن �الثنائية �ا�واجهة �بتلك �مرتبطة �تعد �لم �Dشكالية �يبدو�أن لكن

�متدخل>ن� �عPى �نفسها �ستفرض �بل �الهندي، �القنب �مجال �jي �الناشط>ن ومختلف

�ل �السياسي>ن، �الفاعل>ن �خاصة �ا�تدخل�جدد، �هذا �يخضع �أن �الضروري �من ذا

� �السيا§��-الجديد �القضية��-الفاعل �هذه �عن �ي¦;تب �ما �لفهم �العلمية للمساءلة

�لها �الحزبي �والتوظيف �تقن>ن. سياسيا �إ�ى �للدعوة �يمكن �أن� فهل �الهندي القنب

  با�غرب؟��2016أكتوبر��7تخلف�آثارا�عPى�نتائج��نتخابات�التشريعية�ليوم�

� �الدقة �من�تتطلب �مجموعة �إ�ى �Dشكال �هذا �تفكيك السوسيولوجية

��تية �الفرعية �تشكل�: التساؤ�ت �أن �الهندي �القنب �تقن>ن �لقضية �يمكن هل

منعطفا�حاسما�jي�تغي>;�الخريطة��نتخابية�بمناطق�زراعته�بشمال�ا�غرب،�أم�أن�

�والنفوذ �والو�ءات �كالقبلية �أخرى، �عوامل �تحكمها �هناك ��نتخابية �وإذا�العملية ؟

سلمنا�من�باب��ف¦;اض�أن�هذه�القضية�ستحدث�فارقا�jي��نتخابات�التشريعية�لـ�

                                                           
ة�محمد�بن�الشيخ،�مراجعة�عبد�اللطيف�حس¥�،�،�ترجم"الفTح�ا�غربي�ا�دافع�عن�العرش�" ريم��لوفو،��369

  .124: ،�ص2011،�الطبعة�\و�ى،�2منشورات�وجهة�نظر،�سلسلة�أطروحات�وبحوث�جامعية،�العدد�
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�ذلك2016 �من �ا�ستفيدة �\حزاب ��ي �فما �تقن>ن�: ، �إ�ى �الداعية �\حزاب ��ي هل

�عن� �أم��ي�\حزاب�الداعية�إ�ى�التخPي �للتنمية، �رافدا �الهندي�باعتبار�ذلك القنب

  أمام�التنمية؟هذا�ا�ق¦;ح�باعتباره�عائقا�

 فرضيات�الدراسة�-2

  :370لتفكيك�Dشكال�ا�طروح�وأجرأته�نق¦;ح�الفرضية�الرئيسة��تية

نتوقع�أن�يشكل�النقاش�السيا§���حول�تقن>ن�القنب�الهندي�تحو��jي�نتائج�

�التشريعية�ليوم� �النبتة�2016أكتوبر���7نتخابات وهو�تحول�. بمناطق�زراعة�هذه

�\حز  �مصلحة �jي �يصب �حزبي�قد �بذلك �ونقصد �التقن>ن، �مق¦;ح �تتب¥¤ �Wال� اب

  :وعن�هذه�الفرضية�تتفرع�الفرضيات�الجزئية��تية. \صالة�وا�عاصرة�و�ستقTل

�دراية� -  �الهندي �القنب �زراعة �مناطق �ساكنة �أغلب �لدى �يكون �أن نرجح

 .بالنقاش�السيا§���حول�مسألة�تقن>ن�القنب�الهندي

 - � �الذين �الناخب>ن �أغلب �أن �أو�حزب�نتوقع �وا�عاصرة �\صالة �لحزب صوتوا

 .�ستقTل،�كان�صو£}م�بدافع�مسألة�تقن>ن�زراعة�وصناعة�وتسويق�القنب�الهندي

نف¦;ض�أن�يكون�لدى�ساكنة�مناطق�زراعة�القنب�الهندي�تمثل�إيجابي�عن� - 

 .مق¦;ح�تقن>ن�هذه�الزراعة�وتصنيعها�وتسويقها

  

                                                           
،�2016أكتوبر��7تجدر�Dشارة�إ�ى�أن�هذه�الدراسة�قد�بدأنا��شتغال�عل�}ا�قبل��نتخابات�التشريعية�ليوم��370

لفرضية�الرئيسة�من�خTل�نتائج�هذه��نتخابات،�عPى�أن�يشكل�البحث�لذلك�سيتم�التحقق�من�صTحية�ا

  .ا�يداني�مختb;ا�للتحقق�من�الفرضيات�الجزئية
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  اJنهج�والتقنيات�اJعتمدة�-3

نا�عPى�ا�نهج�ا�قارن،�وذلك�لرصد�التحول�الذي�نود�توضيحه�jي�لقد�اعتمد

ال��Wجاءت�بعد��2016الدراسة�من�خTل�ا�قارنة�ب>ن�نتائج��نتخابات�التشريعية�لـ�

� ال��Wكانت��2011بروز�مسألة�تقن>ن�القنب�الهندي،�ونتائج��نتخابات�التشريعية�لـ

  .سابقة�عن�هذه�ا�سألة

�ا� �طبيعة �إ�ى �التقنيت>ن�وبالنظر �كلتا �عPى �اعتمدنا �فقد �ا�دروس، وضوع

�باعتبارها� �با�شاركة �ا�Tحظة �تقنية �اعتماد �خTل �من �فالكيفية �والكمية، الكيفية

� �التغ>;ات�" تقنية �والتقاط �والسلوكات �و\حداث �الوقائع �رصد �إ�ى تس�ى

�والتفصيل �الدقة �من �يكفي �بما �عPى��371."وا�ستجدات �اعتمدنا �فقد �الكمية أما

�تقن>ن��  �بدافع �مرتبطة �كانت �Wال� �الناخب>ن �أصوات �رصد �قصد �ا�وجهة ستمارة

�غالبا� �تس�}دف �Wال� �أو�الحرة �ا�فتوحة �ا�قابلة �تقنية �إ�ى �إضافة �الهندي، القنب

�أو�قيادي>ن" �متم>�ين �بمقابلة�leaders "372أشخاص �قمنا �التقنية �هذه �خTل �فمن ،

  .نتخابية�بمجال�الدراسةوكTء�لوائح�\حزاب�ا�شاركة�jي�العملية�� 

 مجال�الدراسة� -4

�بملء� �فيه �قمنا �الذي �الجغراjي �ا�جال �الشرقية �احمد �ب¥� �جماعة شكلت

�ستمارة�ا�وجهة،�و�ي�جماعة�تنتم��إ�ى�قبيلة�ب¥��أحمد،�إقليم�شفشاون،�وتمتد�

وعرفت�هذه�. نسمة�10000كيلوم¦;ا�مربعا،�ويفوق�عدد�سكا¨}ا��54.39عPى�مساحة�

                                                           
) بدون�تاريخ(،�1دفاتر�طالب�علم��جتماع،�سلسلة�رقم�" تقنيات�البحث�السوسيولو5ي"عمار�حمداش،�� 371

   .25: ص
   37: نفس�ا�رجع،�ص� 372
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عة�انتشار�زراعة�القنب�الهندي�أواخر�الثمانينات�عPى�غرار�با�ي�مناطق�جبالة،�الجما

  373خصوصا�قبيلة�ب¥��أحمد

  . أما�ا�قابلة�فتمت�مع�ا�رشح>ن�ا�نتم>ن�للدائرة��نتخابية�شفشاون 

 عينة�الدراسة�-5

  :تم�اختيار�عينة�الدراسة�بالطريقة�القصدية�وشملت

��374الناخب>ن -  �jي �فعليا �صوتوا �الذين �ليوم �التشريعية أكتوبر���7نتخابات

2016. 

 - � �ا�عنية �\حزاب �لوائح �\صالة�(وكTء �حزب �والتنمية، �العدالة حزب

  .بملف�تقن>ن�القنب�الهندي�بمنطقة�البحث) وا�عاصرة،�حزب��ستقTل

  : الفصل�cول 

  قراءة�zي�خيارات�اJدافع�ن�واJعارض�ن�لتقن�ن�القنب�الهندي

�الظواه �مختلف �مجتمع�تخضع �أو�داخل �ما �بشرية �جماعة �jي ر��جتماعية

�ثنائية �ضمن �الغالب �jي �تتحدد �القيمية، �\حكام �من �لسلسلة �: مع>ن، / مقبول

jي�هذا�السياق�توصل�علماء��جتماع�. حرام/ غ>;�قانوني،�حTل�/ مرفوض،�قانوني�

ضمن�هذا��.إ�ى�نسبية�ا�عاي>;��جتماعية�واختTفها�من�مقام��خر،�ومن�زمن��خر

                                                           
373 ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2003 », Décembre 2003, p : 42.   

374�� �لـ �شاملة �العينة �تكون �أن �الدراسة �تصميم �عند �هدفنا �كان �من��50لقد �نفسه �العدد �وأعددنا مبحوث،

�ستمارة�ا�وجهة،�إ��أننا�عند�الشروع�jي�العمل�ا�يداني�اصطدمنا�بعائق�أساس،�يتمثل�jي�رفض�عدد�كب>;�

 D� �هماا�بحوث>ن �طابوه>ن �موضوع>ن �ب>ن �تجمع �دامت �ما ��ستمارة �أسئلة �عPى �والقنب�: جابة السياسة

  .حالة�25حالة�إ�ى��50الهندي،�فتقلصت�نسبة�العينة�ا�بحوثة�من�
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�من� ��جموعة �مؤطرة �كظاهرة �ا�غربي �با�جتمع �الهندي �القنب �ظاهرة �تb;ز التحليل

�\حكام �من ��جموعة �وخاضعة �ببعض�. السلوكات �الظاهرة �هذه �كانت فإذا

� �\روغواي( ا�جتمعات �\مريكية، �ا�تحدة �الو�يات �jي �الو�يات �بعض ...) هولندا،

يا،�و��وجود�Ãي�نص�يدخلها�jي�نطاق�\نشطة�مقبولة�اجتماعيا،�مع¦;فا�|}ا�قانون

� �اجتماعيا �مرفوضة �ا�غربي �با�جتمع �فإ¨}ا �ا�جتمع(غ>;�الشرعية، �مجرمة�)نظرة ،

�ظه>;�(قانونيا �خصوصا �قانونية، ��24نصوص �)1954أبريل �دينيا �ومحرمة آيات�(،

 ).قرآنية�وأحاديث�نبوية

�\حك �مع �التام �الفصل �يستوجب �السوسيولو5ي �العمل �القيمية�إن ام

��� �عمل �لكنه �ا�ش¦;كة، �اليومية �الحياة �مجال �داخل �ا�تدوالة �وا�عرفة للمجتمع،

�نزع� �أجل �من �عل�}ا �يشتغل �بل �ا�ش¦;كة، ��جتماعية �الحياة �أو�يحتقر�هذه ينفي

ليكشف�با�قابل�. القناع�عن�النظرة�\حادية�وا�عارف�الراسخة�وال�Ïعات�الوثوقية

ومختلفة�من�التمثTت�و\حكام�وا�عارف�ال��Wتتداخل�ف�}ا�عن�وجود�أنواع�متعددة�

  .اقتصادية�اجتماعية�سياسية�إيديولوجية: عوامل�عدة

�خيارات� �jي �تشخيصية �قراءة �تقديم �الفصل �هذا �jي �سيتم �ا�نطلق �هذا من

�أو� �الهندي �القنب �نبتة �وتسويق �وتصنيع �زراعة �تقن>ن �إ�ى �الداعية \حزاب

  .فضة�لهذه�الدعوة،�و\حزاب�الرا375"الكيف"

                                                           
لفظ�الكيف�هو�لفظ�مرادف��فهوم�القنب�الهندي،�وهو�ا�تداول�شعبيا�jي�مناطق�زراعة�القنب�الهندي��375

�مناطق�ا�غرب،�فهو� �فحW¤�مق¦;ح�وبا�ي �والسيا§���أكµ;�من�القنب�الهندي، لفظ�يعتمد�jي�ا�جال�الصحاjي

�القنب� �بدل �الكيف �لفظ �يوظف �النواب، �مجلس �jي �الحزب �فريق �به �تقدم �الذي ��ستقTل �حزب قانون

   .لذلك�سيتم�اعتماد�هذا�اللفظ�حينما�ستقت���\مانة�العلمية�ذلك. الهندي
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I- حزاب�الداعية�إ0ى�التقن�نcمق�@حات� 

 مق�@ح�قانون�حزب�}ستق�ل�-1

� �سنة �النواب �بمجلس �والتعادلية �للوحدة ��ستق�Tي �الفريق �2013تقدم

�الكيف �عشبة �وتسويق �وتصنيع �بزراعة �يتعلق �قانون �هذا�. بمق¦;ح �اس�}Tل تم

الجغراjي��نتشار�عشبة�الكيف�ببعض�ا�ق¦;ح�بتقديم�عام�يحدد�السياق�التاري�ي�و 

إ�ى�آخر��1917نونb;��6مناطق�الشمال،�ال��Wتكرست�منذ�الظه>;�الشريف�الصادر�jي�

�20،�هذا�الدستور�الذي�ينص�jي�فصله�2011تعديل�دستوري�عرفه�ا�غرب�سنة�

عPى�تعبئة�كل�الوسائل�ا�تاحة�لحق�ا�واطن>ن��31عPى�الحق�jي�الحياة،�وjي�الفصل�

�وا�وا �الفصل �جانب �إ�ى �الشغل، �jي �حماية��32طنات �مسؤولية �الدولة �حمل الذي

  .الحقوق��جتماعية�و�قتصادية�لÌسرة

  :من�هذه�ا�نطلقات�جاء�مق¦;ح�هذا�القانون�jي�أربعة�أبواب�أساسية

�\ول  �كما� تناول : الباب �أهداف �و�ي �القانون، �هذا �وتطبيق �نطاق أهداف

ناء�اقتصاد�فÓTي�قوي�jي�مناطق�زراعة�الكيف،�كلها�تصب�jي�ب�2تحددها�ا�ادة�

�jي� �ا�عروفة�بنشاطها �القانون�فهو�يسمح�للمناطق�الشمالية�وحدها أما�نطاق�هذا

هذا�ا�جال�بزراعة�هذه�النبتة،�كما�ينظم�أيضا�موسم�الزراعة�والحصاد�للحد�من�

  .النشاطات�العشوائية

ص�للمنتج>ن�وا�صنع>ن�جاء�مخصصا�لوضع�معاي>;�منح�ال¦;اخي: الباب�الثاني

وا�وزع>ن�لنبتة�الكيف�ومشتقا£}ا،�سواء�كانوا�أشخاصا�طبيعي>ن�أو�قانوني>ن،�كما�

�مضرة�بالصحة� �تحويل�إنتاج�عشبة�الكيف�إ�ى�صناعة �هؤ�ء�ا�تدخل>ن يمنع�عPى
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  .والسTمة�الجسدية�ل�نسان

وتوزيع��الوكالة�الوطنية�Þنتاج"يو���Wا�ق¦;ح�بضرورة�إحداث�: الباب�الثالث

� �الكيف �عشبة �ا�ا�ي�" وتسويق �با�ستقTل �تتمتع �عمومية �مؤسسة باعتبارها

�شروط� �الباب �هذا �ومواد �فصول �وتوضح �الدولة، �لوصاية �خاضعة وDداري

�اختصاصا£}ا� �إ�ى �إضافة �أعضا�}ا، �تعويضات �صرف �وكيفية �الوكالة �jي العضوية

  .وصTحيات�رئيسها

�الرابع �: الباب �من �\ول �الفصل �نظام�يسلط �تحديد �عPى �الضوء �الباب هذا

. ا�راقبة�للمساحات�ونوع�البذور�و\شخاص�ا�رخص�لهم�من�طرف�محققي�الوكالة

jي�ح>ن�ينص�الفصل�الثاني�عPى�العقوبات�Dدارية�والجنائية�ال��Wستطبق�عPى�كل�

�نبتة� �وتسويق �وتصنيع �لزراعة �ا�نظم �بالقانون �يل¦�م �لم �أو�طبي�ي �قانوني شخص

  376.و�مارس�إحدى�هذه�\نشطة�بدون�ترخيصالكيف،�أ

وتعليقا�عPى�نص�هذا�ا�ق¦;ح�ومن�خTل�معطيات�البحث�ا�يداني،�عb;�وكيل�

�مسألة� �أن �عPى �شفشاون، �بإقليم �الb;�اني �الفائز�با�قعد ��ستقTل �حزب �ئحة

تقن>ن�الكيف��ي�فكرة�من�\فكار�ال��Wيمكن�أن�تغ>;�الواقع�البئيس�لسكان�مناطق�

�منطلق��هذه �ومن �للتنمية، �\ساس �الرافد �لوحدها �تشكل �أن �و��يمكن الزراعة،

�\دوية� �بعض �هناك �أن �عPى �أكد �فقد �صيدليا، �باعتباره �الصيدلة �مجال �jي خb;ته

تتطلب�صناع�}ا�بعض�مكونات�نبتة�الكيف،�إ��أ¨}ا�تبقى�ضئيلة�مقارنة�مع�حجم�

                                                           
376�� �وآخرون �شباط ��س(حميد �ا�غربيةالفريق �ا�ملكة �الb;�ان، �النواب، �مجلس �والتعادلية، �للوحدة ،�)تق�Tي

�الكيف" �عشبة �وتسويق �وتصنيع �بزراعة �يتعلق �قانون �حزب�." مق¦;ح ��ق¦;ح �ا�وجزة �القراءة �jي ��عتماد تم

  . �ستقTل�عPى�نص�ا�ق¦;ح�\صPي�هذا�بتصرف�بسيط
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يسم�}ا�توجد�خارج�دائرة�التنمية�إن�بTد�الكيف�كما�. ا�نتوج�السنوي�لهذه�الزراعة

القروية�ال��Wتعرفها�مناطق�أخرى�با�غرب،�و�ي�jي�نظره�بTد�منكوبة�تتطلب�مقاربة�

;µ377.خاصة�ومتدخل>ن�ك  

�عن� �بتحفظ �يتحدث �الرجل �بأن �التصريح �هذا �jي �الواردة �ا�عطيات تمدنا

�للحديث�عن�التنمية�ببTد�الكيف�كم ا�يسم�}ا،�مق¦;ح�التقن>ن،�حيث���يراه�كافيا

�اثن>ن �مدخل>ن �من �تفس>;ه �لحزب�: وهو�أمر�يمكن �ا�رتقبة �با�شاركة �يرتبط \ول

�ستقTل�jي�الحكومة�ا�قبلة،�هذه�الحكومة�ال��Wإن�تشكلت�سيقودها�عبد�Dله�

بنك>;ان�رئيس�الحكومة�السابق�و\م>ن�العام�لحزب�العدالة�والتنمية،�اللذان�رفضا�

أما�ا�دخل�الثاني�ف>;تبط�بمواقف�النخب�. ا�jي�وقت�سابقمق¦;ح�التقن>ن�رفضا�بات

لحزب��ستقTل�ا�نتمية�إ�ى�مناطق�زراعة�القنب�الهندي،�وال��Wيبدو��378الجديدة

أ¨}ا���تتوافق�مع�مق¦;ح�قانون�الفريق��ستق�Tي�جملة�وتفصيT،�إذ�تعتb;ه�مجرد�

�مق¦;حا �وليس �ا�ناطق، �هذه �لتنمية �ا�مكنة �الحلول �من �اقتصاد��حل �لبناء كافيا

  .فÓTي�قوي�كما�ينص�عPى�ذلك�مق¦;ح��ستقTلي>ن

  

                                                           
�وك�377 �مع �ا�يداني �إطار�التحقق �jي �حوار�أجريناه �البقا�ي �إسماعيل �السيد ��ستقTل �حزب ��ئحة الفائز��-يل

   .2016نونb;��20يوم��-بمقعد�بر�اني�عن�إقليم�شفشاون�
�السيا§��،��378 �jي�مساره �\و�ى �للمرة �شفشاون �عن�دائرة �بر�اني �الفائز�بمقعد �البقا�ي �إسماعيل �السيد نقصد

�يرأس �حيث �إقليم�شفشاون، �أحمد �ب¥� �من�قبيلة �القبيلة��وتنحدر�أصوله �لنفس �التابعة �واد�ملحة جماعة

  .2009منذ�
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  379سياق�مق�@ح�حزب�cصالة�واJعاصرة�-2

ارتبطت�مسألة�تقن>ن�القنب�الهندي�بحزب�\صالة�وا�عاصرة�أكµ;�من�حزب� 

�حزب� �قبل �من �ا�وضوع �|}ذا �ا�¦�ايد ��هتمام �\مر�إ�ى �هذا �ويرجع �ستقTل،

�وا �بزراعة�\صالة �يتعلق �قانون �مق¦;ح �بتقديم �يكتف �لم �الحزب �فهذا �عاصرة،

�هذا� �إعداد �قبل �نظم �بل �فقط، �ا�ستشارين �بمجلس �النبتة �هذه �وتسويق وتصنيع

�باليوم� �اس�}لها �والدولية، �الوطنية �والندوات �اللقاءات �من �سلسلة �وبعده ا�ق¦;ح

�النوا �بمجل��� �وا�عاصرة �\صالة �فريقا �نظمه �الذي �وا�ستشارين�الدرا§�� ب

دور��ستعما�ت�Dيجابية�لنبتة�الكيف�jي�خلق�اقتصاد�" حول�موضوع�) الb;�ان(

وبعد�ذلك�أعقبت�\مانة�العامة�Dقليمية�للحزب�.  2013دجنb;��4وذلك�يوم�" بديل�

تقن>ن�زراعة�القنب�" بشفشاون�تنظيم�لقاء�تواصPي�بمركز�باب�برد�حول�موضوع�

أبريل�من�السنة��6،�كما�نظمت�يوم�2014 أبريل�5الحزب�يوم��أطره�قياديو " الهندي�

نفسها�مائدة�مستديرة�حول�ا�وضوع�نفسه�بمدينة�شفشاون،�وتوج�هذان�اليومان�

� �بـ �بمشاركة�" الدراسيان �الb;�ان �jي �علمية �ندوة �عقد �تبعه �الذي �شفشاون، إعTن

��س تعما�ت�ا�مكنة�خb;اء�وأطباء�ومختص>ن��ناقشة�ا�وضوع�علميا�والبحث�عن

من�هذه�ا�نطلقات�العلمية�. لزراعة�القنب�الهندي�غ>;�تحويلها�إ�ى�حشيش�مخدر

�الذي� �القانون �مق¦;ح �صياغة �jي �البدء �فتم �التقن>ن، �ملف �الحزب �تب¥¤ وا�يدانية

                                                           
تجدر�Dشارة�إ�ى�أننا�قمنا�بزيارات�متعددة��جلس�جهة�طنجة�ـ�تطوان�ـ�الحسيمة،�وأجرينا�عدة�اتصا�ت�مع��379

بعض�بر�اني�حزب�\صالة�وا�عاصرة،�للحصول�عPى�نسخة�من�مق¦;ح�القانون�ا�تعلق�بتقن>ن�القنب�الهندي�

الحزب�jي�مجلس�ا�ستشارين،�فتعذر�علينا�الحصول�عPى�نص�ا�ق¦;ح،�لهذا�السبب�سنكتفي��الذي�تقدم�به

  .بتقديم�قراءة�jي�السياق�الذي�أدى�إ�ى�و�دة�هذا�ا�ق¦;ح�والسياق�الذي�أعقبه�أيضا
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  380."تقدم�به�الحزب�jي�مجلس�ا�ستشارين

�نتا �ائوبعد �باÃم>ن �جاءت �Wال� �والجهوية �الجماعية ��نتخابات �لحزب�ج لعام

Pى�جهة�طنجة�تطوان�الحسيمة،�نظم�مجلس�هذه�الجهة�\صالة�وا�عاصرة�رئيسا�ع

�ص·}اجة� �جمعية �كونفدرالية �مع �وبشراكة �العمري، �إلياس �السيد �رئيسها بقيادة

� �موضوع �حول �دولية �ندوة �السيدا �محاربة �وجمعية �للتنمية الكيف�" الريف

� �" وا�خدرات ��18/19يومي �مشاركة�. بمقر�الجهة�2016مارس �الندوة �هذه وعرفت

�و  �مؤسسات �وغ>;�حكومية(طنية �jي�)حكومية �ميداني>ن �ونشطاء �خb;اء �إ�ى �إضافة ،

� �مختلفة �جنسيات �من �\روغواي،�(ا�جال �بوليفيا، �إسبانيا، �كولومبيا، هولندا،

  . 381)سويسرا،�كرواتيا،�الو�يات�ا�تحدة�\مريكية

jي�هذا�Dطار�اعتb;�\م>ن�العام�لحزب�\صالة�وا�عاصرة�ورئيس�جهة�طنجة�

�وط¥��تطو  �طابع �ذات �ليست �ا�خدرات �آفة �أن �العمري �إلياس �السيد �الحسيمة ان

�لها �و��لون �و��دين ���وطن �Dرهاب، �مثل �مثلها �دولية، �آفة ��ي �بقدر�ما . صرف،

�ك �غ>;�ا�خدرات �ل�نسان �نافعة �مادة �خمس>ن �jي �تستعمل �الكيف الطب�(ومادة

�التجميل �ومواد �والنسيج �...). والبناء �مادة �نعدم �صحيا�فكيف �ل�نسان صالحة

�من� �و��نعاقب �نافعة �نبتة �تزرع �ساكنة �نعاقب �كيف �ذلك �\كµ;�من �بل وتنمويا،

                                                           
لة�مع�\م>ن�العام�Dقليم��لحزب�\صا�25/11/2016مقتطف�من�نص�ا�قابلة�ا�يدانية�ال��Wأجريناها�يوم��380

�دائرة� �عن �بر�اني �بمقعد �فازت �Wال� �الحزب ��ئحة �وكيل �ا�يموني �توفيق �السيد �بشفشاون، وا�عاصرة

  . شفشاون 
،�و�برنامج�الندوة�الدولية�ا�نشوران�بموقع�جهة�طنجة�"ندوة�حول�الكيف�وا�خدرات�بطنجة"بTغ�صحفي�381

 www.crtta.ma :تطوان�الحسيمة
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  382.يقوم�بتحويلها�إ�ى�مخدر�يقتل�Dنسان

II- دوافع�الرافض�ن�للتقن�ن 

 384ترفض�مق�@حات�اJعارضة�383الحكومة -1

�و\صالة� ��ستقTل �حزب �قوان>ن �مق¦;حات �ا�غربية �الحكومة �رفضت لقد

�مؤسسة�وا �داخل �من �الرفض �هذا �وجاء �الكيف، �نبتة �بتقن>ن �ا�رتبط>ن �عاصرة

�الحكومة �رئيس �السيد �تTه �كما �الرفض �نص �وهذا �أن�: "الb;�ان، �تؤكد الحكومة

تقن>ن�زراعة�القنب�الهندي���يمكن�أن�يشكل�ح�Tلهذه�Dشكالية،�كما�أن�ال¦;ويج�

Ãصحا|}ا�خارج�القانون،�هو�فقط�من�لتقن>ن�هذه�الزراعة�أو��دعاء�لتوف>;�حماية�

��� �وزائلة، �ضيقة �مكاسب �تحقيق �إ�ى �والس�ي �ا�عني>ن، �للسكان �الوهم �بيع قبيل

. تنسجم�مع�ا�واقف�الثابتة�للدولة�ا�غربية�وال¦�اما£}ا�الدولية��كافحة�هذه�الزراعة

�إطار� �خارج �الدولة �تتبناها �رسمية �حلول �عPى �ا�ناطق �هذه �أهل �مع �سنبحث ونحن

  .385"لتقن>نا

أنه�يتعاطف�مع�سكان�مناطق�زراعة� وكان�رئيس�الحكومة�قد�أعلن�قبل�ذلك

�ظلم،�وتأسف�لكون�اب¦�از�هؤ�ء� القنب�الهندي�jي�كل�ما�يسوؤهم�ويقع�عل�}م�من

                                                           
�لفع�382 ��فتتاحية �الكلمة �من �مقتطف �موضوع �حول �العلمية �الندوة �" اليات �وا�خدرات �ألقاها�" الكيف �Wال

  .بمقر�مجلس�جهة�طنجة�تطوان�الحسيمة�بمدينة�طنجة�2016مارس��18السيد�إلياس�العمري�يوم�
  ).2011(نقصد�حكومة�عبد�Dله�بنك>;ان�ال��Wتشكلت�بعد��نتخابات�التشريعية� 383
الذي�انسحب�من�الحكومة�بعد�انتخاب�حميد�شباط��–ستقTل�نقصد�حزب�\صالة�وا�عاصرة�وحزب��  384

  ).2011(ا�عارض>ن�لحكومة�عبد�Dله�بنك>;ان�ال��Wتشكلت�بعد��نتخابات�التشريعية��-أمينا�عاما�للحزب�
بTغ�الحكومة�هذا،�تTه�السيد�رئيس�الحكومة�مباشرة�من�الورقة�داخل�قبة�الb;�ان،�كما�يوضح�الشريط��385

  ".تقن>ن�زراعة�الكيف�مجرد�وهم: بنك>;ان"تحت�رابط��Pwww.youtube.comى�موقع�ا�نشور�ع
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�رسالة� �بذلك �موجها �السيا§��، �ا�جال �ليشمل �\م¥� �ا�جال �من �انتقل الناس

هم�تقن>ن�هذه�الزراعة،�Ãن�سياسة�واضحة�لهؤ�ء�السكان�مفادها�عدم�Dصغاء�لو 

  .الدولة�ا�غربية�لم�تتغ>;�jي�هذا�ا�جال

 ب�غ�حزب�العدالة�والتنمية�-2

بمشاركة��2016أبريل��2عقدت�\مانة�العامة�لحزب�العدالة�والتنمية�بتاريخ�

�تقن>ن� �بملف �ا�عنية �الشمالية �\قاليم �jي �الحزب �من �وبر�اني>ن �الخb;اء �من عدد

�القن �Dشكالية،�زراعة �لهذه �ا�مكنة �الحلول �عن �للبحث �دراسية �ورشة �الهندي ب

  :386وبناء�عPى�ذلك�تؤكد�\مانة�العامة�للحزب�ما�يPي

��قتصادية� -  �التنمية �عPى �تقوم �الكيف ��فة �والحقيقية �الجادة ا�عالجة

 .و�جتماعية�للمناطق�ا�عنية�|}ذه�الزراعة

 .الكيف�وترويجه�رفض�كل�مقاربة�تروم�رفع�التجريم�عن�زراعة - 

مزاعم��ستعمال�الط��Lلهذه�الزراعة�مجرد�تسويق�للوهم،�Ãن�ذلك�ليس� - 

 .طلب�داخPي�أو�خار5ي محط

�عPى� -  �سلبا �سينعكس �ذلك �Ãن �الزراعة �هذه �عن �التجريم �رفع التحذير�من

 . مصلحة�ا�واطن>ن�وسمعة�ا�غرب�وال¦�اماته�الدولية

�ال �حزب �مرش�ي �تب¥� �مدى �من �إطار�التحقق �باÃقاليم�jي �والتنمية عدالة

الشمالية�ا�عنية�|}ذه�الزراعة،�بTغ�\مانة�العامة�للحزب�واقتناعهم�به،�طرحنا�jي�

: إطار�البحث�ا�يداني�مع�السيد�وكيل��ئحة�الحزب�بإقليم�شفشاون�السؤال�التا�ي

                                                           
  .2016أبريل��6بتاريخ��pdfبصيغة��www.pjd.comنص�البTغ�منشور�بموقع�حزب�العدالة�والتنمية��386
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�بتقن>ن� �رأيكم �فما �الهندي، �القنب �بزراعة �ا�عروفة �رزين �ب¥� ��نطقة �تنتمون أنتم

  ذه�الزراعة؟ه

  :وذلك�لÌسباب��تية إن�تقن>ن�هذه�الزراعة�أمر�غ>;�ممكن"

�زراعة� -  �مجال �توسيع �إ�ى �سيؤدي �ذلك �Ãن �التقن>ن، �لفكرة �الساكنة رفض

�ضعيفة� �ستكون �التقن>ن �بعد �الزراعة �هذه �مداخيل �أن �كما �جهة، �من �النبتة هذه

 .جدا�Ã¨}ا�ليست�محط�طلب

كب>;ة�لشراء�ا�حصول�وتجه>��البنية��فكرة�التقن>ن�تتطلب�اعتمادات�مالية - 

 .التحتية،�والدولة�ليس�بمقدورها�توف>;�هذه��عتمادات

�النبتة� -  �هذه ��حاربة �الدولية ��تفاقيات �من �مجموعة �عPى �صادق ا�غرب

 387."وتسويقها،�و��يمكنه�اليوم�أن�يخل�بال¦�اماته�الدولية�تلك

  

                                                           
مع�السيد�أحمد�أيثونة�وكيل��ئحة��2016نونb;��25إطار�البحث�ا�يداني�يوم��مقتطف�من�حوار�أجريناه�jي�387

   .حزب�العدالة�والتنمية�ال��Wفشلت�jي�الحصول�عPى�مقعد�بر�اني�بإقليم�شفشاون 
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  نتائج�الدراسة: الفصل�الثاني

I- ي�نتائzج�}نتخاباتقراءة�  

با�قاليم�الشمالية��2011نوفم_@��25نتائج�}نتخابات�التشريعية�ليوم�): 1(الجدول�رقم�

  .شفشاون،�وزان،�الحسيمة: ½تية

  الهيئة�السياسية  اسم�اJرشح  الدائرة�}نتخابية

 أحمد�أيثونة -   شفشاون 

 محمد�سعدون  - 

 جمال�استيتو - 

  ال>�يد�الطاXي - 

 حزب�العدالة�والتنمية - 

 حركة�الشعبيةحزب�ال - 

 حزب�اليسار�\خضر�ا�غربي - 

  .الحرية�والعدالة��جتماعية حزب - 

  وزان

  

 عبدالحليم�عTوي  - 

 محمد�حجو5ي - 

  عبدالعزيز�لشهب - 

 حزب�العدالة�والتنمية - 

 حزب�\صالة�وا�عاصرة - 

  حزب��ستقTل - 

 محمد�بودرا -   الحسيمة

 نور�الدين�مضيان - 

 محمد�\عرج - 

  عبد�الحق�أمغار - 

 عاصرةحزب�\صالة�وا� - 

 حزب��ستقTل - 

 حزب�الحركة�الشعبية - 

�للقوات� -  ��ش¦;اكي ��تحاد حزب

  الشعبية

  .pdfبصيغة��www.assdae.comالنتائج�منشورة�بموقع�: اJصدر
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�2011نوفمb;��25من�خTل�القراءة�\ولية�لنتائج��نتخابات�التشريعية�ليوم�

�الشمال �الهندي�- بأقاليم �القنب �زراعة �القنب��-معقل �تقن>ن �بروز�مسألة وقبل

الهندي�jي�الساحة�السياسية�ا�غربية،�وتقديم�حزب��ستقTل�مق¦;ح�قانون�تقن>ن�

�ا�ق¦;ح� �نفس �وا�عاصرة �\صالة �حزب �وتقديم �النواب، �بمجلس �الهندي القنب

�لهذ �والتنمية �العدالة �تصدر �با�لموس �يتب>ن �ا�ستشارين، ��نتخابات�بمجلس ه

بدائرة�شفشاون،�وبا�قابل�فشل�حزبي�\صالة�وا�عاصرة�و�ستقTل�jي�الحصول�

�الدائرة �|}ذه �مقعد �العدالة�. عPى �لحزب �الصدارة �كذلك �وزان �دائرة �منحت كما

��ستقTل� �حزب �حل �بينما �وا�عاصرة، �\صالة �بحزب �متبوعا �جاء �الذي والتنمية

�ف. ثالثا �الحسيمة �دائرة �jي �\صالة�أما �حزب �تصدر ��نتخابات �نتائج سجلت

وا�عاصرة�متبوعا�بحزب��ستقTل،�فيما�عجز�حزب�العدالة�والتنمية�jي�الحصول�

  .عPى�مقعد�|}ذه�الدائرة

با�قاليم�الشمالية��2016أكتوبر��07نتائج�}نتخابات�التشريعية�ليوم�): 2(الجدول�رقم�

  .شفشاون،�وزان،�الحسيمة: ½تية

الدائرة�

  �نتخابية

  الهيئة�السياسية  اسم�ا�رشح

 عبد�الرحمن�العمري  -   شفشاون 

 توفيق�ا�يموني - 

 إسماعيل�البقا�ي - 

  عبد�هللا�العليوي  - 

 حزب�الحركة�الشعبية - 

 حزب�\صالة�وا�عاصرة - 

 حزب��ستقTل - 

  حزب��تحاد�الدستوري - 

 حزب�\صالة�وا�عاصرة -  وئام�ا�حر"�� -   وزان
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 عبد�العزيز�لشهب -   

  محمد�أحويط - 

 حزب��ستقTل - 

��ش¦;اكي� -  ��تحاد حزب

  للقوات�الشعبية

 محمد�الحموتي -   الحسيمة

 محمد�الزراد - 

 محمد�\عرج - 

  نور�الدين�مضيان - 

 حزب�\صالة�وا�عاصرة - 

 حزب�\صالة�وا�عاصرة - 

 حزب�الحركة�الشعبية - 

  حزب��ستقTل - 

  mawww. Elections.اJملكة�اJغربية،�وزارة�الداخلية�ع:ى�موقع�: اJصدر

� �رقم �الجدول �jي �الواردة �ا�عطيات ��نتخابات��2تمدنا �بنتائج الخاص

� �الهندي،��2016التشريعية �القنب �زراعة �معقل ;bتعت� �Wال� �الشمالية باÃقاليم

بمؤشرات�تدل�عPى�وجود�تحول�قوي�jي�الخريطة��نتخابية�لهذه�\قاليم،�ونقصد�

حزاب�ا�دافعة�عن�تقن>ن�القنب�|}ذا�التحول�ما�أسفر�عنه�الصراع�ا�حتدم�ب>ن�\ 

هذا�الصراع�أدى�إ�ى�انتصار�حزبي�\صالة�. الهندي�و\حزاب�ا�عارضة�لهذا�التقن>ن

وا�عاصرة�و�ستقTل�ا�عنيان�بالدفاع�عن�تقن>ن�القنب�الهندي�عPى�حزب�العدالة�

  .والتنمية�ا�عارض�الوحيد�لهذا�ا�ق¦;ح

أ�ا�رتبة�\و�ى�jي��نتخابات�التشريعية�بعدما�كان�حزب�العدالة�والتنمية�يتبو 

� ��2011لـ �رقم �الجدول �يوضح �كما �ووزان �شفشاون �هذا�)1(بإقليم� �فشل �نTحظ ،

الحزب�ولو�jي�الحصول�عPى�مقعد�واحد�من�ب>ن�ا�قاعد�السبعة�ا�خصصة�لهذين�

�الدراسة،�. Dقليم>ن �لهذه �ا�رشدة �\ساسية �الفرضية �صحة �تثبت �تراجع وهو

�أن �\حزاب��خصوصا �قائمة �عن �الغائب>ن �و�ستقTل �وا�عاصرة �\صالة حزبي
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� �انتخابات �jي �مقعد��2011الناجحة �عPى �م·}ما �واحد �كل �حصل �شفشاون، بإقليم

|}ذا�Dقليم،�كما�حافظ�الحزبان�معا�عPى�مقعدü}ما�بدائرة�وزان،�بل�أكµ;�من�ذلك�

� �أن �إ�ى �وتجدر�Dشارة �هناك، �الTئحة �انتش" تصدرا �الهندي�نسبة �القنب ار�ثقافة

� �نسبة �تمثل �Dقليم>ن ��%62|}ذين �العامة �النسبة �خلف�388"من �الذي �\مر ،

�نتائج�هذه��نتخابات� �عPى �واضحة �الحسيمة�فلم�). 2016(انعكاسات �jي�دائرة أما

يستطع�حزب�العدالة�والتنمية�الحصول�عPى�أي�مقعد�كما�هو�الحال�jي��نتخابات�

� �با2011التشريعية �لكن �مقعدين�، �يحصد �أن �وا�عاصرة �\صالة �استطاع �قابل

�واحدا �مقعدا ��ستقTل �\صالة�. وحزب �حزب �حققه �الذي �التقدم �هذا كل

�تفس>;ه� �يمكن �الثانية، �بالدرجة ��ستقTل �حزب �ثم �\و�ى �بالدرجة وا�عاصرة

� �التقن>ن �مق¦;ح �مع �الهندي �القنب �مناطق �ساكنة �عوامل��–بتجاوب �إ�ى إضافة

ما�توضح�معطيات�البحث�ا�يداني�من�خTل�ا�قابلة�ال��Wأجريت�مع�وكيل�ك�-أخرى 

  :�ئحة�حزب�العدالة�والتنمية�الذي�صرح�بالقول�التا�ي

نعم،�لقد�كان��لف�الكيف�دور�هام�jي�نتائج��نتخابات�التشريعية�\خ>;ة�"

بإقليم�شفشاون،�خصوصا�أنه�وظف�بطريقة�أخرى،�إذ�أعطت�السلطة�Dقليمية�

�م·}ات �الطرق، ¤Wبش� �والتنمية �العدالة �حزب �حصار�عPى �بضرب �القواد �إ�ى : عليمات

� �ا�عيشية �زراع�}م �من �بحرما¨}م �الساكنة �دخلهم�)الكيف(تخويف �عPى �وخشية ،

�هذا� �أن �عPى �ناهيك �أخرى، �دون �أحزاب �عPى �التصويت �إ�ى �الناس �اتجه السنوي

��ق¦;ا �يوم �والتنمية �العدالة �حزب �Lمراق� �ب¥��الحصار�شمل �جماعة �jي Tفمث� ع،

� �معدل �من ��لتحاق��25رزين �فقط �مراقب>ن �ثTثة �استطاع �تصويت مكتب

                                                           
388 ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2004 », Mai 2005, p :7. 
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  .389"بمكاتÑ}م

II- يدانيJنتائج�البحث�ا 

 ع�قة�اJبحوث�ن�بزراعة�وتجارة�القنب�الهندي� -1

�العينة� �عTقة ��عرفة �ا�وجهة ��ستمارة �من �والثاني �\ول �السؤال خصصنا

،�" الحشيش" الهندي�أو��تجار�jي�مستخلص�هذه�الزراعة�ا�بحوثة�بزراعة�القنب

�السؤال>ن� �طرحنا �الخصوص �ا�باشر�|}ذا �السؤال �يشكله �قد �الذي �ل�حراج وتفاديا

هل�يتم�التضييق�عليك�أثناء�زراعتك�للقنب�الهندي،�أو�: " بصيغة�مغايرة�تماما�مثل

  "،�أم�أنك���تتعاطى�هذه�\نشطة؟"الحشيش"متاجرتك�jي�

توزيع�اJبحوث�ن�حسب�ع�ق¯]م�بزراعة�القنب�الهندي�أو�}تجار�zي�): 3(رقم��ول دج

  ".الحشيش"مستخلصها�

  النسبة�ا�ئوية  التكرار  ا�واقف

  %48  12  نعم�يتم�التضييق

  %8  02  ��يتم�التضييق

  %44  11  ��أزاول�هذه�\نشطة

لهندي�أو�تتعاطى�لزراعة�القنب�ا�%56يتب>ن�من�خTل�هذا�الجدول�أن�نسبة�

بأ¨}ا���تزاول�هذه��%44تتاجر�jي�مستخلصها�أو�تجمع�بي·}ما،�jي�ح>ن�صرحت�نسبة�

�\شخاص�الذين�ينشطون�jي� �تراجع�نسبة�مجموع �هذا�\مر�يؤشر�عPى \نشطة،

                                                           
�وكيل�389 �مع �أجريناه �الحوار�الذي �من ��مقتطف ��نتخابات �شفشاون �بإقليم �والتنمية �العدالة �حزب ��7ئحة

  .2016نونb;��25السيد�أحمد�أيثونة�يوم��2016أكتوبر�
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� �jي ��تجار �أو �الهندي، �القنب �زراعة �ا�ناطق�" الحشيش"مجال �من �واحدة jي

خصوصا�أن�هناك�دراسة�أنجز£}ا�\مم��النشيطة�jي�هذا�ا�جال�بإقليم�شفشاون،

� �سنة �الشمال �أقاليم �وإنعاش �تنمية �وكالة �مع �بشراكة ��2003ا�تحدة �أن " أثبتت

   . 390" %94نسبة�مزار�ي�القنب�الهندي�بإقليم�شفشاون�تتحدد�jي�

  قياس�مدى�معرفة�الساكنة�بمق�@ح�تقن�ن�القنب�الهندي�ومقتضياته�-2

زئية،�اق¦;حنا�jي�البداية�عPى�العينة�الj��Wي�إطار�التحقق�من�الفرضيات�الج

�السنوات� �jي �ا�غربية �السياسية �الساحة �jي �الرائجة �القضايا �إحدى �البحث شملها

�تقن>ن� �قضية �من �السياسية �\حزاب �بعض �\مر�بموقف �ويتعلق �\خ>;ة، الثTثة

�الشكل� �عPى �النتائج �فجاءت �ا�واقف، �|}ذه �ا�بحوث>ن �دراية �ومدى �الهندي القنب

  :التا�ي

  

                                                           
390 ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2003 », Décembre 2003, p : 20  
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توزيع�العينة�حسب�دراي¯]م�با�حزاب�اJدافعة�عن�مق�@ح�تقن�ن�القنب�): 4(جدول�رقم�

  الهندي

هل�تعلم�أن�هناك�أحزابا�تدافع�عن�تقن>ن�القنب�الهندي؟�إذا�كان�الجواب�: السؤال

  بنعم،�فما�اسم�هذه�\حزاب؟

  النسبة�ا�ئوية  التكرار  ا�وقف

  : نعم

  حزب�\صالة�وا�عاصرة

  .وحزب��ستقTل

10  40%  

  %16  4  حزب�\صالة�وا�عاصرة: نعم

�  11  44%  

  .توزيع�العينة�حسب�دراي¯]م�با�حزاب�اJعارضة�Jق�@ح�تقن�ن�القنب�الهندي): 5(جدول�رقم�

�كان�: السؤال �إذا �الهندي؟ �القنب �تقن>ن �مق¦;ح �تعارض �أحزابا �هناك �أن �تعلم هل

  ب؟الجواب�بنعم،�فما�اسم�هذه�\حزا

  النسبة�ا�ئوية  التكرار  ا�وقف

  : نعم

  حزب�العدالة�والتنمية

13  

  

52%  

  : نعم

  بنك>;ان

2  8%  

�  10  40%  
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� �رقم �الجدول>ن �خTل �) 5(و) 4(من �نسبة �أن �باÃحزاب��%40يتضح �دراية لها

�الهندي،� �القنب �نبتة �وتسويق �وصناعة �زراعة �تقن>ن �مق¦;ح �تتب¥¤ �Wال� السياسية

تعلم�بتوجه� %16ي�\صالة�وا�عاصرة�و�ستقTل،�غ>;�أن�نسبة�ويتعلق�\مر�بحزب

�%44حزب�\صالة�وا�عاصرة�jي�هذا�Dطار�دون�حزب��ستقTل،�jي�ح>ن�أن�نسبة�

�ا�وضوع �هذا �عن �معلومة �أدنى �لها �ليس �بنتائج�. ا�تبقية �النسبة �هذه �قارنا وإذا

� �رقم �باÃح) 5(الجدول �ا�بحوث>ن �دراية �مدى �يخص �مق¦;ح�الذي �تعارض �Wال� زاب

� �نسبة �أن �نجد �التقن>ن،��%60التقن>ن، �يعارض �الذي �السيا§�� �بالتوجه �علم لها

ا�تبقية�حصرت��%8باسم�حزب�العدالة�والتنمية،�بينما��% 52حيث�صرحت�نسبة�

�بنك>;ان �شخص �jي �الحزب�391ا�عارض>ن �مؤسسة �. وليس �نجد تجهل��%40با�قابل

  .هذا�ا�وضوع

من�العينة�ا�شاركة�jي�البحث�باعتبارها��%60و�%56>ن�إن�سيادة�نسبة�ما�ب

فئة�لها�إ�ام�بالنقاش�السيا§���الدائر�حول�ملف�تقن>ن�القنب�الهندي�jي�السنوات�

عPى� -تأييدا�ومعارضة��–\خ>;ة،�لدليل�مهم�عPى�قدرة�\حزاب�ا�عنية�|}ذا�ا�لف�

�ال �ا�ناطق �من �واحدة �jي �ا�وضوع �هذا �حول �عمومي �نقاش �تعرف�خلق �Wال� قروية

�لو��ربط�هذه� �ممكنا �هذه�النسبة�أمرا زراعة�هذه�النبتة،�ولم�يكن�الحصول�عPى

�خصوصا،� �الشباب �أوساط �jي �الذكية �وانتشار�الهواتف �\ن¦;نيت �بشبكة ا�ناطق

�التواصل� �مواقع �إ�ى �الولوج �من �السكان �من �هامة �مجموعة �مكن �الذي \مر

  .لتقاط�كل�صغ>;ة�وكب>;ة�حول�هذا�ا�لف�جتما�ي�وا�واقع��لك¦;ونية�وا
                                                           

�: ا�قصود�391 �السابقة �الحكومة �رئيس �بنك>;ان �عبد�له �العام) 2011(السيد �والتنمية��و\م>ن �العدالة لحزب

� �التشريعية ��نتخابات �jي �وطنيا �\و�ى �حزبه�) 2016(الفائز�با�رتبة �فوز �بعد �ا�غربي �العاهل �كلفه والذي

   .با�رتبة�\و�ى�بتشكيل�الحكومة
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 }تجاه�العام�Jواقف�اJبحوث�ن�من�التقن�ن�-3

Ãجل�اختبار�الفرضية�الجزئية�القائلة�أن�أغلب�الناخب>ن�الذين�صوتوا�لحزب�

\صالة�وا�عاصرة�أو�حزب��ستقTل،�صوتوا�بدافع�تقن>ن�القنب�الهندي،�طرحنا�

��تي>ن �السؤال>ن �ا�بحوث>ن �ودوافع�: عPى �السياسية �الناخب>ن �بقناعة �يرتبط \ول

اختيار�مرشحهم�ا�فضل،�أما�الثاني�ف>;مي�إ�ى�رصد�تمثTت�ا�بحوث>ن�لنتائج�مق¦;ح�

  .التقن>ن�عPى�منطق�}م�jي�حالة�ا�صادقة�عPى�هذا�ا�ق¦;ح

  توزيع�العينة�اJبحوثة�حسب�دوافع�اختيار�مرشحهم�اJفضل) 6(جدول�رقم�

  صوت�عPى�مرشحك�ا�فضل؟��اذا: السؤال

  النسبة�ا�ئوية  التكرار  ا�واقف

  %28  7  انتماؤه�القبPي

  %16  4  انتماؤه�الحزبي

  %20  5  دفاع�حزبه�عن�تقن>ن�القنب�الهندي

  آخر

 مصلحة�الجماعة - 

 تبعا�لزو5ي - 

  تبعا�للمستشار�الجما�ي��دشرنا - 

  

1  

3  

5  

  

4%  

12%  

20%  

ا�يداني�أكدت�أن�تقن>ن�القنب��يبدو�من�خTل�هذا�الجدول�أن�نتائج�البحث

،�وا�Tحظ�أن�قراءة�هذه�النسبة�%20الهندي�كان�الدافع�الثاني�للتصويت�بنسبة�

� �رقم �الجدول �نتائج �ظل �) j)4ي �نسبة �يسجل �ا�بحوثة��%56الذي �العينة من
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�التقن>ن،� ��لف �وا�عاصرة �و\صالة ��ستقTل �حزبي �بتأييد �إ�ام �لها �فئة باعتبارها

أن�ما�يقرب�من�ثلث�العينة�ا�شاركة�jي�: يعطينا�استنتاجا�واضحا�مفاده�لكفيل�بأن

�مما� �أو��ستقTل، �وا�عاصرة �\صالة �حزب �مباشر�عPى �بشكل �صوتت �قد البحث

يع¥��أن�من�ب>ن�أسباب�فوز�\صالة�وا�عاصرة�وحزب��ستقTل�بمقعد�لكل�واحد�

�الدراسة� قتناع�الناخب>ن�بملف�تقن>ن�مرده�ا) شفشاون (م·}ما�jي�إقليم�مجال�هذه

� �ا�لف �هذا �وحضور �جهة، �من �الهندي �مباشر�أو�غ>;�مباشر��–القنب jي��-بشكل

الحملة��نتخابية�لهذين�الحزب>ن�من�جهة�أخرى،�والسبب�نفسه�يمكن�اعتباره�من�

ب>ن�أهم�\سباب�ال��Wجعلت�حزب�العدالة�والتنمية�يفشل�jي�الحصول�عPى�مقعد�

Dي�هذا�jي��نتخابات�التشريعية�لسنة�بر�اني�j2011قليم�بعدما�تبوأ�ا�رتبة�\و�ى��

� �رقم �الجدول �يؤكد �). 1(كما �نسبة �أن �يع¥� �� ��ستنتاج �قد��%80وهذا ا�تبقية

  :صوتت�ضد�هذه�\حزاب،�بل�توزعت�دوافعها�عPى�الشكل�التا�ي

 .%28: �نتماء�القبPي�للمرشح� - 

�الجما�ي -  �با�ستشار �الناخب>ن �الجماعة��ارتباط �jي �مدشرهم �يمثل الذي

 .%20": ب¥��أحمد�الشرقية�" القروية�

 .%16: �نتماء�الحزبي�للمرشح� - 

 .%12: ارتباط�الناخبات�بتوجهات�أزواجهن - 

  .%4: تحقيق�مصلحة�الجماعة - 

� �نسبة �باستثناء �ا�دافع>ن��%20إذن �الحزب>ن �مباشر�عPى �بشكل �صوتت �Wال

 �� �وهما �الهندي �القنب �تقن>ن �ملف �فرص�عن �تبقى �وا�عاصرة �و\صالة ستقTل

jي�الحصول��–بما�ف�}ا�حزبا��ستقTل�و\صالة�وا�عاصرة��–جميع�\حزاب�قائمة�
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كما�تعطينا�هذه�النتائج�أيضا�صورة�. ا�تبقية�%80عPى�بعض�\صوات�من�نسبة�

� �نسبة �أن �عPى �آخر��%32واضحة �شخص �لدوافع �تبعا �صوتوا �ا�بحوث>ن ( من

�ال �ا�ستشار �الزوج �أو �ا�دشر �يمثل �الذي �قناعا£}م�) جما�ي �من �انطTقا وليس

  .الشخصية

توزيع�اJبحوث�ن�حسب�مواقفهم�من�آثار�تقن�ن�القنب�الهندي�ع:ى�) : 7(الجدول�رقم�

  .منطق¯]م

  إذا�تم�تقن>ن�الكيف�فما��ي�انعكاساته�عPى�ا�نطقة�jي�نظرك؟: السؤال

  النسبة�ا�ئوية  التكرار  ا�واقف

  %76  19  يةإيجاب

  %24  6  سلبية

�ا�بحوث>ن� �منطقة �عPى �الهندي �القنب �تقن>ن �انعكاسات ��وقف �طرحنا عند

،�وهو�ما�يدل�عPى�أن�أغلبية�ا�بحوث>ن�تتفق�أو�%76بلغت�نسبة�النظرة�Dيجابية�

�ذلك� �عb;�عن �كما �مشروطا �يبقى �وهو�موقف �الهندي، �القنب �تقن>ن �بمق¦;ح ترحب

� �توسع �بعدم �ا�بحوث>ن �jي�أغلب �محصورا �وجعله �الهندي، �القنب �زراعة مجال

�الزراعة �هذه �بمزاولة �ا�عروفة �برغبة�. ا�ناطق �أيضا �تفس>;ها �يمكن �نسبة و�ي

�قبل� �من �الساكنة �له �تتعرض �و�ب¦�از�الذي �الخوف �من �التخلص �jي الساكنة

�%24أما�ما�يجعل�نسبة�). 1(السلطات�ا�حلية�كما�جاء�ذلك�jي�نتائج�الجدول�رقم�

بأن�حل�التقن>ن���يشكل� إ�ى�مسألة�التقن>ن�نظرة�سلبية،�فذلك�يمكن�تفس>;ه�تنظر 

إغراء�حقيقيا�لجميع�سكان�مناطق�زراعة�القنب�الهندي،�بل�\مر���يعدو�أن�يكون�

لهذه�الزراعة�بطريقة�أخرى،�كما�عb;�عن�ذلك�مجموعة�من�ا�بحوث>ن� مجرد�محاربة
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نسجل�من�خTل�ا�Tحظة�با�شاركة�أن�حينما�تجاذبنا�معهم�أطراف�الحديث،�كما�

�هذه� �بزوال �هللا �ويدعون �يتمنون �الهندي �القنب �مجال �jي �الناشط>ن �من مجموعة

  .النبتة�ال��Wلم�تنعكس�عPى�واقعهم�إ��بالخوف�والجهل�والفقر�معا

توزيع�نسبة�اJصوت�ن�بدافع�تقن�ن�القنب�الهندي�حسب�الجنس�والسن�): 8(الجدول�رقم�

  .ليمي�واJهنةواJستوى�التع

  %20نسبة�ا�صوت>ن�بدافع�تقن>ن�القنب�الهندي��ي�

  Dناث  الذكور   الجنس

  النسبة�ا�ائوية  التكرار  النسبة�ا�ائوية  التكرار

2  8%  2  8%  

  سنة�فما�فوق �61  سنة�60 -45  سنة�45-31  سنة�30 -18  السن

النسبة�  التكرار

  ا�ائوية

النسبة�  التكرار

  ا�ائوية

نسبة�ال  التكرار

  ا�ائوية

  النسبة�ا�ئوية  التكرار

1  4%  1  4%  1  4%  1  4%  

ا�ستو 

ى�

التعليم

  ي

  عا�ي  ثانوي   ابتدائي  ا�سيد  بدون 

نبسة�  تكرار

  مائوية

نسبة�  تكرار

  مائوية

  نسبة  تكرار

  مائوية

نسبة�  تكرار

  مائوية

نسبة�  تكرار

  مائوية

2  8%  0  0  0  0  1  4%  1  4%  

  موظف  ربة�بيت  عمل�حر  ا�هنة

نسبة�  تكرار  نسبة�مائوية  كرارت

  مئاوية

نسبة�  تكرار

  مائوية

1  4%  2  8%  1  4%  

� �رقم �الجدول �خTل �من �)8(نستنتج �نسبة �أن �الذين��20%، �ا�بحوث>ن من

�أو� �أو�السن �الجنس �تتأثر�بمتغ>;ات �لم �الهندي، �القنب �زراعة �تقن>ن �بدافع صوتوا
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�الذكو  �نسبة �أن �نTحظ �إذ ،�Yأو�ا�� �التعليم� �بنسبة�ا�ستوى �Dناث �مع �تتساوى ر

،�كما�أن�كل�الفئات�العمرية�ا�بحوثة�لها�حضور�jي�هذا�التوجه،�ناهيك�عPى�8%

 %4إ�ى�ثانوي�بنسبة��%8أن�ا�ستوى�التعليم��تأرجح�ما�ب>ن�غ>;�متمدرس�بنسبة�

هذا�إ�ى�جانب�أن�متغ>;�ا�هنة�بدوره�لم�يكن�حاسما،�. وجام�ي�بالنسبة�نفسها�أيضا

�ا �توزعت �حيث �ب>ن �ا�بحوثة ��%4لنسبة �نسبة �ح>ن �jي �حرة، �أعمال �%8تشتغل

  .من�ا�وظف>ن،�والنسبة�نفسها�من�الفTح>ن�%4يشتغلن�ربات�بيوت،�بينما�نسبة�

هذه�النتائج�ا�سجلة�تب>ن�أن�هذه�ا�تغ>;ات�لم�تلعب�دورا�حاسما�jي�توجه�

صورة�عPى�أن�الناخب>ن�إ�ى�التصويت�بدافع�تقن>ن�القنب�الهندي،�وهو�توجه�يعطي�

�الو�ي� �يحكمها �وا�هنية، �والتعليمية �والعمرية �الجنسية �فوارقها �بمختلف الساكنة

�عPى� �للتصويت �اتجهوا �لذلك �با�نطقة، �الهندي �القنب �Ãهمية �تمثلها �jي الجم�ي

\حزاب�ال��Wتدافع�عن�تقن>ن�زراعة�وصناعة�وتسويق�هذه�النبتة،�علما�أن�نسبة�

  392.من�ساكنة�ا�غرب�%6هندي�تصل�إ�ى�نسبة�ساكنة�مناطق�زراعة�القنب�ال

  خ�صات�واستنتاجات

�يمكن� �الدراسة، �لهذه �وا�رشدة �ا�ؤطرة �والفرضيات �Dشكا�ت �من انطTقا

  :الوصول�إ�ى�خTصة�تركيبية�نستنتج�بموجÑ}ا�ما�يPي

�نقاش� -  �محط �أصبح �قد �الهندي �القنب �موضوع �أن �الثاني �الفصل أثبت

أما�". طابو" ل�jي�نطاق�ا�وضوعات�ا�سكوت�ع·}ا�بعدما�كان�يدخ" عمومي"سيا§���

من�جانب�آخر�فقد�أسفر�هذا�النقاش�عن�وجود�قطبية�سياسية،�\و�ى�متمثلة�jي�

                                                           
392 ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2005 », Janvier 2007, p :7 
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حزبي�\صالة�وا�عاصرة�و�ستقTل،�ال��Wتدافع�عن�مق¦;ح�تقن>ن�وصناعة�وتسويق�

�العدال �حزب �jي �وتتمثل �التقن>ن �مق¦;ح �ف¦;فض �الثانية �أما �النبتة، �والتنمية،�هذه ة

 .فيما�فضلت�با�ي�\حزاب�مواصلة�السكوت�عن�هذا�ا�وضوع

با�غرب،�عن��2016أكتوبر�7لقد�أسفرت�نتائج��نتخابات�التشريعية�ليوم� - 

�القنب� �ملف �دخول �أن �مؤداها �Wال� �الرئيسية �الفرضية �من �كب>;ة �نسبة صTحية

هذه��نتخابات��الهندي�إ�ى�النقاش�السيا§���والتوظيف�الحزبي�له،�سينعكس�عPى

�\صالة� �حزب �حصول �jي �الصTحية �هذه �وتb;ز �النبتة، �هذه �زراعة �مناطق jي

كما�حصل�حزب�. الحسيمة،�شفشاون،�وزان: وا�عاصرة�عPى�أربعة�مقاعد�jي�أقاليم

��ق¦;ح� �والتنمية�ا�عارض �خرج�حزب�العدالة �jي�ح>ن �مقاعد، �ستقTل�عPى�ثTثة

�بصفر�مقعد �الهندي �القنب �آخر��تقن>ن �عن �وطنيا �تقدمه �رغم �\قاليم، �هذه من

 .مقعد�24بـ��2011استحقاقات�تشريعية�

�الفرضية� -  �من �كب>;ة �نسبة �صحة �ا�يداني �البحث �معطيات �أثبتت لقد

الجزئية�\و�ى�ال��Wتعتb;�أن�ساكنة�مناطق�زراعة�القنب�الهندي�لها�دراية�بالجدل�

نسبة�ا�بحوث>ن�الذين�لهم�السيا§���حول�مسألة�تقن>ن�هذه�النبتة،�حيث�وصلت�

 .%60دراية�|}ذا�ا�وضوع�

 - � �ثانية �جزئية �كفرضية �اق¦;حنا ��–لقد �الرئيسية �بالفرضية أن��–ارتباطا

�عPى� �للتصويت �الناخب>ن �عند �أساسيا �دافعا �شكل �الهندي �القنب �تقن>ن موضوع

�و�ستقTل �وا�عاصرة �\صالة �ونسبية�. حزبي �محدودية �يثبت �ا�يداني �الواقع لكن

�ه �ا�صوت>ن �نسبة �تتجاوز �لم �حيث �الفرضية، �غ>;�قابلة�%20ذه �تبقى �نسبة �و�ي ،

��Wال� �الجماعة �هذه �واحدة، �قروية �جماعة �jي �البحث �لحصر�مجال �نظرا للتعميم
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�الديموقراطية �القوى �جÑ}ة �حزب �لTئحة �أبنا�}ا �أحد �قيادة �أعطى�393عرفت �مما ،

� ��نتماء�القبPي�نسبة �للمس%28لدافع تشار�الجما�ي�عن�ا�دشر�،�والتصويت�تبعا

 .%20نسبة�

،�%76كما�تb;ز�معطيات�البحث�ا�يداني�أيضا�صحة�الفرضية�الثالثة�بنسبة�

و�ي�نسبة�ترى�بأن�تقن>ن�القنب�الهندي�سينعكس�عPى�منطق�}م�إيجابا�jي�مختلف�

  .ا�جا�ت

�بأحد� �Dحاطة �حاولت �قد �الدراسة �هذه �أن ;bنعت� �الختم، �سبيل عPى

�ا�سكو  �فتح�ا�وضوعات �اليوم �نظرنا �jي �تتطلب �Wوال� �ا�غربي، �ا�جتمع �jي �ع·}ا ت

نقاش�عمومي�حولها،�كل�من�موقعه�وتخصصه،�بدل��قتصار�عPى�نقاش�سيا§���

لذلك�فنحن���ند�ي�|}ذه�الدراسة�الوصول�إ�ى�تفس>;�دقيق�. ضيق�قد�يكون�عابرا

�والباح �ا�هتم>ن �إ�ى �دعوة �تشكل �بقدر�ما �ا�وضوع، �لهذا �كاف �مختلف�وفهم �jي ث>ن

�هذا� �دراسة �jي �للتدخل �السياسية ¤Wوح� �والطبية �والبيولوجية �Dنسانية العلوم

  . ا�وضوع،�بمناهج�وأساليب�أكµ;�دقة�وموضوعية

  

                                                           
�عبدالرح�393 �السيد �بذلك �الشرقية�نقصد �أحمد �جماعة�ب¥� ��دشر�تلنداود �ا�نتم� �ا�ثيوي مجال�هذا��–مان

� �عPى��-البحث �الحصول �jي �فشلت �Wال� �شفشاون �بإقليم �الديمقراطية �القوى �جÑ}ة �حزب ��ئحة �قاد والذي

   .مقعد�بر�اني
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  اJراجع�اJعتمدة

 باللغة�العربية

،�ترجمة�محمد�بن�الشيخ،�"الف�ح�اJغربي�اJدافع�عن�العرش"ريم��لوفو،� - 

�منش �حس¥�، �اللطيف �عبد �وبحوث�مراجعة �أطروحات �سلسلة �نظر، �وجهة ورات

 .2011،�الطبعة�\و�ى،�2جامعية،�العدد�

 - � �حمداش، �السوسيولو�ي"عمار �البحث �علم��"تقنيات �طالب دفاتر

 ).بدون�تاريخ(،��1جتماع،�سلسلة�رقم�

  الكتب�الجماعية�واJج�ت�اJحكمة

 - � �ا�ؤلف>ن، �من �باJغرب"مجموعة �}نتخابية لفهم��مقاربات: }ستحقاقات

�شتن_@� �من �للرابع �والجهوية �الجماعية �مقتدر،�"2015}نتخابات �رشيد �إشراف ،

�سلسلة� �Dنساني، ��جتماع �jي �للدراسات �مركز�مغارب �ا�رابط، �مصطفى تقديم

 .2016،�الرباط،�1،�ط،�1: الكتب�الجماعية،�العدد

  الوثائق�الدستورية

�اJغربي"ا�ملكة�ا�غربية،�وزارة�العدل،� -  مركز�: ،�إصدارات"2011 الدستور

�سلسلة� �والعفو، �الجنائية �الشؤون �بمديرية �الجنائية �السياسة �وأبحاث الدراسات

 .2011،�شتنb;�19نصوص�قانونية،�العدد�

  مق�@حات�قوان�ن�وب�غات

�للوحدة� -  ��ستق�Tي �الفريق �النواب، �مجلس �الb;�ان، �ا�غربية، ا�ملكة
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 ".زراعة�وتصنيع�وتسويق�عشبة�الكيفمق�@ح�قانون�يتعلق�بتقن�ن�"والتعادلية،�

 - � �بTغ �العامة، �\مانة �والتنمية، �العدالة �الكيف(حزب �تقن>ن �نص�)يخص ،

 .2016أبريل��2بتاريخ��pdfبصيغة��www.pjd.comالبTغ�منشور�بموقع�الحزب�

�السيد -  �تTه �الذي �الكيف �تقن>ن �إ�ى �الدعوة �بخصوص �الحكومة رئيس��بTغ

�بموقع� �منشور �البTغ �هذا �تTوة �شريط �النواب، �بمجلس الحكومة

www.youtube.comتقن>ن�الكيف�مجرد�وهم: "بنك>;ان"تحت�رابط��." 

 - � �بطنجة �الدولية �الندوة �يخص �صحفي �واJخدرات"بTغ �البTغ�"الكيف ،

 www.crtta.ma ،�منشور�عPى�موقع�جهة�طنجة�تطوان�الحسيمة

  اJواقع�}لك�@ونية

- www.assdae.com 

- www.crtta.ma 

- www.elections.ma 

- www.pjd.com 

- www.youtube.com 

 باللغة�الفرنسية

- ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2003 », 

Décembre 2003. 

- ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2004 », Mai 

2005. 
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- ONUDC et APDN ,Maroc « Enquete sur le cannabis 2005 », 

Janvier 2007. 

-  P . Pascon et M . Ennaji, « Les Paysans sans terre au Maroc », 

Première édition, (Casablanca, Les Editions Toubkal, 1986). 

  اJراجع�اJستأنس�]ا

 - � �}ستق�ل"بي>;�ف>;موري>ن، �منذ �اJغرب �حزل،�"تاريخ �عبدالرحيم �ترجمة ،

 .2010الدار�البيضاء،�إفريقيا�الشرق،�

 - � �واتربوري، �اJغربية"جون �السياسية �والنخبة �اJلكية �اJؤمن�ن، ،�"أم�@

�الغ¥¤� �مؤسسة �الفلق، �عبداللطيف ،�Wالسب� �عبد\حد �أبوالعزم، �عبدالغ¥� ترجمة

 .2013،�الرباط،�3: للنشر،�ط

 - � �أقنوش، �وزكرياء �زهرو �"رضوان �استحقاق �أفق �}ق�@اع��z2016ي أنماط

� �اJغربيةوتأث�@ها �السياسية �الحياة �والسياسة�"zي �الفكر �jي �مسالك �مجلة ،

 ).بدون�تاريخ(،�الدار�البيضاء،�41/42و�قتصاد،�العدد�

 - � �بوطالب، �السياسة"عبدالهادي �zي �قرن �سبيT،�"نصف �محمد �تقديم ،

 .2010منشورات�الزمن،�الدار�البيضاء،�

 - � �ضريف، �اJغربية"محمد �السياسية �ال"cحزاب �إفريقيا �الدار�، شرق،

  .البيضاء
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،�2011ثـــاني�انتخابـــات�تشـــريعية�وفـــق�دســـتور��2016أكتـــوبر��7شـــهد�ا�غـــرب�jـــي�

. متغ>ــ;ات�متســارعةحيــث�جــرت�العمليــة��نتخابيــة�jــي�ســياق�داخPــي�وخــار5ي�متســم�ب

عPـــى�مســــتوى�ا�تغ>ـــ;ات�الخارجيــــة�عـــرف�ا�شــــهد�Dقليمـــ��تحــــو�ت�جيوسياســـية�نــــتج�

والWــ��كــان�مــن�أبــرز� ع·}ــا�واقــع�جديــد�وتحــديات�أمنيــة�غ>ــ;�مســبوقة�با�نطقــة�العربيــة،

ســــــــــما£}ا�الصــــــــــراعات�الطائفيــــــــــة،�والتفج>ــــــــــ;ات�Dرهابيــــــــــة،�وا�واجهــــــــــات�العســــــــــكرية،�

  .والتدخTت�\جنبية

أنه،�و�رغم�الفروق�الواقعية�ب>ن�الدول�العربية،�فإن�هناك�يقينا�يتبدى�إ��

وهو�أن�الشعوب�jي�كل�مكان�من�العالم،�وم·}ا�العالم�العربي��ي�بصدد�أن�تصبح�

�حقيقيا �سياسيا Tفاع .� �ا�فكر�زبغنيو�بريجنسكي �مقولة �يؤكد �كل�"وهو�ما �ن،

�سياسيون  �نشطاء �هم � ،(1)"البشرية �العربي �الظاهرة�والعالم �هذه �عن �بمعزل ليس

�درجة�. العامة �حسب �أخرى �إ�ى �دولة �من �اختلفت �السيا§�� �الحراك �نتائج غ>;�أن

                                                           
  .��كارترزبغنيو�بريجنسكي�مفكر�إس¦;اتيNي�ومستشار�لÌمن�القومي�\مريكي�السابق�jي�إدارة�جيم (1)

Didier BILLION & Pascal BONIFACE : La géostratégie globale et la Méditerranée, Annuaire IEMed de 

la Méditerranée 2011, annuaire IEMed de la Méditerranée 2011, Op.cit, p 85-86.disponible au 

site web suivant :http://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/anuari-de-la-

mediterrania/sumaris/anuari-iemed-de-la-mediterrania-2011-fr?set_language=fr 
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   .نضوج�تجربة��نتقال�الديمقراطي�|}ا

�التشريعية� ��نتخابات �إجراء �ظروف �تم>�ت �فقد �الداخPي، �ا�ستوى �عPى أما

� �انتخابات �جعل �إ�ى �ا�غربي �السيا§�� �النظام �محطة�7بس�ي انتخابية��أكتوبر

حW¤�" با�ستثناء�ا�غربي"ناجحة،�وذلك�من�جهة�أو�ى��ستمراره�jي�تسويق�ما�يسم¤�

تستمر�الصورة�ال��Wرسمها�أمام�ا�نتظم�الدو�ي�بعد�الحراك�العربي�باعتباره�نموذج�

،�ومن�جهة�ثانية�2011فb;اير�بشكل�سلم��بإقرار�دستور��20نجح�jي�إسكات�حراك�

واجهة�خصومه�حول�مشكل�الصحراء�ا�غربية�الذي�يعرف�لتوف>;�أدلة�مقنعة�jي�م

   .انعطافة�وتحو�ت�كب>;ة�ومتسارعة

�تم>��به� �أسا§�� �استحضار�معطى �من ��بد �الداخPي، �السياق �هذا �ظل jي

� �انتخابات �إبان �ا�غربي �السيا§�� �هيمنة��7الحقل �استمرار �jي �وا�تمثل أكتوبر،

بعض�الصTحيات��2011ار�دستور�ا�ؤسسة�ا�لكية�عPى�الحقل�السيا§��،�رغم�إقر 

�رئيس� �ا�لك �يع>ن �بموجÑ}ا �Wال� �الديمقراطية �ا�نهجية �ودس¦;ة �الحكومة، لرئيس

�يحتفظ� ��زال �الدستور �فإن �نيابية، �أكb;�كتلة �عPى �الحاصل �الحزب �من الحكومة

�ا�جال� �يعد �الذي �الخارجية �بقطاع �بدءا �الحكم، �jي �للملك �واسعة بصTحيات

�بمؤسسة�إمارة�ا�ؤمن>ن،�مرورا�،�و�"ا�حفوظ�للملك" �مؤطرا �باعتباره �الدي¥� ا�جال

بسلطة�التعي>ن،�وصو��ل�شراف�عPى�ا�ؤسسات�Dس¦;اتيجية�بالبTد،�كما�أن�كل�

  .ا�شاريع��قتصادية�الهامة�والكb;ى�تشرف�عل�}ا�ا�ؤسسة�ا�لكية

�انتخابات �إبان �ا�غربية �الحزبية �الساحة �شهدت �السياق، �هذا كتوبر�أ�j 7ي

�ذو�2016 �والتنمية �العدالة �حزب �ب>ن �الحزبية �الثنائية �القطبية �استمرار�هيمنة ،

�جهة،�و ا�رج �DسTمية�من �\صالة�وا�عاصرة�ذو�ا�رجعية�العلمانية�عية ب>ن�حزب
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ا�علنة�من�جهة�أخرى،�مع�أن�\حزاب�ا�تبارية�ا�ختلفة�شارفت�عPى�\ربع>ن�حزبا�

�عPى �البداية �jي �راهنت �حصيلة��قد �تبخيس �أساس �عPى ��نتخابية �حمT£}ا تأثيث

حكومة�السيد�عبد�Dله�بنك>;ان�jي�و�ي�}ا�\و�ى،�إ��أ¨}ا�سرعان�ما�تb;مت�عن�ذات�

�بوصلة� �والتنمية �العدالة �لحزب �الضخمة �DعTمية ��لة �حولت �عندما الرهان

� �و�جتماعية، ��قتصادية �الحصيلة �محاسبة �حقل �من �الجاري �فضاء�الصراع إ�ى

واستمرارية�عرقلة�" التحكم"ا�بارزة�السياسية�ال��Wبناها�الحزب�عPى�أساس�ثيمات�

مشروعه�jي�DصTح�من�لدن�أطراف�لم�يكن�يسم�}ا،�لكنه�كان�يلمح�إلها�با�باشر�

   (1).الذي���يقبل�التأويل

jي�ظل�متغ>;ات�داخلية�وخارجية�متسارعة�ومعقدة،�استطاع�حزب�العدالة�

�والتنمي �دستور �أعقبت �Wال� �DصTحات �ظل �jي �الثانية �للمرة �الفوز �وأن�2011ة ،

يتجاوز�كافة�التوقعات�ال��Wروجت�ل¦;اجعه�قبل��نتخابات�الb;�انية�ال��Wأجريت�jي�

� �عPى �الحزب �ليحصد �أكتوبر�ا�نصرم، �من �ا�ركز��125السابع �عPى �ويحصل مقعدا

�صدارة�النتائج�ب. \ول  �jي �ريادته �مقارنة�بالحصيلة�ال��Wمق�18مكرسا عدا�إضافيا

� �jي��نتخابات�التشريعة�لسنة �يعاني�تيار�(2) 2011حققها �تأتي�تلك�النتيجة�فيما ،

�العربي �العالم �jي �والتنظيم� �السيا§�� �ال¦;اجع �من �حالة �السيا§�� غ>;�أن�. DسTم

�ل�سTمي>ن� �الفرصة �إتاحة �إمكانية �عن �عb;ت �Wال� �النماذج �أهم �من �يعد ا�غرب

                                                           
حسابات�ما�بعد��نتخابات�التشريعية�jي�ا�غرب،مقال�منشور�با�وقع��لك¦;وني�للجزيزة�: يح]¤�اليحياوي . د (1)

  http://www.aljazeera.net:يمكن��طTع�عليه�عPى�ا�وقع��لك¦;وني�التا�ي�2016أكتوبر��9بتاريخ�
عPى�ا�وقع��لك¦;وني��2016اكتوبر��7ائج��نتخابات�التشريعية�ل�يمكن��طTع�عPى�ا�عطيات�الخاصة�بنت�(2)

  :التا�ي

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx 
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  .لمشاركة�jي�الحياة�السياسية�وإدماجهم�ف�}ال

�ا�تعلقة� ��ق¦;اع �صناديق �أفرزت �وا�راهنات، �بالتنبؤات �مشحون �ترقب بعد

�تحليل� �إ�ى �حاجة �jي �تبقى �Wال� �الحقائق �من �مجموعة �النواب �مجلس بانتخاب

� ��نتخابات �لكون �اعتبارا �ا�ختلفة، �تجليا£}ا �م·}ا-�ستشراف �التشريعية �-خاصة

�� �محض�تبقى �فقط �تعد �لم �Wوال� �ا�قبلة، �التنفيذية �السلطة �لنوعية �ا�حدد ي

�النضج� �درجة �لتحديد �الخار5ي �ا�حيط �دولية�يلتقطها ��ي�إشارة لحظة�وطنية،�بل

الديمقراطي�الذي�وصلت�إليه�بTدنا،�خاصة�وأن�للدولة�بمقت�¤�الدستور،�أدوارا�

�حافظة�عPى�مسار�ديمقراطي�ورهانات�تروم�تحقيقها�من�هذه��نتخابات�،�أبرزها�ا

لذلك،�فإن�ثابت�. وإصTحات�منتظمة�بدأت�منذ�العشرية�\خ>;ة�من�القرن�ا�ا¾��

يعد�أساسيا�jي�اس¦;اتيجية�الدولة�jي�عTق�}ا�بالفاعل>ن�" DصTح�ضمن��ستمرارية"

  . السياسي>ن

�الخيار� �تكريس �zي �ساهمت �التشريعية �}نتخابات واستنادا�إ0ى�فرضية�أن

يمكننا�طرح�التساؤ#ت�. لديمقراطي�وتحس�ن�صورة�اJغرب�ع:ى�اJستوى�الدو0يا

  التالية�؛

• � �التشريعية �}نتخابات �نتائج �د##ت �تصورات��2016ما²ي �ضوء ع:ى

 الهيئات�الدولية؟

• � �لهذه��أيإ0ى �لنتائج �cجنبية �والهيئات �الدول �تصورات �عكست حد

وما²ي�تداعيات�تعطيل�التشكيل��نجاح�الخيار�الديمقراطي�باJغرب؟ }نتخابات

 الحكومي�ع:ى�الخيارات�}س�@اتيجية�للمغرب؟
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̧ص�ح� • وهل�تمكن�اJغرب�ع:ى�ضوء�نتائج�}نتخابات�من�تكريس�خيار�

  zي�ظل�}ستقرار�ع:ى�اJستوى�الدو0ي،�خاصة�zي�ظل�تعA@�التشكيل�الحكومي؟

نتائج�صورة�اJغرب�ع:ى�اJستوى�الدو0ي�ع:ى�ضوء�: اJبحث�cول 

  2016التشريعية� }نتخابات�

� �يوم �جرت �Wال� �النواب �مجلس �انتخابات �ا�غرب��2016أكتوبر��7حظيت jي

�ا�جال� �من ��نتخابي ��ستحقاق �خرج �حيث �ودولية، �إقليمية �خارجية، بمتابعة

ا�حPي�إ�ى�Dطار�الدو�ي��ختبار�مدى�نجاح�ا�غرب�jي��ستمرار�jي�تجربة�ديمقراطية�

�د �ف�}ا �تأكيد�تم �فض�Tعن �السياسية، �الحياة �jي �DسTمية �الحركة �من �فصيل مج

  .صورة�ا�غرب�ا�ستقر�jي�محيط�إقليم��مضطرب

�cو0ى �الديمقراطي�: الفقرة �}نتقال �لتجربة �اJتواصل �با#ل�~ام �الدولية ̧شادة

  باJغرب�

ة�أصبحت�عملية�التصويت�jي�ا�غرب،�تندرج�jي�إطار�التطبيع�مع�الديمقراطي

�خTل� �من �ترسخت �Wوال� �السن>ن، �عشرات �منذ �السياسية �اختار�التعددية �بلد jي

�الجديدة �الدستورية �السياسي>ن�. الوثيقة �الفاعل>ن �انطباعات �تلخص �العبارة هذه

�با�غرب �السيا§�� �التطور �بعناية �تابعوا �الذين �الدولي>ن �ا�Tحظ>ن حيث�. وجميع

�غ> �دولية �مؤسسات �و �غربية �حكومات �عدة �و�أشادت �مراقبون �و �حكومية ;

�التشريعية� ��نتخابات �فيه �مرت �الذي �الديمقراطي �بـا�سار�النموذ5ي صحفيون،

�دستور� �أرساها �Wال� �الكb;ى �الخيارات �مسار�تثبيت �ضمن �تندرج �Wو�ال� ا�غربية،

�والü�Ï}ة�2011 �الحرة ��نتخابات �أن �عPى �عشر، �الحادي �فصله �jي �ينص �الذي ،
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   .ية�التمثيل�الديمقراطيوالشفافة�تشكل�أساس�مشروع

�بإشادة� �با�غرب، �جرت �Wال� �التشريعية، ��نتخابات �حظيت �السياق، �هذا jي

�و\وروبي،� �\مريكي �العام �الرأي �صناع �لدى �وكذا �\مريكي، �الرسم� �ا�ستوى عPى

�الديمقراطي �با�سلسل �للمغرب �ا�تواصل ��ل¦�ام �عPى �دليل �تعليقها�. باعتبارها وjي

عPى�";اع،�هنأت�الخارجية�\مريكية،�باسم�الو�يات�ا�تحدة،�ا�غرب�عPى�هذا��ق¦

��نتخابات� �خTل �ذلك �تجPى �كما �الديمقراطي، �با�سلسل �ا�تواصل ال¦�امه

أننا�نأمل�"،�وتابعت�الدبلوماسية�\مريكية�"التشريعية�ال��Wجرت�jي�السابع�أكتوبر

�م �بروح �ا�غرب، �وشعب �حكومة �مع �شراكتنا �مواصلة �ا�تبادل�jي ��ح¦;ام ن

   (1)."والتعاون 

من�جانبه،�اعتb;�بي¦;�فام،�مدير�أفريكا�سان¦;�التابع��جموعة�التفك>;�\مريكية�

�كاونسيل" �\قاليم�"أطTنتيك �لسكان �مناسبة �شكلت �التشريعية، ��نتخابات �أن ،

�الجنوبية�للتعب>;�عن�انخراطهم�القوي�jي�العملية�الديمقراطية،�من�خTل�تسجيل

نسبة�مشاركة�قياسية،�والذي�قدمت�من�خTله�ساكنة�\قاليم�الجنوبية،�ال¦�امها�

  .jي�إطار�الوحدة�ال¦;ابية�للمغرب�غ>;�القابلة�للتجزئة

�غابرييل �إدوارد �السابق، �للسف>;�\مريكي �هذا��(2)وبالنسبة �أن ��حظ فقد

                                                           
(1) Voir : Elections législatives octobre 2016, Echos et réactions internationaux, disponible au site 

officiel de la MAP www.mapnews.ma/fr/dossier/elections-legislatives-octobre-2016 
(2) Voir : rapport préliminaire du CNDH sur l’observation des élections législatives du 7 octobre 2016, 

disponible au site web suivant :  

www.cndh.org.ma/fr/rapports-thematiques/rapport-preliminaire,publie  
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صTحات�عPى�من�العملية�الديمقراطية،�ومن�أجندة�شاملة�ل� "�ق¦;اع�يشكل�جزءا�

�الجنوبية� �\قاليم �خصوصا �الوط¥�، �ال¦;اب �مجموع �تشمل �Wوال� �\صعدة، جميع

،�مؤكدا�"منه،�حيث�عb;�ا�واطنون�عن�كلم�}م�من�أجل�تحديد�مستقبلهم�ومص>;هم

jي�. عPى��ل¦�ام�الدائم��لك�البTد�لفائدة�مسلسل�ديمقراطي�شفاف���رجعة�فيه

�أشار  �أوسع، �جيواس¦;اتيNي ��سياق �ا�غرب �أن �إ�ى �بفضل�"غابرييل �أخرى، �مرة يb;ز

هذه��نتخابات�التشريعية،�كنموذج�إقليم��متقدم�بالنظر�إ�ى�مسلسله�الديمقراطي�

  (1)".وا�راحل�ال��Wقطعها�jي�هذا�ا�جال

�Dطار، �ذات �مرورا� jي �مدريد، �إ�ى �لشبونة �من �\وروبية �العواصم أجمعت

أكتوبر�الذي�يعزز�الديمقراطية�با�غرب،��7;اع�بباريس�وبروكسل،�عPى�Dشادة�باق¦

�الحيوية� �تعكس ��نتخابات، �هذه �أن �الفرنسية �الخارجية �وزارة �أكدت حيث

�للمغرب �أن�. الديمقراطية ;bاعت� �الذي �الشيوخ �مجلس �أيده �فرنسا، موقف

  .�نتخابات�التشريعية�أبانت�عن�نضج�ومتانة�الديمقراطية�ا�غربية

�ا �مناخ �عPى �تعليقه ��ستحقاق�وjي �هذا �فيه �جرى �الذي �و�نتظام لشفافية

�–،�أكد�رئيس�مجموعة�الصداقة�الفرنسية�2011الثاني�من�نوعه�jي�إطار�دستور�

كريستيان�كامبون�وأعضاء�ا�جموعة،�أن�ا�غرب� ا�غربية�بمجلس�الشيوخ�الفرن���،

                                                           
(1) j� �رقم �القانون �jي �عل�}ا �ا�نصوص �بمهامه �Dنسان �لحقوق �الوط¥� �ا�جلس �إطار�اضطTع ا�حدد��11-30ي

�لشرو  �ل �التشريعية ��نتخابات �وبمناسبة �لTنتخابات، �وا�حايدة �ا�ستقلة �ا�Tحظة �وكيفيات أكتوبر��7ط

،�اعتمدت�اللجنة�الخاصة��عتماد�مTحظي��نتخابات،�ال��Wي¦;أسها�ا�جلس�الوط¥��لحقوق�Dنسان،�2016

37�� �بي·}ا �من �ودولية، �وطنية �ومTحظات�31هيئة ��Tحظي �إضافة �وطنية، �لحقوق��جمعية �الوط¥� ا�جلس

مراقبا�دوليا�من�خمس�منظمات�دولية،�من��92مTحظ�من�ضم·}م��4000ل�شارة�فقد�تم�اعتماد�و ،Dنسان

 .ضم·}ا�الهيئات�ا�عنية�باÃنظمة��نتخابية،�وأخرى�مهتمة�بقضايا�النوع�وا�ساواة�ب>ن�الجنس>ن
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 .(2)يشكل�نموذجا�للسTم�و�ستقرار�jي�منطقة�تشهد�نزاعات�ومواجهات

�أكتوبر��أما �سابع �انتخابات �س>; �وصفت �فقد ��سبانية الحكومة

�وا�ؤسسات�"النموذجية"ب �السياسي>ن �الفاعل>ن �ال¦�ام �تجسد �أ¨}ا �إ�ى �مش>;ة ،

وقد�أكدت�عPى�مواصلة�تقوية�روابط�. با�غرب�بمسلسل�DصTح�الذي�يقوده�ا�لك

بما�يفيد�الطرفان�التعاون�مع�ا�غرب�عPى�كافة�\صعدة�وتعزيز�العTقات�الثنائية�

   "متوسطية�ككل-معا�وا�نطقة�\ورو

� �\وروبي، ��تحاد ��وقف �" بالنسبة �\سا§�� �أجل�" الشريك �من للمغرب

،�حيث�تتوق�ا�ؤسسات�\وروبية�(3)السياسة�\وروبية�للجوارالديمقراطية،�jي�إطار�

طوة�أخرى�نحو�خ"إ�ى�تعزيز�عTقا£}ا�مع�ا�غرب،�فقد�شكلت��نتخابات�التشريعية�

� �منذ �تفعيله �jي �ا�غرب �بدأ �الذي �DصTحات �فإن�". 2011تعزيز�برنامج وبالتا�ي،

�عPى� �مشددا �با�غرب، �الديمقراطي �للمسلسل �القوي �دعمه �يؤكد �\وروبي �تحاد

�إطار� �jي �الثنائية �تعزيز�الشراكة �أجل �من �الجديدة �الحكومة �مع �العمل �jي رغبته

  .الوضع�ا�تقدم

عواصم�ا�ؤثرة�jي�القرار�الدو�ي؛�لندن،�وروما،�وجنيف�وبرل>ن،�تابع�وjي�با�ي�ال

�باهتمام ��نتخابات �هذه �الرأي �يشكل كب>;، صناع  نظرهم jي ا�غرب حيث
                                                           

(2) Voir : Elections législatives octobre 2016, Echos et réactions internationaux, Op.cit 
(3) Voir : Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage au Maroc Progrès réalisés en 2014 

et actions à mettre en œuvre, communication conjointe au parlement européen, au conseil, au 

comité économique et social européen et au comité des régions, {JOIN (2015) 9 final} {SWD 

(2015) 63 final}, Bruxelles, le 25.3.2015 . disponible au site web suivant : 

https//eeas.europa.eu/enp 
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إذ�تم�. ديمقراطيا�jي�ا�نطقة،�وأجمعت�آراؤهم�عPى�تفرد�النموذج�ا�غربي"استثناءا"

�ا�ؤسس �فعالية �كرست ��نتخابات �هذه �كون �عPى �مشروع�التأكيد �إطار �jي ات

  .إصÓTي�لتعزيز�ا�سار�الديمقراطي�با�غرب

�شكلت� �قد �الدولي>ن �ا�Tحظ>ن ��جموع �بالنسبة ��نتخابات �هذه �كانت وإذا

�السيا§��،� �التنوع �وإغناء �للمغرب �الديمقراطي �التطور �مسلسل �jي �إضافية مرحلة

�الدينام �وعPى �ا�غربي، �ا�جتمع �نضج �من �كب>;ة �درجة �عPى �أبانت �تم>��فقد �Wال� ية

  .الحياة�السياسية

�التشريعية� ��نتخابات �به �حظيت �الذي �الدو�ي ��هتمام �بخTف �أنه نTحظ

�عربية،�2011نونb;��25لـ �سلطوية �أنظمة �ب�}اوي �تم>�ت �إقليمية �ظرفية �بسبب ،

�jي�سوريا� �مسلحة،�كما �ومعارضات �ب>ن�أنظمة�شمولية ومواجهات�عسكرية�دامية

فb;اير،�كان�من��20سياسية�داخلية�تم>�ت�بظهور�حركة�واليمن،�وتداعيات�حركية�

�جديد �دستور �وضع �نتائجها �بمتابعة�. أبرز �با�غرب �التشريعية ��نتخابات حظيت

�لم�تحمل�مفاجأة�مثل�القلق�الذي�ساد�سنة� �بارتياح�حقيقي�Ã¨}ا دولية�وإقليمية

  ".الربيع�العربي"إبان�ما�أصطلح�عليه��2011

|}ذا��ستحقاق��نتخابي�راجع�لسبب>ن�جوهري>ن�jي��كما�أن��هتمام�الدو�ي

��Wي�\قاليم�الصحراوية،�الjبلغت�نسبة�نظرنا،�السبب�\ول�يخص�رصد�النتائج�

با�ائة،�كما�بلغت�نسبة�التصويت�jي�بعض�تلك�الدوائر��43التصويت�ف�}ا�أكµ;�من�

�ي�مناطق�ال¦;اب�با�ائة،�و�ي�نسب�مرتفعة�مقارنة�ببا�68با�ائة،�وأخرى�بلغت��72
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�نسبة��،(1)الوط¥� �وارتفاع �ا�وسع، �الذاتي �لخيار�الحكم �وانحيازها �دعمها �يؤكد ما

�البوليساريو� �جÑ}ة �دعوات �محاصرة �jي �ا�غرب �لدى �إضافية �ورقة �سيكون ا�شاركة

والسبب�. لTنفصال،�ضمن�إس¦;اتيجية�ا�غرب�jي�العودة�بقوة�إ�ى��تحاد�\فريقي

ب�مآ�ت�التجربة�DسTمية�jي�الداخل�ممثلة�jي�حزب�العدالة�الثاني�يكمن�jي�ترق

والتنمية�وتموضعه�ا�ستقبPي،�وذلك�بعد�نجاح�ا�غرب�jي�دمج�DسTمي>ن�وجرهم�

من�ملعب�الشعارات�الكb;ى�إ�ى�ا�شاركة�jي�الحياة�السياسية��ختبار�تلك�الشعارات�

ن�فعليا�عPى�أن�يتحولوا�ومدى�قدر£}ا�عPى�خدمة�الناس�من�عدمها،�وهل�هم�قادرو 

  .إ�ى�قوة�فعل�تشريعية�وتنفيذية

د##ت�نتائج�}نتخابات�التشريعية�من�منظور�الخ_@اء�والصحافة� :الثانية الفقرة

  الدولي�ن

تعتb;�ثاني�انتخابات�تشريعية��2016أكتوبر��7رغم�أن��نتخابات�التشريعية�لـ

� �دستور �ظل �j2011ي �jي �باÃساس �تكمن �أهمي�}ا �فإن ��ليات�، �إحدى �تشكل أ¨}ا

�عليه� �يطلق �أصبح �ما �لتكريس �السياسيون �الفاعلون �عل�}ا �يستند �Wال� السياسية

  .بالنموذج�السيا§���ا�غربي،�الذي�يقوم�عPى�DصTح�jي�إطار��ستمرارية

�الطائفية،� �الصراعات �تتجاذبه �متقلب �ودو�ي �إقليم� �محيط �خضم ففي

�وا�واجهات�ال �Dرهابية، �النظام�والتفج>;ات �يحرص �والتدخTت�\جنبية، عسكرية،

�الدي¥�� �البعد �؛ �محددات �يتم>��بعدة �سيا§�� �نموذج �تسويق �عPى �ا�غربي السيا§��

                                                           
عPى�ا�وقع��لك¦;وني��2016أكتوبر��7ة�بنتائج��نتخابات�التشريعية�ل�يمكن��طTع�عPى�ا�عطيات�الخاص�(1)

  :التا�ي

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx 
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الوسطي،�وا�قاربة�\منية��ستباقية،�و�نفتاح��قتصادي�متعدد،�وآلية�انتخابية�

تنمية،�تعكس�إدماج�ا�كون�السيا§���DسTمي�من�خTل�مشاركة�حزب�العدالة�وال

  . الذي�نافس�أطيافا�سياسية�أخرى�من�مختلف�الحساسيات�Dيديولوجية

�التشريعية ��نتخابات �لنتائج �فباستقرائنا �الهيئات� وعليه، �منظور من

وا�Tحظ>ن�ومنابر�DعTم�\جنبية،�يمكن�أن�تتكشف�لنا�بعض�د��ت�هذه�النتائج�

  .وى�الدو�يعPى�مستوى�الصورة�ال��Wيظهرها�ا�غرب�عPى�ا�ست

   :تكريس�مصداقية�العملية�}نتخابية�1

� �التشريعية ��نتخابات �نتائج �حيث��2016عكست �للناخب>ن، �الفعلية Dرادة

�أعقبت� �Wال� �DصTحات �ظل �jي �الثانية �للمرة �للفوز �والتنمية �العدالة �حزب تمكن

� �الحزب�2011دستور �ليحصد �ل¦;اجعه، �روجت �Wال� �التوقعات �كافة �يتجاوز �وأن ،

مقعدا��18مكرسا�ريادته�jي�صدارة�النتائج�ب. مقعدا�ويحصل�عPى�ا�ركز�\ول �125

� �لسنة �التشريعية ��نتخابات �jي �حققها �Wال� �بالحصيلة �مقارنة لكن�. 2011إضافيا

عPى�مستوى�آخر،�فإن�نسبة�ا�شاركة�ا�واطنة�jي�هذا��ق¦;اع�ظلت�منخفضة�عن�

اللوائح��نتخابية،�الذين���يتجاوز�من�مجموع�ا�سجل>ن�jي�% 43النصف�بنسبة�

� �الذي��16عددهم �ا�واطن>ن �أي �للناخب>ن، �ا�ف¦;ض �ا�جموع �أن �ح>ن �jي مليون،

إذ�تعكس�هذه�النسبة،�بصرف�النظر�عن�. مليون �26سنة،�يقدر�ب�18يفوق�س·}م�

�لم�نعد�أمام�تلك�\ساليب� �السل�L،�الطابع�الشفاف�لTنتخابات،�حيث�إننا جانÑ}ا

  (1).ال��Wكانت�تضخم�jي�هذه�النسبة�Ãسباب�سياسوية�القديمة

                                                           
عPى�ا�وقع��لك¦;وني��2016أكتوبر��7ج��نتخابات�التشريعية�ل�يمكن��طTع�عPى�ا�عطيات�الخاصة�بنتائ�(1)
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�ا�كلفة� �أوروبا ��جلس �الb;�انية �الجمعية �بعثة �رئيس �رصد �Dطار، �ذات وjي

،�تأخر�\حزاب�"إيان�ليدل�غرانNي"بمTحظة��نتخابات�التشريعية�لسابع�أكتوبر،�

�مطالبة �إ�ى �مش>;ا �ا�شاركة، �نسبة �أثر�عPى �مما �برامجها، �تقديم �العالم��jي مغاربة

�بالتفويض �التصويت �عوض �بديلة �طرق ��نتخابية�. بإيجاد �العملية �بإن �صرح إذ

�ما�" �وهذا �عريقة، �ديمقراطيات �تعرف �Wال� �البلدان �jي ¤Wباستمرار�ح� تتغ>;�وتتطور

�ا�غرب �jي �العملية�"شاهدناه �واجهت �Wال� �بالتحديات �اهتمت �البعثة �أن �مb;زا ،

كما�اق¦;ح�إحداث�لجنة�. جوانب�القابلة�للتحس>ن�نتخابية،�حيث�رصدت�بعض�ال

مركزية�عليا�لTنتخابات،�تشرف�عPى�ا�سلسل�برمته،�وتكون�مستقلة���عTقة�لها�

�Dدارة� �فقط �وليس �\حزاب �تساعد �أن �شأ¨}ا �من �أن �معتb;ا �العمومية، بالسلطة

   (2).ا�ركزية

� �منظمة �أكدت �إن¦;ناشيونال"كما �كونسورنز �يوجد" جندر �Wي��الj� مقرها

أكتوبر�شكل�تكريسا��سار�التحول�الديمقراطي�jي�ا�غرب،�كما���7هاي،�أن�اق¦;اع�

��نتخابات� �jي �ا�شاركة �نسبة �لتحس>ن �عملية �إجراءات �باتخاذ �ا�نظمة أوصت

�الحكومة� �عPى �تقع �ا�سؤولية �هذه �أن �مؤكدة �النساء، �وسط ��سيما ا�قبلة،

  . ا�نظمات�النسائية�وجمعيات�ا�جتمع�ا�دنيو\حزاب�السياسية�ووسائل�DعTم�و 

�ارتياحها� �عن �عb;ت �فقد �Dنسان �لحقوق �Dفريقية �الوطنية �ا�ؤسسات أما

                                                                                                                                                    

  :التا�ي

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx 
(2) Voir : Rapport de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives au Maroc, 

publie le 8/10/2016 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), disponible au 

site web suivant : http://www.assembly.coe.int 
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�أفضل� �تكفل �أجل �من �ال¦;افع �إ�ى �دعت �و �التشريعية، �لTنتخابات للس>;�الجيد

�ا�ناسبة� �التداب>;�التوج�}ية �وضع �خTل �من �خاصة �إعاقة، �وضعية �jي باÃشخاص

كما�أوصت�بتحسيس�\حزاب�السياسية�من�أجل�أخذ�. �راكز�بالولوجياتوتجه>��ا

�تمثيلية� �من �الرفع �أجل �من �سياسا£}ا �jي �أفضل ��عتبار�بشكل �بع>ن �النوع بعد

�التقليص� �|}دف �التصويت �تقنيات �حول �خاصة �ا�ناضل>ن �تكوين �وبأهمية النساء،

  .(3)من�عدد�البطاقات�ا�لغاة

�أجنبي� �منابر�إعTمية �رافقت�أجمعت �Wال� �السTسة �أن �عPى �دولي>ن �وخb;اء ة

�نزاهة� �عPى �السياسي>ن �الفاعل>ن �ب>ن �عاما �توافقا �تعكس ��نتخابية، العملية

�مجلس� �وشفافي�}ا،�بقطع�النظر�عمن�فاز�بالنسبة�\كb;�من�ا�قاعد�jي �نتخابات

عداد�ا�ادي�و��يعود�هذا�التوافق�عPى�نزاهة�العملية��نتخابية�فقط�إ�ى�D . النواب

لوزارة�الداخلية،�ولكن�لقناعة�بأن�القائم>ن�عل�}ا�يتولون�تنفيذ�أوامر�ا�لك�محمد�

�العملية� �حول �الشكوك �بإثارة �ا�غرب، �بصورة �مساس �أي �ترفض �Wال� السادس

�نتخابية�لفائدة�أي�حزب،�خاصة�وأن�ا�ؤسسة�ا�لكية�أعلنت�أ¨}ا�فوق�\حزاب،�

  .(1)394وأن�حز|}ا�الوحيد�هو�ا�غرب

                                                           
�التشريعية�ل� (3) ��نتخابات �بخصوص �\جنبية �والهيئات �الدول �فعل �ردود ��طTع�عPى �2016أكتوبر��7يمكن

  Ãwww.mapnews.maنباء�عPى�ا�وقع��لك¦;وني�لوكالة�ا�غرب�العربي�

Adrianna ŚNIADOWSKA : Les élections législatives au Maroc : un renforcement de la démocratie 

marocaine, rapport publié par le centre des relations internationales, disponible au site web 

suivant : www.csm.org.pl 
�: أنظر�(1) �خطاب �عPى �ا�لك �خTله �من �أكد �عشر�والذي �السابع �العرش �للذين�«عيد �ا�غاربة، �لجميع �ملك أنا

ي¦;شحون�وللذين���يصوتون،�وأنا�ملك�لكل�الهيئات�السياسية�دون�تمي>��أو�استثناء،���أنتم��إ�ى�أي�حزب،�

   » بوالحزب�الوحيد�الذي�أع¦��با�نتماء�إليه�هو�ا�غر 
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ا�Tحظ�أن�ا�غرب�عمل�عPى�جعل�العملية��نتخابية�رهانا�ناجحا،�وبصرف�

�العملية� �مناخ �عن �الناجمة ��نفعالية �الفعل �وردود �التشنجات �بعض النظر�عن

��نتخابات� �فإن �الدستوري، �القضاء �أمام �قدمت �Wال� �الطعون �وكذلك �نتخابية،

حل�تشكيك�سيا§��،�حيث�مرت�jي�jي�ا�غرب�قد�أخذت�مسارها�العادي�ولم�تعد�م

  .ظروف�عادية�وذلك�بشهادة�ا�راقب>ن�الدولي>ن

و�ي�إشارة�واضحة�عPى�انخراط�ا�غرب�jي�تدب>;��ستحقاقات��نتخابية�بنوع�

وهو�أمر�. من�الشفافية�والتنافسية�jي�ظل�مبادئ�الديمقراطية�ا�تعارف�عل�}ا�دوليا

� �ا�حيط �jي �طيبا �صدى �يجد �أن �إ� �يمكن �ا�ستقر�� �البلد �صورة �ويزكي الخار5ي

و�ي�معاينة�تكت����أهمي�}ا�. القادر�عPى�دمج�مختلف�القوى�السياسية�jي�ديناميته

��ضطراب� �من �بكث>; �ا�تسمة �Dقليمية �سياقا£}ا �jي �وضعناها �ما �إذا البالغة

   .و�ستقرار

 : ارتكاز�اJشهد�السيا�234اJغربي�ع:ى�قطبية�ثنائية�2

�ا�نابر� �والخb;اء�والهيئات�الدولية،�التقاطب�الثنائي�أبرزت DعTمية�\جنبية

�صحيفة� �اعتb;ت �حيث �التشريعية، ��نتخابات �خTل �ا�غربي �السيا§�� للمشهد

\مريكية�أن�نتائج�اق¦;اع�السابع�من�أكتوبر�أفرز�تقاطبا�سياسيا�" واشنطن�بوست"

�مق �وا�عاصرة، �\صالة �وحزب �والتنمية �العدالة �حزب �لÌحزاب�ب>ن �تراجع ابل

   .(2)التاريخية

                                                                                                                                                    

� �عPى ��طTع �يمكن �عPىخطاب �عشر �السابع �العرش �Ãنباء� عيد �العربي �ا�غرب �لوكالة ��لك¦;وني ا�وقع

www.mapnews.ma 
(2) Mohamed DAADAOUI : In morocco’s election last week, the major Islamist party won again,Here’s 
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� �صحيفة �وصفت �ح>ن ��نتخابية�" لوفيغارو "jي ��ستحقاقات الفرنسية

�jي� �ممثل>ن �والحداث>ن �والتنمية �العدالة �حزب �شخص �jي �DسTمي>ن �ب>ن بالصراع

الفرنسية�عb;�تقرير�مفصل�" لوموند"كما�تابعت�صحيفة�. (1)حزب�\صالة�وا�عاصرة

�غربية،�أجابت�فيه�عن�ستة�أسئلة�حول�مختلف�جوانÑ}ا،�رسمت�لها��نتخابات�ا

من�خTله�مTمح�ا�شهد�السيا§���الحا�ي�عPى�ضوء��نتخابات�الb;�انية،�موضحة�

أن�DسTمي>ن�يحاولون�الحفاظ�عPى�أغلبي�}م�داخل�مجلس�النواب�أمام�ا�نافسة�

 .(2)الشرسة�من�حزب�\صالة�وا�عاصرة

�جانÑ}ا، �جرى��تفاعلت من �الذي ��نتخابي �الحدث �مع �Dسبانية الصحافة

� �صحيفة �أكدت �حيث �أن�"إ�وندو"با�غرب، �والتنمية �العدالة �حزب �بإمكان �أن ،

أكb;�قوة�سياسية�با�غرب،�بدون�أن�يؤثر�ذلك�عPى�موقع�ا�لكية�jي�النظام�"يكون�

  .(3)"السيا§���ا�غربي

�تغي>;�وا �jي �ساهمت �عوامل �عدة �هناك �أن �لنا �ا�غربية�يتضح �\حزاب قع

وحول�}ا�من�مؤسسات�لصناعة�القيادات�والكوادر�الحزبية�إ�ى�دروع�سياسية�تقف�

                                                                                                                                                    

what that means , newspaper The Washington post, Published on 13 octobre 2016, Located on 

the following website  

 https://www.washingtonpost.com 
(1) Thierry Oberlé : Au Maroc, les islamistes signent une nouvelle victoire aux législatives, le figaro, 

Publié le 08/10/2016 disponible au site web suivant : lefigaro.fr  
(2) Après cinq ans de pouvoir, les islamistes remportent les élections législatives au Maroc, LE 

MONDE Afrique publie Le 07.10.2016 disponible au site web suivant : 

http://www.lemonde.fr/afrique 
(3) Voir : Elections législatives octobre 2016, Echos et réactions internationaux, disponible au site 

officiel de la MAP www.mapnews.ma/fr/dossier/elections-legislatives-octobre-2016 
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حصنا�منيعا�ضد��خ¦;اق�الثقاjي�الذي�يبشر�به�كل�حزب�غريمه�السيا§��،�وهو�ما�

�ا�شهد� �يتصدرا �وجعلهما �ا�عاصرة، �و\صالة �والتنمية �العدالة �حزبي �فيه تفوق

�خ �من �با�غرب �عن�السيا§�� �الدفاع �خTل �من �الجدي �\يديولو5ي �التدافع Tل

الهوية�الحداثية�وعن�كونية�القيم�با�صطفاف�خلف�ا�لك�كرئيس�للدولة�الحديثة�

�الدينية� �الشرعية �باسم �السيا§�� �وDصTح �وا�عاصرة، �\صالة �حزب �أدبيات jي

�حز  �أدبيات �jي �للمؤمن>ن، �أم>;ا �باعتباره �ا�لك �خلف �ا�صطفة �العدالة�ا�غربية ب

�الحداثي�. والتنمية �ثنائية �من �أكµ;�بروزا �وDصÓTي �الحداثي �ثنائية �باتت �تم ومن

�العدالة� �حزبي �تم>��|}ما �الذي �الجذب �وقوة �الثنائية �كمؤشر�للقطبية وDسTمي

�بالتصويت� �الناخب>ن �أصوات �جذب �من �مك·}ما �مما �وا�عاصرة، �و\صالة والتنمية

  . حزاب�التقليديةلفائد£}ما�واستمالة�أصوات�\ 

  :}عتدال�وال_@غماتية�السياسية�لحزب�العدالة�والتنمية��3

خلصت�اغلب�تقارير�ا�Tحظ>ن�الدولي>ن،�إ�ى�أن�ا�غرب�يعد�من�أهم�النماذج�

�السياسية� �الحياة �jي �للمشاركة �ل�سTمي>ن �الفرصة �إتاحة �إمكانية �عن �عb;ت �Wال

 TسDمي>ن�والعلماني>ن،�هو�أحد�متغ>;ات�البيئة�وإدماجهم�ف�}ا،�و�إحداث�توازن�ب>ن�

وقد�أجمعت�منابر�إعTمية�أجنبية�وخb;اء�. الخارجية�ال��Wساعدت�الحزب�عPى�الفوز 

وهيئات�دولية،�عPى�أن�النجاح��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�يعود��جموعة�من�

�ال �jي �علماني �شبه �برغماتي �نهج �تب¥� �إ�ى �الحزب �ميل �رأسها �عPى عمل�العوامل

  . السيا§���وابتعاده�عن��يدولوجيا�الدينية

أن�سر�النتائج�القوية�ال��W" واشنطن�بوست"jي�ذات�Dطار�اعتb;ت�صحيفة�

�يتبناها� �Wال� �السيا§�� �العمل �لصيغة �يرجع �والتنمية �العدالة �حزب �عل�}ا حصل
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�يفصل� �السيا§��، �DسTم �حركة �داخل �بروز�تيار�جديد �تؤشر�عPى �Wوال� الحزب،

� �والدولةبشكل �الدين �ب>ن �با�ي�. صريح �ضعف �إ�ى �\مريكية �الصحيفة وأشارت

الفاعل>ن�السياسي>ن�jي�ا�غرب�الذي�صب�jي�مصلحة�الحزب،�إضافة�إ�ى�الصورة�

� �الحزب �عن �ا�غاربة �ا�واطن>ن �كث>;�من �يحملها �Wال� �نزü}ا�"Dيجابية �حزبا باعتباره

 ."ظفه�الحزب�لصالحهومن�الصعب�توريطه�jي�الفساد،�وهو�التصور�الذي�و 

فض�Tعن�ذلك،�أشارت�الصحيفة�إ�ى�أن�النجاح��نتخابي�يقوم�دلي�Tأيضا�

عPى�آلة�الحزب��نتخابية�وتنظيمه�القوي>ن�jي�أغلب�ا�راكز�الحضرية،�ويعود�أيضا�

إ�ى�استمرار�\م>ن�العام�للحزب�jي�التحرك�من�خTل�ذلك�الخيط�الرفيع،�ب>ن�تأكيد�

�الس �للنظام �ما�و�ئه �بسبب �الظل �لحكومة �غ>;�مباشرة �انتقادات �وتوجيه يا§��،

  .(1)"بالتحكم"يسميه�

� �الb;يطانية �Dذاعة �هيئة �أشارت �السياق، �ذات �حزب�BBCوjي �فوز �أن �إ�ى ،

� �كونه �إ�ى �بنك>;ان �عزاه �ثانية �لو�ية �والتنمية �ومخلصا�"العدالة �وصادقا �جادا كان

  ". للمؤسسات،�وللملك�عPى�وجه�الخصوص

نا،�أن�كث>;ا�من�ا�راقب>ن�الدولي>ن�يرون�أن�من�ب>ن�ما�يفسر�تصدر�يتضح�ل

�مقاعده� �عدد �وزيادة �بل �\خ>;ة، �الb;�انية ��نتخابات �والتنمية �العدالة حزب
                                                           

(1) Après cinq ans de pouvoir, les islamistes remportent les élections législatives au Maroc, LE 

MONDE Afrique publie Le 07.10.2016 disponible au site web suivant : 

http://www.lemonde.fr/afrique 

 Mohamed DAADAOUI : In morocco’s election last week, the major Islamist party won again,Here’s 

what that means , newspaper The Washington post, Published on 13 octobre 2016, Located on 

the following website  

 https://www.washingtonpost.com 
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� مقعدا�رغم�قضائه�خمس�سنوات�jي�الحكومة،�راجع�إ�ى�ما��18بمجلس�النواب�بـ

� �بد" ضعف"يعتb;ونه �تكون �أن �تستطع �لم �Wال� �ا�عارضة �الناخب>ن�jي �يقنع Tي

ظل�حزب�العدالة� فض�Tعن�ذلك، .بالتصويت�عل�}ا�لخTفة�حكومة�بنك>;ان�\و�ى

�خيار� �عن �يدافع ��نتخابية �الحملة �أعقاب �jي ��ستقرار"والتنمية �ظل �jي " DصTح

  .مع�ا�ؤسسة�ا�لكية" التعاون���الصراع"ويؤكد�عPى�صيغة�

� �إبان �والتنمية �العدالة �حزب �أن �أيقن�نTحظ �\خ>;ة، �التشريعية �نتخابات

�ا�لكية،� �ا�ؤسسة �طرف �من �قوي �دعم �عPى �بالحصول �ره>ن �الحكم �jي �بقاءه أن

حيث���يمتلك�الحزب�من�داخل�الحكومة�كل�ا�فاتيح�\ساسية�للقيام�باÞصTحات�

�ا�ؤسسة� �تطلع �Wوال� �الدولة، �مسار �jي �وا�ؤثرة �الكب>;ة �و�قتصادية السياسية

ومن�أسباب�التعµ;�\ساسية�jي�. بدور�أسا§���ف�}ا،�وتعد�الحكومة�جزءا�م·}ا�ا�لكية

�من� �يتحرك �Wال� �ا�مكن �DصTح �مساحة �محدودية �نجد �أوسع، �إصTحات تحقيق

وهو�ما�عرض�. خTلها�الحزب�سواء�داخل�الحكومة�أو�ضمن�منظومة�الحكم�الكلية

� �يعتb;ه �فيما �كث>;ة، ��نتقادات �العام �وأمينه �الحزب �محاربة�" تساهT"البعض jي

�عميقة �سياسية �إنجاز�إصTحات �لTستقرار�عPى �وإيثاره �من�. الفساد، �هناك بل

��ستمرار�jي� �أجل �من �ا�لك �لصالح �الدستورية �صTحياته �عن �منه �تناز� اعتb;ها

   .الحكومة

�تفس>;� �تستطيع �محددة �لضوابط �تخضع �� �با�غرب �السياسة �أن يظهر�لنا

� �الفاعل>ن �تفس>;ه�سلوكيات �يجد �خاص ��نطق �تخضع �وإنما �\حداث، ومجريات

�التقارير� �أغلب �تجد �لذلك �والثقافة، �وا�جتمع �التاريخ �jي �الدستورية �الوثيقة خارج

�الوصف� �عند �تقف �ا�غربي، �السيا§�� �ا�شهد �عن �الدولية �تنشر�بالصحف �Wال



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  ليىل الرطي=ت. دةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قراءة يف النتائج والتداعيات

 

320 
 

�ت �إ�ى �بادرت �وإن ��نتخابية �العملية �و�مخرجات �مدخTت �تحليل سمية�وتعجز�عن

\شياء�بمسميا£}ا�والتصريح�بما�يش>;�إليه�البعض�تلويحا،�إ��أنه�سرعان�ما�تتقلب�

�ا�شهد� �مخرجات �معه �أصبحت ¤Wح� �\حداث �وتتسارع �وتتغ>;�الو�ءات ا�واقف

  .السيا§���أكµ;�ضبابية

تداعيات�تعطيل�تشكيل�الحكومة�ع:ى�الخيارات�:اJبحث�الثاني

  ̧س�@اتيجية�للمغرب

�ت �سياق �ا�واطن>ن�jي �إرادة �اح¦;ام �عPى �القائمة �الديمقراطية �ا�نهجية كريس

�أكتوبر� �من �السابع �اق¦;اع �jي �رئيس�2016ا�عb;�ع·}ا �السادس �محمد �ا�لك �ع>ن ،

�ببدء�ا�شاورات�مع�\حزاب� �وتم�تكليفه الحكومة�من�الحزب�الفائز�با�رتبة�\و�ى،

كومة�جديدة�تتو�ى�تسي>;�البTد�السياسية�ا�مثلة�بمجلس�النواب،�jي�أفق�تشكيل�ح

   .القادمة� خTل�الخمس�سنوات

لم�يكن�اختيار�ا�لك�Ãم>ن�عام�حزب�العدالة�والتنمية�اختيارا�شخصيا،�كما�

� �دستور �تعديل �قبل �الشأن �عليه �بمقت�¤�2011كان �له �\مر�ملزما �هذا �بات �بل ،

� �ا�ادة �تنص �الذي �الجديد �عPى�47الدستور �رئي"منه �ا�لك، �من�تعي>ن �الحكومة س

الحزب�السيا§���الذي�تصدر�انتخابات�أعضاء�مجلس�النواب�وعPى�أساس�نتائجها،�

غ>;�أن�Dشكال�ا�ثار،�هو�أنه�بعد��."ويع>ن�ا�لك�أعضاء�الحكومة�باق¦;اح�من�رئيسها

مرور�أزيد�من�أربعة�أشهر�عPى�بدء�رئيس�الحكومة�ا�شاورات�مع�\حزاب�السياسية�

نواب�لتشكيل�حكومة�جديدة،���تزال�حكومة�تصريف�\عمال�ا�مثلة�jي�مجلس�ال

  .�ي�ال��Wتدبر�الشؤون�الجارية�للبTد،�jي�انتظار�تشكيل�وتنصيب�الحكومة�الجديدة
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�الخيارات� �تأرجح �مدى �دراسة �البحث �من �الجزء �هذا �jي �سأحاول وعليه

ا�ستوى��Dس¦;اتيجية�jي�ظل�تعµ;�التشكيل�الحكومي،�jي�ارتباط�بصورة�ا�غرب�عPى

  .الدو�ي

  رهان�تكريس�الخيار�الديمقراطي�zي�ظل�تعA@�التشكيل�الحكومي�: الفقرة�cو0ى

� �حالة �الف¦;ة �هذه �jي �با�غرب �السياسية �الحياة �سيا§��"تشهد عPى�"تعطيل

فإذا�كان�ا�غرب�قد�عرف�أول�مرة�فوز�حزب�. وقع�ما�أفرزته��نتخابات�التشريعية

نية�عPى�التوا�ي�با�رتبة�\و�ى�jي��نتخابات�التشريعية،�العدالة�والتنمية�للمرة�الثا

�الحكومة� �رئيس �ف�}ا �ا�عاصر�يجد �ا�غرب �تاريخ �jي �مرة �أول �أنه �نسجل فبا�قابل

�الb;�انية �أغلبيته �تكوين �عن �عاجزا �نفسه �للزمن�. ا�ع>ن �كب>;ا �هدرا �عنه �نتج مما

ارات�Dس¦;اتيجية�للمغرب�السيا§���ستكون�له�كلفته�الداخلية�والخارجية�عPى�الخي

 .وعPى�رأسها�الخيار�الديمقراطي

�الدولة� �خيار �يكون �أن �تستوجب �نجدها �الدستورية، �للوثيقة برجوعنا

�من� ��ح¦;امه �وضمانا �لTختيار�الديمقراطي �حماية �وأحكامه، �الدستور �مع منسجما

ول�وÃول�مرة�يقع�Dقرار�بشكل�واضح�jي�الفصل�\ . قبل�كل�الفاعل>ن�السياسي>ن

� �لعام �الجديد �الدستور �\مة،��2011من �ثوابت �من �ثابت ��ختيار�الديمقراطي بأن

�التشريعية� ��نتخابات �ليست �الذي ��ختيار، �لهذا �ضامنة �الدولة �تكون وبذلك

وأناط�الدستور�با�لك�بوصفه�رئيسا�للبTد،�مسؤولية�. الü�Ï}ة�سوى�إحدى�تجلياته

�ممارست ��ختيار�وسTمة �هذا �أو�اح¦;ام �أفرادا �كانوا �سواء �ا�واطن>ن، �قبل �من ه

جماعات�منضوين�jي�أحزاب�وتنظيمات�سياسية،�وهو�ما�تم�التأكيد�عليه�jي�صدر�

  .الفقرة�\و�ى�من�الفصل�الثاني�و\ربع>ن
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�د�لة� �له �الدستور �ثوابت �ضمن �الديمقراطي �الخيار �عPى �التنصيص إن

ة�با�بادئ�القانونية�لدولة�الحق�عميقة،�إذ�هو�بمثابة�تأكيد�قوي�عPى�تشبث�الدول

وا�ؤسسات،�واع¦;اف�صريح�بأ¨}ا�تشكل�جزء���يتجزأ�من�التشريع�ا�غربي،�وعنصرا�

  .أساسيا��رتكزات�السياسات�العمومية

�باشرها� �Wال� �ا�شاورات �أثناء �ظهرت �Wال� �السياسية �الخTفات �واقع غ>;�أن

�ال �\غلبية �طبيعة �jي �للحسم �ا�كلف �الحكومة �معها،�رئيس �التحالف �إ�ى �يس�ى �W

�عن� �وال¦;اجع ��ق¦;اع، �صناديق �أفرز£}ا �Wال� ��نتخابية �الشرعية �عن تنذر�بابتعاد

،�وذلك�با�نتقال�من�حالة�تكريس��2011ختيارات�الديمقراطية�ال��Wأتى�|}ا�دستور 

� �السيا§�� �العبث �حالة �إ�ى �ا�غربية، �السياسية �الحياة �jي ال���Wختيار�الديمقراطي

  .(1)تريد�إعادة�إنتاجه�دوائر�السلطوية�من�جديد

إن�عرقلة�تشكيل�الحكومة�ناتج�عن�أزمة�سياسية�ب>ن�الفاعل>ن�السياسي>ن�

� �الفصل �لكون �دستورية، �أزمة �جدل��47أكµ;�م·}ا �تام �بشكل �حسم �الدستور من

التعي>ن�وحصره�jي�الحزب�الفائز،�وهو�ما�ترجمه�ا�لك�محمد�السادس�بتعي>ن�أم>ن�

�ح �للحكومةعام �رئيسا �والتنمية �العدالة �عن�. زب �يتحدث �� �الفصل �هذا غ>;�أن

إ��إذا�نجح�jي�تكوين�أغلبية�وتشكيل�حكومة��jي�ا�مارسة�الواقعية،رئيس�حكومة�

� �الفصل �ذلك �عPى �ينص �كما �النواب، �مجلس �بتنصيب �jي��88تحظى �الدستور من

�منصبة�بعد�حصولها�عPى�ثقة: "فقرته�الثالثة مجلس�النواب�ا�عb;��تعتb;�الحكومة

                                                           
�تأث>;�تع (1) �دراسة �بصدد �نحن �بقدر�ما �ا�شاورات �تفاصيل �دراسة �بصدد �هنا �فلسنا µ;�التشكيل�ل�شارة،

  .الحكومي�عPى�الخيار�الديمقراطي

Voir : Benkirane met fin aux négociations avec Akhannouch via un communiqué lapidaire, Magasine 

Tel Quel, publié le 09 janvier 2017, disponible au site web suivant : TelQuel.ma 
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�الb;نامج� �لصالح �م·}م �يتألف �الذين �لÌعضاء �ا�طلقة �\غلبية �بتصويت ع·}ا

 ".الحكومي

� �للفصل ���تكتسب��47طبقا �وأعضا�}ا �برئيسها �فالحكومة �\و�ى، �فقرته jي

شرعية�دستورية�رغم�التعي>ن�ا�لكي�إ��بتنصيÑ}ا�من�قبل�مجلس�النواب�وباÃغلبية�

�من�التحالف�مع�أحزاب�أخرى�من�أجل�تشكيل�ائتTف�. اا�طلقة�Ãعضا�} بل��بد

�الحزب�. حكومي �فشل �حال �jي �إجراؤه �يتم �ما �عPى �صراحة �ينص �الدستور�لم لكن

وjي�هذا�. الفائز�jي�تشكيل�الحكومة،�كما�أنه�لم�يحدد�مهلة�زمنية�معينة�لتشكيلها

�إطار�اج�}ادا �jي �إجابات �يقدموا �أن �الباحث>ن �بعض �حاول �إ�ى�السياق �تستند ت

�هناك� �فكان �أخرى، �جهة �من �ا�قارن �الدستوري �الفقه �وإ�ى �جهة، �من الدستور

من��42حديث�عن�خيارات�يمكن�أن�يلجأ�إل�}ا�ا�لك�ارتكازا�عPى�ما�خوله�له�الفصل�

الدستور�من�صTحيات،�مع�التذك>;�بأن�الحديث�عن�الخيارات�ا�مكنة�أتى�مباشرة�

  .بإمكانية�إعTن�فشله�jي�تكوين�أغلبية�بعد�تلويح�رئيس�الحكومة�ا�ع>ن

�حكومة� �تشكيل �اتجاه �jي �إما �منصبة �ا�رتقبة �الحلول �أو �الخيارات تبقى

���موسعة�تضم�أطرافا�سياسية�متعددة�تحت�مb;ر�أن�ا�صلحة�العليا�للبTد�تقت

��ي� �غايته �تكون �ا�لك �من �بمبادرة �دستوري �تعديل �إ�ى ���ا� �اتجاه �jي �وإما ذلك،

�الفص �تعديل �جديدة�47ل �تشريعية �انتخابات �إجراء �أو �الدستور، �أن�. من كما

� �الفصل �jي �عل�}ا �ا�نصوص �ا�لك �صTحيات �عPى ���تفيد��D42حالة �الدستور من

�ذات� �الصTحيات �ولكن �التحكيمية، �بالوظيفة �الصلة �ذات �الصTحيات بالضرورة

�الوارد�jي�الخ �بوظيفتيه�السيادية�والضمانية،�حسب�التصنيف طاب�ا�لكي�الصلة

� �بمقت�¤�. 2011يونيو��17بتاريخ �وإمكانيات �مداخل �ا�لكية �ا�ؤسسة �تمتلك حيث
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  .الدستور��مارسة�السلطة�وتدب>;�عTقا£}ا�بالفاعل>ن�السياسي>ن

كان�يمكن�أن�تعتb;�هذه�الحالة�ال��Wيعيشها�الواقع�السيا§���با�غرب�عادية�

�يح¦;  �سياسي>ن �فاعل>ن �أمام �كنا �ما �إذا �ا�واطن>ن�وطبيعية، �واختيارات �إرادة مون

�تعرف� �عدة �ديمقراطية �بلدانا �تعرفه �غرار�ما �عPى ��ق¦;اع، �عb;�صناديق ا�عb;�ع·}ا

تأخرا�jي�تشكيل�حكوما£}ا�غ>;�ما�مرة،�بسبب�ما�تفرزه�نتائج��ق¦;اع�من�عدم�قدرة�

إن��.أي�حزب�إحراز�أغلبية�تؤهله�لتشكيل�الحكومة�كحالة�بلجيكا�وإيطاليا�وإسبانيا

الواقع�السيا§���jي�تلك�الدول�يفرض�أن�تبقى�ف¦;ات�طويلة،�دون�حكومة�تصل�إ�ي�

�لحل� �غ>;�ديمقراطية �حلول ��ق¦;اح �سيا§�� �فاعل �أي �يتجرأ �أن �دون �أو�أزيد، سنة

  . مشكلة�البلقنة�الحزبية�ال��Wتفرزها�صناديق��ق¦;اع

��نتخابا �هذه �خTل �من �با�غرب �الحكومي �تعµ;�التشكيل �أن �دليل�أظن ت،

�لحظة،� �أي �jي �ا�كتسبات �عن �لل¦;اجع �وقابل �هش �جد �السيا§�� �مشهدنا �أن عPى

� �مسلسل �رغم �الدستورية"وذلك �دستور�" DصTحات �أول �منذ �ا�غرب �عرفها �Wال

،�وال��Wظلت�jي�الغالب�شكلية�ولم�تمس�جوهر�Dشكال�ا�تعلق�2011حW¤�دستور�

� �السياسية"بوضع �" السلطة �وتوزيعها �\ساسي>نوتنظيمها �الفاعل>ن �حالة�. ب>ن إن

تدعونا�للتساؤل�حول�ا�ستفيد�منه�؟�وهل�نحن�أمام�تغليب�" التعطيل�السيا§��"

��نتخابات� �نتائج �خارج �حكومي �توليف �تشكيل �jي �متمثل �جديد �دستوري عرف

الb;�انية،�وال¦;اجع�عن�ا�سار�الديمقراطي�الذي�ظل�ا�غرب�يل¦�م�بضرورة�تفعيله�jي�

  اقيات�الدولية�ال��Wأبرمها�jي�سياق�تكريس�DصTح�السيا§��؟�جل��تف

�القول  �تشكيل�: يمكن �مشاورات �إل�}ا �آلت �Wال� �السيا§�� �الجمود �حالة إن

�jي�ا�غرب �مستمرا �Dرادات�الذي���يزال فمن�. الحكومة�،�ليست�إ��نتاجا�لصراع
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�الديمقر  �ا�مارسات �تكريس �إ�ى �ترمي �إصTح �إرادة �هناك �أو�ى، �والسلوك�جهة اطية

السيا§���الرشيد�القائم�عPى�الحرية�واستقTل�القرار�السيا§���للفاعل>ن�الحزبي>ن،�

� �دستور �قبل �ما �يذكر�بوضعية �الذي �السلطوية �منهج �عن �أفق�2011بعيدا �jي ،

�شW¤�ا�جا�ت�jي�مناخ�إقليم�� تحقيق�التنمية�والتقدم�الذي�يطمح�إليه�ا�غرب�jي

�مضطرب �هناك�إرادة�سياسية�سلطوية�عبثية�تروم�Dبقاء�وjي�مقابله. ودو�ي�جد ا

�خTل� �من �والحيوية، �وDس¦;اتيجية ��قتصادية �ا�جا�ت �جميع �jي �سيطر£}ا، عPى

�سنة� �ا�غرب �عرفه �الذي �ا�جتم�ي �الحراك �قوس �وا�ستمر�لغلق �الحثيث سع�}ا

لتغي>;�رغم�أن�هناك�قدرا�من�ا. بكل�إفرازاته�الدستورية�والسياسية�ا�تقدمة�2011

من�خTل�ا�قاربات�السياسية�والقانونية�للعملية��نتخابية،�إ��أن�الدولة�ما�زالت�

�القرار� �jي �التدخل �ضرورة �jي �يتمثل �تاري�ي �موروث �من �اللحظة ¤Wح� �تتخلص لم

 .السيا§���لÌحزاب�السياسية

  .تعA@�التشكيل�الحكومي�وتأث�@ه�ع:ى�مصالح�اJغرب�الخارجية: الفقرة�الثانية

ح�لتعµــــــ;�التشــــــكيل�الحكــــــومي�عPـــــــى�ضــــــوء�نتــــــائج��نتخابــــــات�التشـــــــريعية،�أصــــــب

تداعيات�ليس�فقط�عPى�مستوى�ا�شهد�السيا§���الـداخPي�بـل�وعPـى�مصـالح�ا�غـرب�

الخارجيـــة�ســـواء�عPـــى�ا�ســـتوى�الـــوط¥��أو�عPـــى�ا�ســـتوي>ن�Dقليمـــ��والـــدو�ي�jـــي�ســـياق�

حيــث�. أبعــاد�إســ¦;اتيجية�ال¦�امــات�ا�غــرب�عPــى�جميــع�ا�ســتويات�وبكــل�مــا�تحملــه�مــن

تســـــبب�هـــــذا�التعµـــــ;�jـــــي�تعطيـــــل�عمـــــل�عـــــدد�مـــــن�ا�ؤسســـــات�الدســـــتورية�ومـــــن�ضـــــم·}ا�

ا�ؤسســــة�التشــــريعية،�الWــــ��يف¦ــــ;ض�ف�}ــــا�أن�تواكــــب�تكــــريس�الخيــــارات�Dســــ¦;اتيجية�

للــبTد،�ممــا�نــتج�عنــه�هــدر�كب>ــ;�للــزمن�السيا§ــ���كانــت�لــه�تــداعيات�عPــى�مســتوى�تــأخر�

لتأسي�ـــ���لTتحـــاد�Dفريقـــي�مـــن�جهـــة،�وعPـــى�مســـتوى�ركـــود�ا�صـــادقة�عPـــى�القـــانون�ا
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  .�ستثمار�\جن��Lنتيجة�تأخر�ا�صادقة�عPى�قانون�ا�الية�من�جهة�أخرى 

تداعيات�تعA@�التشكيل�الحكومي�ع:ى�اJصادقة�ع:ى�قانون�}نضمام��- 1

  ل�تحاد�¸فريقي

قفــــا�jــــي�أثــــر�تعµــــ;�التشــــكيل�الحكــــومي�عPــــى�عمــــل�مجلــــس�النــــواب�الــــذي�ظــــل�متو 

انتظــار�أن�تbــ;ز�معــالم�\غلبيــة�وا�عارضــة،�ممــا�جعــل�ا�ؤسســة�التشــريعية�تــدخل�jــي�

غ>ــ;�أن�مصــالح�ا�غــرب�الخارجيــة�ا�رتبطــة�باســتعداد�ا�غــرب�للعــودة�. وضــعية�عطالــة

لTتحــاد�Dفريقــي،�عجلــت�باجتمــاع�مجلــس�النــواب�وانتخــاب�رئيســه�ومكتبــه��ناقشــة�

ريقــي،�حيــث�يشــ¦;ط�هــذا�\خ>ــ;�عPــى�الــدول�الWــ��تريــد�القــانون�التأسي�ــ����تحــاد�Dف

  .الحصول�عPى�عضويته�ا�صادقة�عPى�قانونه�التأسي���

قـــــد�صـــــادق�عPـــــى� 2017ينـــــاير��10حيـــــث�كـــــان�ا�جلـــــس�الـــــوزاري�ا�نعقـــــد�بتـــــاريخ�

�2000يوليــو��11ا�وقــع�بلــومي�عاصــمة�توغــو�jــي� القــانون�التأسي�ــ���لTتحــاد�Dفريقــي

تعلــــق�بــــه،�وذلــــك�jــــي�إطــــار�تفعيــــل�القــــرار�الــــذي�أعلنــــه�ا�لــــك�وبروتوكــــول�التعــــديTت�ا�

محمــــــــد�الســــــــادس�jــــــــي�خطابــــــــه�ا�وجــــــــه�للقمــــــــة�Dفريقيــــــــة�الســــــــابعة�والعشــــــــرين�الWــــــــ��

،�عPـــى�إثـــر�عـــزم�ا�غـــرب�العـــودة�إ�ـــى�2016احتضـــن�}ا�كيغـــا�ي�عاصـــمة�روانـــدا�jـــي�يوليـــو�

خـTل�انعقـاد�وعPـى�إثـر�ذلـك،�جـاءت�دعـوة�ا�لـك�محمـد�السـادس��(1).�تحاد�Dفريقي

ا�جلــــــس�الــــــوزاري�إ�ــــــى�تســــــريع�مســــــطرة�ا�صــــــادقة�عPــــــى�القــــــانون�التأسي�ــــــ���لTتحــــــاد�

  .Dفريقي،�بما�jي�ذلك�اعتماده�من�طرف�مجل����الb;�ان

ويفهم�من�بـTغ�ا�جلـس�الـوزاري�إرادة�التعجيـل�بـانطTق�عمـل�مجلـس�النـواب،�
                                                           

�وجه�للقمة�Dفريقية�السابعة�والعشرين�ال��Wاحتضن�}ا�كيغا�ي�عاصمة�يمكن��طTع�عPى�الخطاب�ا�لكي�ا�(1)

 http://www.mapnews.ma،�بموقع�وكالة�ا�غرب�العربي�Ãنباء�2016يوليو��17رواندا�jي�
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ا�وجهـــــة�مـــــن�طـــــرف�حيـــــث���يمكـــــن�قـــــراءة�هـــــذا�الـــــبTغ�إ��كامتـــــداد�طبي�ـــــي�للرســـــالة�

وjـــــي�هـــــذا�. مستشـــــاري�ا�لـــــك�إ�ـــــى�رئـــــيس�الحكومـــــة�قصـــــد�التعجيـــــل�بتشـــــكيل�الحكومـــــة

الســياق،�أكــد�الســيد�عبــد�Dلــه�بنك>ــ;ان�عPــى�أن�ا�غــرب�يمــر�مــن�ظــرف�حــرج�يســتحق�

فيـــــه�إعطـــــاء�\ولويـــــة��نتخـــــاب�رئـــــيس�وهياكـــــل�مجلـــــس�النـــــواب�قبـــــل�تكـــــوين�\غلبيـــــة�

ـــــى��تحـــــاد�Dفريقـــــي�تماشـــــيا�الحكوميـــــة�ل>ـــــ;بح�ا�غـــــرب�رهانـــــات�مســـــاع يه�لTنضـــــمام�إ�

  .(1)والرؤية�ا�لكية�jي�هذا�الصدد

وjي�مقابل�ذلك،�نشأ�عPى�هـامش�انتخـاب�رئـيس�مجلـس�النـواب،�جـدل�قـانوني�

حــــــول�مــــــدى�صــــــواب�تقــــــديم�انتخــــــاب�رئــــــيس�مجلــــــس�النــــــواب�وهياكلــــــه�عPــــــى�تشــــــكيل�

شــــــرعية�الحكومــــــة،�خاصــــــة�وأن�انتخــــــاب�أجهــــــزة�مجلــــــس�النــــــواب�مــــــرتبط�بتجســــــيد�ال

مـن�الدسـتور�أوكـل�رئاسـة��10إذ�أن�الفصـل� .�نتخابية�ال��Wأفرز£}ا�صناديق��ق¦;اع

لجنـــة�العـــدل�والتشـــريع�إ�ـــى�ا�عارضـــة،�فضـــ�Tعـــن�ذلـــك�فـــإن�النظـــام�الـــداخPي��جلـــس�

أن�الفـــرق�النيابيـــة�الWـــ��اختــارت�التواجـــد�jـــي�ا�عارضـــة�مطالبـــة�بإشـــعار�"النــواب�يعتbـــ;�

وjي�خضم�هذا�الجدل�القانوني�والسيا§��،�تـم�انتخـاب��".رئيس�مجلس�النواب�بذلك

الســيد�الحبيــب�ا�ــالكي�عــن�حــزب��تحــاد��شــ¦;اكي�للقــوات�الشــعبية،�رئيســا��جلــس�

حيـــــــث�خــــــرج�تشــــــكيل�مجلـــــــس�النــــــواب�مــــــن�إطـــــــاره��(2).2017ينــــــاير�16النــــــواب�بتــــــاريخ�

�القــــانوني�ليــــدخل�إطــــارا�سياســــيا�تمليــــه�الظــــروف�الخارجيــــة�للمغــــرب�وخاصــــة�عودتــــه

                                                           
(1) Nizar Idrissi Zouggari : Blocage gouvernemental: quel impact sur le retour à l'Union africaine? 

Magasine Tel Quel, publié le 10 janvier 2017, disponible au site web suivant : TelQuel.ma 
(2) Nadia Lamlili : Maroc ; le socialiste Habib El Malki élu président de la Chambre des représentants, 

Jeune Afrique publié le 16 janvier 2017, disponible au site web suivant : 

http://www.jeuneafrique.com 
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لTتحــاد�Dفريقــي،�والWــ��تتطلــب�ا�صــادقة�عPــى�قانونــه�التأسي�ــ���قبــل�انعقــاد�القمــة�

  .jي�ايثوبيا 2017يناير��D30-29فريقية�jي�

ورغـــــــم�أن�انتخـــــــاب�رئـــــــيس�مجلـــــــس�النـــــــواب�أملتـــــــه�مصـــــــالح�ا�غـــــــرب�الخارجيـــــــة�

 أثــار�جــد��سياســيا�مفــاده: ا�رتبطــة�أساســا�بمحيطــه�Dفريقــي،�إ��أنــه�مــن�جهــة�أو�ــى

،�وعــدم��ل¦ــ�ام�با�نهجيــة�الديمقراطيــة�الWــ��2011بتعــاد�عــن�فلســفة�وروح�دســتور�� 

أكتــــــوبر،�خاصـــــــة�وأن�حــــــزب��تحــــــاد��شــــــ¦;اكي�للقـــــــوات��7أفرز£}ــــــا�نتــــــائج�انتخابــــــات�

فقـط�،�هــذا�مـا�يـدل�عPـى�أن�طريقــة� مقعـدا�20الشـعبية�حصـل�عPـى�ا�ركــز�السـابع�ب

بالصـــــراعات�السياســـــية�الWـــــ���ترشـــــح�وانتخـــــاب�رئـــــيس�مجلـــــس�النـــــواب�ظلـــــت�مرتبطـــــة

أثــار�انتخــاب�رئــيس�مجلــس�النــواب�: أفــرزت�تعµــ;�التشــكيل�الحكــومي،�ومــن�جهــة�ثانيــة

دور�الb;�ــان�مــا�بعــد�ا�صــادقة�عPــى�القــانون�التأسي�ــ���وقبــول�عــودة�ا�غــرب�لTتحـــاد�

حيث�أن�هذه�العودة���تعد�مكسـبا�أو�انتصـارا�ذا�أهميـة�إذا�لـم�يتبعـه�طـرد�. Dفريقي

البوليســـاريو�مــن��تحـــاد�Dفريقـــي،�فا�ســألة�تتطلـــب�مزيـــدا�مــن�العمـــل�وتســـخ>;�جÑ}ــة�

كــل�Dمكانــات�والطاقــات�jــي�ســبيل�تعــديل�القــانون�التأسي�ــ���لTتحــاد�Dفريقــي،�وهــو�

مــا�يتطلــب�حكومــة�منســجمة�وفعالــة،�ودبلوماســية�بر�انيــة�تكــرس�خيــارات�ا�غــرب�jــي�

ا�غــــــــــرب�با�تفاقيــــــــــات�ذات�الطــــــــــابع�الــــــــــدفاع�عــــــــــن�وحدتــــــــــه�ال¦;ابيــــــــــة،�وتعــــــــــزز�ال¦ــــــــــ�ام�

  .�س¦;اتيNي�ا�وقع�عل�}ا�مع�الدول�Dفريقية

  تداعيات�تعA@�التشكيل�الحكومي�ع:ى�}ستثمار�الخار�ي�للمغرب�- 2

�ذلك� �تأث>;ات �من �مخاوفا �أشهر، �أربعة �Ãزيد �الحكومي �يث>;�تعµ;�التشكيل بدأ

�بالتدب>;�الحكو  ��رتباطه �نظرا �ا�غربي ��قتصاد �Dشارات�عPى �عPى �واعتماده مي،

حيث�أصبح� .السياسية�ال��Wتبع�}ا�الحكومة�للمؤسسات��قتصادية�ورجال�\عمال
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حيث�أن�تعµ;�التصويت�عPى�. عامل�الزمن�حاسما�jي�تدب>;�الشأن��قتصادي�بالبTد

� �لسنة �ا�الية �تعµ;�التشكيل�2017قانون �عن �الناجمة �التداعيات �أبرز �من �يعد ،

�و� �الرؤية�الحكومي، �انتظار�تجعل �مرحلة �دخلت �البTد �أن �اقتصاديون �خb;اء يرى

�قتصادية�فيه�غ>;�واضحة،�نظرا�لعدم�الشروع�jي�مناقشة�مشروع�قانون�ا�الية،�

�عPى� �الحكومة �لسياسة �بالنسبة �توفر�ا�علومة �Wال� �الوحيدة �تعتb;�الوثيقة �Wوال

�النمو �وتوقعات �الجبائية ��ستثمار�والسياسات �ببعض� .مستوى �أدى �الذي ال#��ء

�تأخر� �من �ا�ستفيد ��ي �الدو�ي �النقد �مؤسسات �أن �عPى �التأكيد �إ�ى �ا�الي>ن الخb;اء

�التأخر� �هذا �أن �إذ �ا�ا�ي، �القانون �عPى �ا�صادقة �jي �والتأخر �الحكومة تشكيل

�ستتحول� �تم �ومن �التجه>�، �ونفقات ��ستثمار �نفقات �مباشرة �معه ستتجمد

�غ>;� �ا�>�انية �ا�ؤسسات�اعتمادات �لهذه �Wال� �الديون �إ�ى �مباشرة �عل�}ا ا�صادق

�التابعة� �التنمية �صناديق �وبعض �الدو�ي �النقد �نظ>;�صندوق �ا�غرب، �عPى الدولية

  .لÌمم�ا�تحدة،�و�الصناديق�التابعة�لدول�الخليج

ي¦�امن�مع�سنة��2017وأضاف�الخb;اء�ا�اليون�أن�غياب�القانون�ا�ا�ي�لسنة�

حية�ا�الية�العامة�للدولة،�حيث�أ¨}ا�سنة�بداية�تنفيذ�عدد�من�متسمة�بعجز�من�نا

وأشاروا�إ�ى�أن�التأخر�الحا�ي�jي�. ال¦�امات�الديون�ال��Wللمغرب�عPى�هذه�ا�ؤسسات

ا�صادقة�عPى�القانون�ا�ا�ي�سينعكس�سلبا�عPى�وضعية��ستثمار�والتجه>��لو�تمت�

�ستتأخر�حتما�ج �وقت��حق،�إذ �jي �عليه ميع�الصفقات�العمومية�إ�ى�ما�ا�صادقة

;bي�تنفيذ�م>�انية��ستثمار�لهذه�السنة،��2017بعد�شتنjمما�سيؤدي�إ�ى�صعوبات��،

�إ�ى�م>�انية�الدولة�دون�استفادة�ا�قاو�ت� وال��Wس¦;جع�حتما�بكاملها�ودون�صرفها
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  .(1)الصغرى�وا�توسطة�م·}ا

� �ا�غربي�75يش>;�الفصل �الدستور �: "من �jي �يتم �لم �ا�الية�إذا �السنة ¨}اية

التصويت�عPى�قانون�ا�الية�أو�لم�يصدر�\مر�بتنفيذه،�فإن�الحكومة�تفتح�بمرسوم�

�عتمادات�الTزمة�لس>;�ا�رافق�العمومية،�والقيام�با�هام�ا�نوطة�|}ا،�عPى�أساس�

�ا�وافقة �عPى �ا�عروضة �ا�>�انية �jي �هو�مق¦;ح �ستواصل�.  "ما �الدولة �أن �يفيد بما

�والتسي>;�القي �وا�وظف>ن �الدولة �نفقات �كتصريف �الرئيسية، �الحكومة �بمهام ام

jي�ح>ن�يبقى�طرح�استثمارات�جديدة�متوقفة�jي�جزء�من�أنشط�}ا،�". بصفة�عامة

  .إ�ى�أن�يتم�التصويت�عPى�تنصيب�الحكومة�وعPى�قانون�ا�الية�لتنظيم�عملها

ومة�سيؤثر�بشكل�جPي�وjي�هذا�السياق�يرى�أحد�الخb;اء،�أن�تأخر�ميTد�الحك

�\عمال� �رجل �ذهنية �Ãن �با�ستثمارات، �يتعلق �فيما �خاصة �ا�غربي ��قتصاد عPى

قائمة�عPى�الواقعية�ا�لموسة�وليست�عPى�التوقعات�كالرجل�السيا§��،�وبالتا�ي�فإن�

غياب�مناخ�\عمال�وغياب�الرؤية�الواضحة�سيجعTن�ا�ستثمرين�سواء�ا�غاربة�أو�

ون�وجه�}م�ما�دامت�الحكومة�ال��Wسيتعاملون�معها�غ>;�موجودة�عPى�\جانب،�يغ>;

�الواقع �العدو�الكب>;�. أرض ��ي �السيا§�� �الشأن �ضبابية �الخب>;�أن �اعتb;�ذات كما

�يعيشون� �ا�قاو�ت �وأصحاب �\عمال �رجال �أن �مؤكدا �بلد، �أي �jي للمستثمرين

�وتأخر�ا �الشغل، �مناصب �خلق �jي �الركود �بسبب �انتظارية �وضعية ،��2017>�انية

�ا�ؤشرات� �بحسب �يستمر �قد �الذي �السيا§�� ��نحسار �تداعيات �من محذرا

�من� �وبا�Tي>ن ��ستثمار، �مجال �jي �بمTي>;�الدراهم �كلفته �ستصبح �إذ ا�وجودة،

                                                           
(1) Mohammed BOUDARHAM : futur gouvernement: quelles répercussions du blocage pour le 

Maroc et les marocains? L’économiste N° Edition: 4949 p 7-8. Publié le 25/12/2016 
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الدراهم�jي�ا�داخيل�سواء�jي�الصادرات�أو�الواردات�jي�ظل�تغييب�معطيات�دقيقة�

  .j(1)ي�هذا�ا�جال

� �يتبدى �تحقيق�وهكذا، �مستوى �عPى �كb;ى �تحديات �ا�قبلة �للحكومة �أن لنا

�شأن�استمرار�تأخر�تشكيل�الحكومة�أن�يؤثر� �من التوازنات�ا�اكرو�اقتصادية�،�إذ

�جذب� �قبيل �من �إس¦;اتيجية �خيارات �للمغرب �وأن �خاصة ��قتصادي، �الوضع عPى

�إطا �jي �الدولي>ن �شركائه �مع �ال¦�اماته �عن Tفض� �\جنبية ر�اتفاقيات��ستثمارات

�قرارات� �اتخاذ �يستد�ي �مما �Dس¦;اتيجية، �ا�جا�ت �جميع �£}م �Wوال� �عل�}ا ا�وقع

�للفاعل>ن� �الرؤية �توضيح �|}دف �ا�الية �قانون �عPى �ا�صادقة �رأسها �عPى تحف>�ية

��عتبار� �بع>ن �يأخذ �ا�غربي، ��قتصاد �Ãداء �الحكومة �تصور �حول �قتصادي>ن

  .عدم�تفويت�الفرص�التنموية�الحقيقية�للمغرب�ا�صلحة�العليا�للبTد�بغية

  :خ�صة

�و�ا�Tحظ>ن�والهيئاتوانطباعات�الدول��حاولنا�jي�هذه�الدراسة�رصد�مواقف

� \جنبية �لسنة �التشريعية ��نتخابات �قوي �باهتمام �تابعوا �واجمعوا�2016الذين ،

� �عPى ،� ��نتخابات �هذه �فيه �مرت �الذي �الديمقراطي �بوأت�واا�سار�النموذ5ي �Wل

  .حزب�العدالة�والتنمية�صدارة�ا�شهد�السيا§���jي�ا�غرب

ورغم�أن�هذه��نتخابات�كانت�محطة�ناجحة�حسب�رأي�ا�Tحظ>ن�الدولي>ن�

                                                           
(1) Ghassan Waïl El Karmouni :2017, à la recherche de la confiance, magasine économie entreprises, 

janvier 2017, p 12-13. 

�أعنا5ي �خسائر�اقتصادية: هشام �ا�غرب �يكبد �الحكومة �تأخر�تشكيل �بتاريخ �تقرير�منشور ،2�;b2016 دجن �،

 http://www.lakome2.comf: يمكن��طTع�عليه�عPى�ا�وقع��لك¦;وني�التا�ي
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�تكريس� �مدى �لتحديد �اختبار�حقيقي �بمثابة �كانت �إ��أ¨}ا �\جنبية، ومنابر�DعTم

�وخيار  ��الخيار�الديمقراطي �إطار��ستمرارية �jي �بمقت�¤�DصTح �إقرارها �تم كما

  .2011دستور�

�نتائج �ضوء �عPى �الدراسة �هذه �خTل �من �لنا �التشريعية��يتbن �نتخابات

حدث�تراجع�jي�،�تأرجح�الخيار�الديمقراطي�نظرا�لتعµ;�التشكيل�الحكومي،�إذ�2016

�تعد� �لم �الداخلية �\وضاع �أن �إدراكها �رغم �وذلك �السياسية، �الدولة �رهانات بناء

يعكس� jي�نتائج��نتخابات�وإعادة�توج�}ها�بما��" للتحكم"ات�الكب>;ة�تتحمل�الجرع

رأي�ا�جتمع،�وهو�ما�اتضح�من�عدم�تمكن�الدولة�من�إيجاد�وتوف>;�البنية�القانونية�

والسياسية�ال��Wتتيح��ختيارات�ا�جتمع�أن�تجد�مسارها�الطبي�ي�jي�بناء�التحالفات�

  .عb;�ع·}ا�jي�صناديق��ق¦;اعلتشكيل�حكومة�جديدة�تعكس�النتائج�ا�

يظهر�لنا�أن�تأرجح�الخيار�الديمقراطي�jي�ظل�تعµ;�التشكيل�الحكومي،�أصبح�

�عPى� ¤Wوح� �بل �الداخPي �السيا§�� �ا�شهد �مستوى �عPى �فقط �ليس �تداعيات له

�ظلت� �Wوال� �الدو�ي، �ا�نتظم �أمام �مؤسساته �ومصداقية �ا�غرب �تأثر�صورة مستوى

Tخ� �من �تحرص �\طراف �بعض �فكرة �تسويق �عPى �ا�غربي"لها �ظل�" �ستثناء jي

�السيا§��� �ا�كون �إدماج �jي �نجح �نموذج �باعتباره �وذلك �مضطرب، �إقليم� محيط

  . DسTمي�من�خTل�مشاركة�حزب�العدالة�والتنمية�jي�العملية��نتخابية

� �عام �ضرورة��j2011ي �إزاء �نفسها �الدولة �وجدت �أعقبته �Wال� والسنوات

 \� �مع �jي�التعامل �بروز�التيار�DسTمي �و �العربي �الربيع �بإفرازات �ا�رتبطة وضاع

ا�شهد�السيا§���العربي،�إذ�حافظت�عPى�قدر�من�التوازن،�وعرفت�تغي>;ات�بطيئة�

حيث�أتاحت�السنوات�ا�اضية�درجة�من��.وحذرة�jي�نظر£}ا�لحزب�العدالة�والتنمية
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 \� �لكن �ا�سبقة، �ا�خاوف �من �عددا �أزالت �أسا§����ق¦;اب �بشكل �أظهرت �أ¨}ا هم

وهو�ما�يف¦;ض�أن�يمنح�رهانا£}ا�jي�. إمكانية�التعايش�مع�حزب�ذو�مرجعية�إسTمية

� �السيا§����2016انتخابات �ا�شهد �اتجاه �مخاوفها �يقلل �وأن �العقلنة، �من مزيدا

  . |}دف�الوصول�إ�ى�منطق�أكµ;�وضوحا�jي�بناء�التحالفات�ا�نتجة�للحكومة�ا�قبلة

ناك�محدد�أسا§���jي�فهم�الحقل�السيا§���ا�غربي�اليوم،�مفاده�يبدو�أن�ه

�لتدب>;� �با�نتقال �والتنمية �العدالة �حزب �jي �ممثلة �DسTمي>ن �لتجربة ���يسمح أن

الشأن�العام�،��ا�له�من�تداعيات�كb;ى�عPى�توازنات�ا�شهد�السيا§���والحزبي،�Ãن�

Tي�عjمية�هذا��ستثناء�يمكن�أن�يؤسس��رحلة�جديدة�TسDقة�جزء�من�الحركة�

�السيا§��� �منهجه �إشاعة �من �وقيم� �لخيار�إيديولو5ي �وبالتمك>ن �السلطة، ببنية

  . والفكري�والسلوكي

يتب>ن�لنا�من�خTل�الدراسة�أن�السياسة�با�غرب���تخضع�لضوابط�محددة�

تستطيع�تفس>;�سلوكيات�ومواقف�الفاعل>ن�ومجريات�\حداث،�وإنما�تخضع��نطق�

  .يجد�تفس>;ه�خارج�الوثيقة�الدستورية�jي�التاريخ�وا�جتمع�والثقافةخاص�
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  تقديم

�العمليات� �شرعية�ومصداقية �من�دعائم �ا�ستقلة�لTنتخابات تعتb;�ا�Tحظة

� �الديمقراطية، �\نظمة �تشهدها �Wال� �تزي>ن��نتخابية �آليات �ب>ن �من ;bتعت� كما

�ت¦;ك� �� �Wال� �الدركية �الدول �تشهدها �Wال� ��نتخابية �العمليات �وتجميل وتسويق

�يمكن� �وبالتا�ي ��نتخابية، �االعمليات �من �\مر�بعملية �تعلق �كلما �للصدفة مجا�

��نتخابية� �العمليات �دمقرطة �عPى �للحكم �ا�ستقلة �ا�Tحظة �مؤشر اعتماد

عليه�فإن�موضوع�ا�Tحظة�ا�ستقلة�وا�حايدة�لTنتخابات�يطرح�عددا�و . ومخرجا£}ا

�اللجنة� �استقTلية �بمعطى �مرتبط �مبتداها �ا�غربية �التجربة �jي �Dشكا�ت من

الخاصة��عتماد�مTحظي��نتخابات�عن�الحكومة�وعن�ا�ؤسسة�ا�لكية،�إذا�أخذنا�

�تك �أشغال �عPى �الجهاز�الحكومي ��عتبار�وصاية �ا�Tحظ>نبع>ن �آخر�من�. وين شق

�يمتلك� �ا�ال �سلطة �يمتلك �من �أن �حيث �ا�ا�ي �با�ستقTل �وهو�ا�رتبط �ستقTل

�هنا� �مرتبط �فاÞشكال �وبالتا�ي �السياقات، �ويرسم �ا�خرجات �jي �التحكم سلطة

�ا�خولة� �ا�ؤسسات �خانة �jي �يدخل �الذي �Dنسان �لحقوق �الوط¥� �ا�جلس بأعمال

  .مهام�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخابات�بحكم�القانون��مارسة

�مستوى� �عPى �سواء �إشكال �من ;µأك� �لTنتخابات �ا�ستقلة �ا�Tحظة تطرح

                                                           
  .جامعة�عبد�ا�الك�السعدي،�طنجة�باحث�jي�القانون�العام 395
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�من� �به �يرتبط �ا�ؤطر�أو�ما �القانوني �النص �وصو��إ�ى �للعملية، �ا�مارساتي التطور

�وا�خرجات �والت�Ïيل �ا�مارسة �مستوى �عPى �مقالتنا�. إجراءات �عليه �تنصب �ما هذا

�تناق �Wال� �إشكالية �ا�ستقلة�: ش �للمTحظة �ا�نظم �القانون �اعتبار �يمكن هل

لTنتخابات�مؤشرا�من�مؤشرات�سTمة�العملية��نتخابية�jي�ظل�ما�يطرحه�القانون�

وحW¤�نستطيع�Dحاطة�باÞشكال� من�إشكا�ت�وما�كرسته�ا�مارسة�من�مؤاخذات؟

�مقا �خTل �من �اثن>ن �شق>ن �jي �مقاربته �آثرنا �فقد �أن�السابق �تف¦;ض �Wال� �هذه لتنا

�من� �منحها �عb;�ما �ومخرجا£}ا �ا�Tحظة �عمليات �jي �\سا§�� �ا�تحكم �تبقى الدولة

  .القانون�ا�نظم�من�صTحيات�واختصاصات�حصرية

مدخل�لفهم�اJ�حظة�اJستقلة�ل�نتخابات؛�تجارب�: اJحور�cول 

 .ومفاهيم

� �لسنة ��نتخابات �مTحظة �تاريخ �خضع�1857يعود �انتخابات�عندما ت

للمTحظة�الدولية،�وستتحول�هذه��لية��واكبة�لTنتخابات�بعد�الحرب�" مولدافيا"

العا�ية�\و�ى،�وبالتا�ي�هذا�ما�جعل�عددا�من�ا�هتم>ن�بموضوع�ا�Tحظة�ا�ستقلة�

�بسنة �ا�مارسة �بروز�هذه �تاريخ �يربطون �معاهدة��1919لTنتخابات �تضمنت عندما

�ع" ف>;ساي" �ينص ��ستفتاءات�بندا �بمTحظة �مكلفة �لجان �إحداث �ضرورة Pى

�ا�انيا �طرف �من �نزاهة�. 396ا�نظمة �عPى Tدلي� �لتصبح �ا�مارسة �ستتطور وهكذا

�ا�Tحظة� �آلية �عPى �و�عتماد �الطلب �سي¦�ايد �كما ��نتخابية، �العملية وشفافية

  .�نتخابية�وتأط>;ها�قانونيا�لدى�العديد�من�\نظمة�والبلدان

                                                           

396�� �عنوان �تحت �مقال ،� �يونس ��شهب ��نتخابي�" الشامي �ا�جال �لتحديد �كمدخل ��نتخابات مTحظة

  . 92،ص��2015منشور�بمجلة�العلوم�القانونية�،العدد�الثالث�،�سنة�" مع�ا�دنيللمجت
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�الدو�ي�وانطTق �ا�عهد �طرف �من �ا�ستعمل ��نتخابات �مTحظة �مفهوم �من ا

��نتخابية� �ا�Tحظة �تعريف �يمكن ��نتخابات �عPى �وDشراف للديمقراطية

}ا �ستقاء�أو�الجمع�ا�نظم�وا�·}Nي�للمعلومات�حول�العملية��نتخابية�|}دف�:"بك̈و

�بلورة �jي �يتمثل �العمل محدد �هذه �مTئمة �حول �أسا§�� �من�رأي �انطTقا �وذلك ية،

�غ>;�ا�خولة� �ا�تخصصة �وا�نظمات �\فراد �طرف �من �جمعها �تم �Wال� ا�عطيات

  .397"بالتدخل�jي�هذه�العملية�

�التعريف�يحيلنا�إ�ى�هدف�مش¦;ك�jي�كل�عمليات�ا�Tحظة� وبالتا�ي�فان�هذا

،�هذه��خ>;ة�ال��Wيمكن�أن�تكون�محل�تشكيك�داخPي��398نتخابية�وهو�الشرعية

ن�حيث�حياد�الحكومات�والسلطات�ا�شرفة�عPى�العملية��نتخابية،كما�يمكن�jي�م

  .نفس�الوقت�ان�تكون�نابعة�من�الخارج

�السيادة،� �كاملة �دول �jي �تتم ��نتخابية �ا�Tحظة �لكون �نخلص �فإننا وعليه

فدور�ا�Tحظ�يتم>��عن�دور�ا�راقب�jي�تجارب�ا�راقبة�الدولية�ال��Wيشرف� وبالتا�ي

�وكذا�عل ��نتخابية، �العملية �عPى �وDشراف �Dدارة �خTل �من �الدو�ي �ا�جتمع �}ا

�التمي>��jي� �يمكن �حيث ��نتخابية؛ �العمليات �jي �الداخPي �ا�راقب �دور �عن يختلف

�القصدي� �الجمع �دوره �يتعدى �� �ا�Tحظ �اعتبار�أن �عPى ��ثن>ن �ب>ن �الصدد هذا

لهذا� صياغة�موقف�أو�حكم�تقييم��للمعلومات�الخاصة�بمسار�انتخابي�مع>ن�قصد

ا�سار،�من�حيث�نزاهته،�وشفافيته،�وديمقراطيته،�لكن�jي�ا�قابل�دون�تدخل�أو�

                                                           

  .انظر�منشورات�ا�عهد�الدو�ي�للديمقراطية�وDشراف�عPى��نتخابات�با�وقع�الرسم��للمعهد�397 

398�� �عنوان �تحت �وطنية �دكتوراه �لنيل �،اطروحة �يونس ��شهب �التنمية�"الشامي �وإشكالية �ا�دني ا�جتمع

�با�غربالس �و�جتماعية�" ياسية �و��قتصادية �القانونية �العلوم �،كلية �السوي��� �الخامس �محمد ،جامعة

  .441ص��2013/2014بالرباط�،السنة�الجامعية�
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�حصريا� �اختصاصا �تكون �Wال� ��نتخابية �ا�راقبة �عكس �ا�سار، �أو�تأث>;�jي فعل

�اح¦;ام� �ضمان �أجل �من �التدخل �عPى �تعمل �Wال� ��نتخابات �عPى �ا�شرفة للهيئة

 D399جراءات�ا�نظمة�للعملية��نتخابية�القواعد�و.  

وبالتا�ي�فإذا�اعتمدنا�التعريف�ا�ب¥��عPى�أساس�هدف�ا�Tحظة�فإننا�نخلص�

�تناسب� �مدى �عPى �الوقوف �هو ��نتخابية �ا�Tحظة �من �\سا§�� �الهدف لكون

ومTءمة�واح¦;ام�العملية��نتخابية�للمعاي>;�والقوان>ن�وا�مارسات�الفضPى�ا�تعارف�

عل�}ا؛�إ��أننا�نكون�أمام�تعاريف�أخرى�استنادا�للهدف،�كا�ساهمة�jي�كشف�الغش�

�وممارسته،� �العنف �استعمال �إمكانيات �من �الحد �jي �ا�ساهمة وال¦�وير��نتخابي،

وعPى�العموم�. ومراكمة�ا�علومات�والخb;ات�وتبادلها�قصد�تطوير�ا�مارسة��نتخابية

ت�لن�يخرج�عن�ممارسة�نوع�من�ا�راقبة�والرصد�فان�الهدف�من�مTحظة��نتخابا

ا�واطناتي�للعملية��نتخابية�ال��Wتشكل�أساس�التعاقد�ا�جتم�ي�بما�يخدم�ضمان�

  .�نتقال�الديمقراطي�السليم�وا�رن�عb;�آلية��نتخابات

�بالنسبة ��نتخابات" أما �يضع�تعريفا�" للنسيج�الجمعوي�لرصد با�غرب�فإنه

j� �يتمثل ��ختيار،�غائيا �حرية �وضمان �تTعب �أي �من ��نتخابية �العملية �حماية ي

حيث�أن�هذا�\خ>;�ومن�خTل�دليل�ا�كونات�وا�كون>ن�jي�تقنيات�رصد��نتخابات�

   :400يو���Wبضرورة�التطرق�للنقاط�التالية�

 كيف�تساهم�منظمات�الرصد�jي�خلق�ناخب>ن�وناخبات�أكµ;�اطTعا؛ �

                                                           

ير5ى�مراجعة�اصدار�ا�نظمة�العربية�للديمقراطية�ذات�الصبغة�الدولية�حول�ا�Tحظة��نتخابية�،ا�وقع��399

  . الرسم��للمنظمة
  . 2016كونات�وا�كوني>ن�jي�تقنيات�ا�Tحظة�ورصد��نتخابات�دليل�ا� 400
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 حمTت�أكµ;�شفافية؛�كيف�تشجع�أنشطة�الرصد�عPى �

 كيف�يقلص�الرصد�من�إمكانيات�التTعب�والخروقات�يوم��ق¦;اع؛ �

 كيف�يطور�الرصد�س�ي�ا�جتمع�لبناء�الديمقراطية؛ �

�التا�ي �ا�Tحظة �تعريف �يتب¥¤ �النسيج �فان �معلومات�:"وعليه �جمع �عملية �ي

�ا�س �س>;�هذا �أفكار�حول �صياغة �وكذا �انتخابي، �بمسلسل �متعلقة لسل�ومعطيات

�ا�س� �ال¦�امهم �عن ���ينتج �والذين �با�نتخابات، �لهم ���عTقة �أشخاص �طرف من

  .401"بعملية�ا�Tحظة

�عPى� �ا�مارسة �فان �الباب �هذا �jي �نسوقها �أن �يمكن �Wال� �التعاريف وبجانب

�سنة �انطلقت �الواقع �أرض �لحقوق��1997مستوى �ا�غربية �ا�نظمة �دشنت حيث

 Tانط� �با�غرب، �مرة �وÃول �سنةDنسان �jي ��نتخابات،بينما �مسار�مTحظة �2002ق

التحق�النسيج�الجمعوي��Tحظة��نتخابات،�وÃول�مرة�بعملية�مTحظة��نتخابات�

�يناهز �ما �بأكµ;�من�800عb;�تعبئة �النسيج��.مTحظ�3000جمعية �سيساهم كما

�لسنة �التشريعية ��نتخابات �مTحظة �jي أما�. جمعية�1200عb;�2007الجمعوي

  . مTحظا�102س��ستشاري�لحقوق�Dنسان�فقد�عمل�عPى�تعبئة�ا�جل

�سنة� �الهيئات�2009وjي �عدد �ارتفع �الجماعية، ��نتخابات �تنظيم �بمناسبة ،

�ا�Tحظ>ن �من �أقل �بعدد �لكن �ا�Tحظة؛ �عملية �jي �الثانية�. ا�نخرطة �وللمرة هكذا،

�ا�د �وا�نتدى �Dنسان �لحقوق �ا�غربية �ا�نظمة �من �كل �الديمقراطي�شاركت ني

�بتعبئة �التوا�ي �عPى �وقامتا �ا�Tحظة �عملية �jي �مستقلة �بطريقة �53و�32ا�غربي،

                                                           
من�اجل�مTحظة�غ>;�متحزبة�لTنتخابات،�دليل�ا�كونات�وا�كوني>ن�jي�" النسيج�الجمعوي�لرصد��نتخابات� 401

  .12،ص��2007يونيو�" تقنيات�ا�Tحظة�ورصد��نتخابات�
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وبالنسبة�للمجلس��ستشاري�لحقوق�Dنسان،�الذي�خاض�بدوره�تجربته�. مTحظا

�بتعبئة �قام �فقد �إشراك��119الثانية، �عPى �الجمعوي �النسيج �عمل �بينما مTحظا

ل�العدد�Dجما�ي�للمTحظ>ن�ا�شارك>ن�jي�هذه�ليص. مTحظا�637جمعية�و�120نحو

  .مTحظا�854العملية�إ�ى�

�يوليوز � �لفاتح �الدستور �عPى �لTستفتاء �الوط¥��2011وبالنسبة �ا�جلس �قام ،

مTحظا،�jي��48لحقوق�Dنسان�من�جديد�بمTحظة�هذا��ستفتاء�من�خTل�انتداب

ا�نظمة�ا�غربية�لحقوق��مTحظا،�فيما�انتدبت�270ح>ن�انتدب�النسيج�الجمعوي�

  .مTحظا�D400نسان�حوا�ي�

وعليه�يمكن�أن�نTحظ�أن�مسار�ممارسة�مTحظة��نتخابات�با�غرب�انطلق�

إ��أن��نطTقة�و�نخراط�jي�هذا�ا�سلسل���يع¥��بالضرورة�أن��1997منذ�سنة

�تجليا �آخر�من �كتجPي �النظر�إل�}ا �يمكن �وإنما �ومنضبطة، �صحيحة ت�ا�مارسة

وصاية�الدولة�ا�فرطة�عPى�الشأن��نتخابي�الذي�يصل�حد�التحكم،�حيث�أن�فعل�

وما��2011مTحظة��نتخابات�وا�ى�حدود�مTحظة��ستفتاء�الدستوري�لفاتح�يوليوز 

سبقه�من�محطات�انتخابية�كان�مجرد�اج�}اد�خارج�أي�تأط>;�قانوني،�وبالتا�ي�كان�

�ال �التجميلية �الدولة �آليات �من �أذهان�آلية �jي �علق �ما �تجاوز �خTلها �من �رامت �W

أطراف�العملية��نتخابية�من�تزوير�وصنع�للخرائط��نتخابية�الهجينة،�jي�محاولة�

م·}ا�كذلك�لتجاوز�مرحلة�فقدان�الثقة�jي�ا�ؤسسات�ا�نتخبة�والجهة�ا�شرفة�عPى�

�القو  �الجديدة �للصورة �الوصول �أجل �من �يكفي �� �فانه �وعليه �بأن��نتخابات، ل

�ال�Ïاهة� �توف>;�شروط �عPى �وعملت �التحكمية �آليا£}ا �من �غ>;ت �قد �ا�شرفة Dدارة

�محايدة� �جهات �طرف �من �ذلك �بتأكيد �ا�عطى �هذا �دعم �يجب �وإنما الفعلية،
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�وا�وضوعية �بال�Ïاهة �لها �فتح�402ومشهود �طريق �عن �الدولة �عليه �عملت �وهو�ما ،

�انتخ �من �ابتداء ��نتخابات �مTحظة �أمام �ا�جال �سنة �الهاجس�1997ابات �إ��أن ،

�jي� �التحكم �هو ��نتخابات �jي �التحكم �هاجس �جانب �إ�ى �للدولة �انضاف الذي

�تكون� ¤Wح� �ا�Tحظة �عملية �عPى �ا�فرطة �عb;�وصاي�}ا ��نتخابات �مTحظة مخرجات

قد�عرفت�تجاوز�الوصاية�ا�باشرة�من��2007وإذا�كانت�انتخابات. شكلية�ومضبوطة

�الداخل �وزارة �تنسيق�قبل �عملية �إحالة �تمت �بحيث ��نتخابات �مTحظة �عPى ية

�شهادة� �\خ>;�حسب �هذا �فإن �Dنسان، �لحقوق ��ستشاري �ا�جلس �إ�ى ا�Tحظة

النسيج�الجمعوي�لرصد��نتخابات�الذي�شارك�jي�عمليات�مTحظة��نتخابات�قد�

� ��ستشاري �ا�جلس �يطرحه �ما �إ�ى �إضافة �ومعيقة، �تعج>�ية �شروطا لحقوق�وضع

�عنصر�ومطلب� �عPى �توفره �عدم �حول �إشكال �من �حكوميا �جهازا �باعتباره Dنسان

  .�ستقTلية�الTزمة�لتنسيق�عملية�ا�Tحظة

�كان� ��نتخابية �ا�Tحظة �تقن>ن �مطلب �أن �يTحظ �ذكره �سبق �مما وانطTقا

�jي� �ا�دني �ا�جتمع �جهود �تقوض �Wال� �والعراقيل ��نحرافات �من �عدد �تجاوز |}دف

Tحظة��نتخابات،وتحد�من�أدواره،حيث�انه�jي�عدد�من�ا�حطات��نتخابية�تم�م

�وjي� �بذلك ���يسمح �القانون �أن �بدعوى �التصويت �مكاتب �ولوج �من �ا�Tحظ>ن منع

مرات�أخرى�تم�منعهم�من�حضور�عمليات�الفرز�وDعTن�عن�النتائج؛�بل�إن�\مر�

�ه �من �عدد �حرمان �إ�ى �\حيان �كث>;�من �jي �حق�وصل �من �ا�دني �ا�جتمع يئات

�سنة� ��نتخابات �لديمقراطية �ا�غربي �ا�ركز �حال �هو �كما ��نتخابية ا�Tحظة

                                                           

�عنو �402 �تحت �الدكتوراه �لنيل �اطروحة �الهشومي �كمال �الديمقراطي�"ان �والتحول �ا�دني �ا�جتمع جمعيات

��قتص" با�غرب �و �القانونية �العلوم �،كلية �الشق �ع>ن �الثاني �الحسن �بالدار�،جامعة �و�جتماعية ادية

  .332،ص��2011/2012،السنة�الجامعية�البيضاء
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�للمTحظة�2002403 �ا�نظم �القانون �كان Tفع� �هو�هل �ا�طروح �فالسؤال �وبالتا�ي ،

  .�نتخابية�كافيا�ل�جابة�عن�دوا�ي�التقن>ن؟

تقال�من�لحظة�هواية�zي�تشريح�النص�القانوني؛�}ن: اJحور�الثاني

  اJحاصرة�والتحكم�إ0ى�لحظة�}ح�@اف

�استعدادات� �من �يواكÑ}ا �وما ��نتخابات �مTحظة �لس>;�عمليات �ا�Tحظ إن

�خفت� �قد �ربما �و�Dكراهات �العراقيل �حدة �بأن �قوله �يخفي �أن ���يمكن وعمليات

العكس�مقارنة�مع�وضع�ما�قبل�وجود�قانون�منظم��Tحظة��نتخابات،�لكن�وعPى�

�لTنتخابات� �وا�حايدة �ا�ستقلة �للمTحظة �ا�نظم �القانون �من �متوCى �هو مما

�ا�Tحظة��30.11رقم �عمليات �ضبط �ممارسات �لتطور �\خ>;�وجها �هذا �يكون قد

  .ومحاصرة�دور�ا�جتمع�ا�دني�ال��Wكانت�تتم�خارج�القانون 

�وا �ا�ستقلة �للمTحظة �ا�نظم �القانون �تشريع �عملية �استندت �حايدة�لقد

  :لTنتخابات�عPى�عدد�من�ا�رجعيات�الوطنية�نذكر�م·}ا

بمناسبة�ذكرى�ثورة�ا�لك�والشعب�حيث��2007غشت�20خطاب�ا�لك�jي �

إن�إنجاح��نتخابات�"...عb;�بصريح�القول�عن�تطلعاته�لضمان�مTحظة�لTنتخابات

�ا�جتمع �وفعاليات �DعTم، �لوسائل �ا�سؤول ��نخراط ���يقت �jي��ا�قبلة، ا�دني

�الهيئات� �مختلف �جانب �إ�ى �ومTحظ�}ا ��نتخابات �ومتابعة �ا�واطن>ن توعية

�Dنسان� �لحقوق ��ستشاري �ا�جلس �طليع�}ا �اختصاصه،وjي �مجال �jي ا�عنية،كل

 404..."باعتبار�حرية��نتخابات�من�الحقوق�Dنسانية�\ساسية�

                                                           

  .للتفصيل�انظر�بيان�ا�ركز�ا�غربي�لديمقراطية��نتخابات�حول�ا�وضوع�403

  .2007غشت�من�سنة��20من�خطاب�ا�لك�بمناسبة�ذكرى�ثورة�ا�لك�والشعب�بتاريخ��مقتطف�404
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�م � �إبداء �مهام �Dنسان �لحقوق ��ستشاري �ا�جلس �حول�تو�ي Tحظته

أشرف�حصريا� ،وهو�الذي2009و�الجماعية�سنة���2007نتخابات�التشريعية�لسنة

 .عPى�عمل�تنسيق�وتحريك�ا�راقب>ن�\جانب�الذين�حضروا�ا�حطت>ن��نتخابيت>ن

عPى�ا�Tحظة�ا�ستقلة��11الدستور�ا�غربي�الذي�ينص�صراحة�jي�الفصل �

والü�Ï}ة�والشفافة��ي�أساس�مشروعية� ة�نتخابات�الحر "لTنتخابات�حيث�نص�عPى

�الديمقراطي �ا�¦;شح>ن،�. التمثيل �إزاء �التام �بالحياد �ملزمة �العمومية السلطات

�بي·}م �التمي>� �نحو�. وبعدم �عPى ��ستفادة، �تضمن �Wال� �القواعد �القانون يحدد

�والحقوق� �للحريات �الكاملة �وا�مارسة �العمومية، �DعTم �وسائل �من منصف،

�التصويت�\ساسية، �و�بعمليات ��نتخابية، �بالحمTت وتسهر�السلطات�. ا�رتبطة

�تطبيقها �عPى ��نتخابات �بتنظيم �وكيفيات�. ا�ختصة �شروط �القانون ويحدد

 .405... "ا�Tحظة�ا�ستقلة�وا�حايدة�لTنتخابات،�طبقا�للمعاي>;�ا�تعارف�عل�}ا�دوليا

بتحديد�شروط�وكيفيات��القا¾���30.11وعليه�يمكن�القول�إن�القانون�رقم�

أول�نص�قانوني�ينظم�ا�Tحظة�ا�ستقلة��406ا�Tحظة�ا�ستقلة�وا�حايدة�لTنتخابات

�للحظة� �العرفية �اللحظة �من �با�مارسة ��نتقال �بذلك �معلنا �با�غرب لTنتخابات

القانونية�وا�ؤسسية�ا�نظمة�وا�ؤطرة�بالقانون،�وما�تمنحه�لحظة��نتقال�هته�من�

�عPى��إمكانات �الحرص �|}دف �لTنتخابات �ا�ستقلة �ا�Tحظة �لتطوير�مهام وفرص

                                                           

405�� ��11الفصل �رقم �الظه>;�الشريف �الصادر�بتنفيذه �ا�غربي �الدستور ��1.11.91من شعبان��27الصادر�jي

يوليو��30(  1432شعبان��28مكرر�بتاريخ��5964وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�) 2011يوليو��29( 1432

2011.(  

�رقم�406 ��30.11 القانون �رقم �الظه>;�الشريف ��1.11.162،الصادر�بتنفيذه �القعدة �ذي �فاتح �9( 1432بتاريخ

�;b2011اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�) 2011سبتم.(  
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ضمان�وتوف>;�نزاهة��نتخابات�وضمان�تكافؤ�الفرص�ب>ن�جميع�الفرقاء�ا�تنافس>ن�

�سواء� �الجهات �من �عدد �إشراك �من �تعنيه �وبما ��نتخابية، �بالعملية وا�عني>ن

  .الوطنية�أو�الدولية�jي�عمليات�مTحظات��نتخابات

��نتخابية �ا�ستقلة �للمTحظة �ا�نظم �القانوني �فالنص �عPى�407وعليه جاء

� �مجموعه �بما �أبواب �أربعة �عPى �موزعا �الهند§�� �شكله �حيث�19مستوى مادة؛

�إ�ى� �إضافة �لTنتخابات �وا�حايدة �ا�ستقلة �ا�Tحظة �لتعريف �\ول �الباب خصص

سسات�وجمعيات،بينما�اشتماله�عPى�تحديد�ا�عني>ن�بالقيام�بمهام�ا�Tحظة�من�مؤ 

��نتخابات،� �مTحظي �اعتماد �وكيفيات �شروط �لتحديد �منه �الثاني �الباب خصص

��عتماد� �الخاصة �اللجنة �وتشكيلة �مهام �لتوضيح �الثالث �بابه �jي �بعدها لينتقل

مTحظي��نتخابات،بينما�سيخصص�الباب�الرابع�و\خ>;�لتوضيح�حقوق�وال¦�امات�

  .مTحظي��نتخابات

�الق �إ�ى�يروم �ا�مارسة �من �|}ا �و�رتقاء �ببTدنا �ا�Tحظة �تطوير�تجربة انون

التنظيم�القانوني،وذلك�لسد�الفراغ�التشري�ي�فيما�يتعلق�بممارسة�مهام�ا�Tحظة�

ا�ستقلة�وا�حايدة،|}دف�السهر�عPى�نزاهة�وحرية��نتخابات،وضمان�تكافؤ�الفرص�

��نتخاب �بالعملية �ا�عنية �Dطراف �كافة �وزير�408.يةب>ن �السيد �قدم �الكلمات |}ذه

�النواب،� �بمجلس �القانون �مشروع �الفا§�� �عباس �الوزير�\ول �حكومة �jي الداخلية

�أن� �يتضح �القانوني �النص �ومضمون �الكTم �مضمون �jي �متمعنة �قراءة �خTل ومن

                                                           

407�� �رقم �القانون �عPى �ا�ست�30.11سنصطلح �ا�Tحظة �وكيفيات �شروط �بتحديد �وا�حايدة�القا¾�� قلة

  .لTنتخابات�بقانون�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخابات�jي�مقالنا�هذا

408�� �الطيب �الشرقاوي �وزير�الداخلية �السيد �القاها �Wال� �الكلمة �من �(مقتطف أثناء�) 2011 - 2007حكومة

  .تقديمه��شروع�القانون�امام�لجنة�الداخلية�والTمركزية�والبنيات��ساسية�بمجلس�النواب
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التسويق�الذي�ح���به�القانون�كان�تسويقا�محكما�معتمدا�عPى�إظهاره�كآلية�من�

�\ساس �وحرة�ليات �وشفافة �نزü}ة ��نتخابات �والضامنة �Dشادة�. ية مسلسل

�الذين� �والسياسي>ن �ا�هتم>ن �من �عدد �تصريحات �خTل �سيستمر�من والتسويق

�ا�دني� �ا�جتمع �ومؤسسات �الديمقراطية �القوى �به �نادت �طا�ا �مكسبا اعتb;وه

  .با�غرب�لتجاوز�فرض�التطويق�عPى�مهام�ا�Tحظة��نتخابية

�وم �أنه �من�إ� �عدد �تسجيل �يمكن �القانوني �للنص �منظار�تشري�ي �خTل ن

�ا�صادقة� �جلسة �خTل �من �التشريح �عملية �jي �ننطلق �أن �يمكننا �حيث ا�Tحظات؛

و�ي��2011شتنb;�من�سنة�13عPى�مشروع�القانون�السابق�الذكر�ال��Wعقدت�بتاريخ�

نع�ما�مجموعه�نائبا�بر�انا�لصالح�ا�شروع�jي�ح>ن�امت�42الجلسة�ال��Wصوت�ف�}ا�

نائبا�بر�انيا�عن�التصويت�ولم�تتم�معارضة�مشروع�القانون�من�طرف�أي�نائب��30

بر�اني،�وبالتا�ي�يمكننا�أن�نTحظ�أن�مشروع�القانون�الذي�ح���بكل�هذه�Dشادة�

�اعتباره�إجابة�نوعية� �الفضاء�العام�عPى �النواب�أو�jي �مجلس �سواء�داخل ا�فرطة

� �ا�Tحظة �تقن>ن �لصالحه��طلب �يصوت �لم �التشري�ي �الفراغ �وسد �نتخابية

�أصل�42سوى  �من �بر�انيا �عPى��325نائبا �الفاعل>ن �أن �يعكس �وهو�ما �بر�انيا نائبا

�الهش� �الوضع �خTل �تذكر�من �أهمية �للقانون �يعطوا �لم �التشريع �مؤسسة مستوى

  .الذي�عكسته�نسبة�التصويت�عPى�مشروع�القانون 

لقانوني�فان�ا�Tحظة�العريضة�ال��Wيمكن�أما�عPى�مستوى�مضمون�النص�ا

تسجل�}ا�و�ي�أن�النص�القانوني�انتقل�بالتطويق�وبمحاصرة�مهام�ا�Tحظة�ا�ستقلة�

�من� �يPي �بما �عليه �نستدل �أن �يمكن �ما �وهو �لTح¦;اف �الهواية �من لTنتخابات

  :مTحظات
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يتحدث�النص�الدستوري�jي�فصله�الحادي�عشر�وبالضبط�عPى�مستوى�� �

� �ا�ستقلة�فقرته �ا�Tحظة �وكيفيات �شروط �سيحدد �القانون �أن �عPى الرابعة

�دوليا �عل�}ا �للمعاي>;�ا�تعارف �لTنتخابات،طبقا �النص�409وا�حايدة �قراءة �عند ،لكن

�أحال� �و� �حددها �و� �الدولية �مرجعياته �إ�ى �أشار �\خ>; �هذا �نجد �� القانوني

�ا�ق �مستوى �عPى �إل�}ا ��حتكام �من �نتمكن ¤Wالنص�عل�}ا،ح� �يش>; �ح>ن ارنة،jي

�بشكل�مبطن�إ�ى�تراتبية�ا�رجعيات�حيث�يعتمد�الدستور� �\و�ى القانوني�jي�مادته

�ا�عاي>;� �ثم �ثانيا �با�نتخابات �ا�تعلقة �والتنظيمية �التشريعية �النصوص �ثم أو�

�ثالثا �ا�عاي>;�410الدولية �إ�ى ��حتكام �أن �يش>;�إ�ى �،كما �مفتوحا �تحديدها �باب وي¦;ك

��ستئناس�الدولي �قبيل �من �سوى �ليست �ا�ستوى �هذا �عPى �الفضPى �وا�مارسات ة

 Ãن�\ساس�هو�الدستور�ثم�النصوص�التشريعية�الوطنية�رغم�أن�النص�القانوني�

كان�من�ا�فروض�أن�يوضح�بشكل�مفصل�Dحالة�الدستورية�السابقة�عPى�مستوى�

�ما�سي¦;ك� \مر�غامضا�أمام�ا�Tحظ>ن��ستناد�للمعاي>;�ا�تعارف�عل�}ا�دوليا،�هذا

وا�Tحظات�الذين�من�الطبي�ي�أن�يطلعوا�عPى�ا�مارسات�الفضPى�والقوان>ن�الدولية�

�من� �يTحظونه �ما �عPى �الحكم �من �يتمكنوا ¤Wح� �ا�ستقلة �ا�Tحظة ��هام ا�نظمة

أعمال�ومسلكيات�وممارسات�jي�ف¦;ة�مTحظا£}م�وإدراجها�jي�خانة�ما�يخالف�ا�عاي>;�

ولية�أو�العكس،�وبالتا�ي�يمكننا�القول�إن�حالة�الغموض�هاته�ال��Wكرسها�النص�الد

                                                           

شعبان��27الصادر�jي��1.11.91من�الدستور�ا�غربي�الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم��11ر�الفصل�انظ�409

يوليو��30(  1432شعبان��28مكرر�بتاريخ��5964وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�) 2011يوليو��29( 1432

2011..(  

410�� �القانون �من �\و�ى �الظه>;�الشري�30.11انظر�ا�ادة �الصادر�بتنفيذه �رقم �ذي��1.11.162ف �فاتح بتاريخ

اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�) 2011سبتمb;��9(  1432القعدة�

2011. (  
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القانوني�تعتb;�مدخ�Tمن�مداخل�التحكم�jي�مخرجات�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخابات�

�وا�طلوب�. وتوج�}ا ��نتخابات �مTحظي �أمر�اعتماد �إل�}ا �ا�وكول �اللجنة �فإن كذلك

ا�عتمدين�للقيام�با�Tحظة�ا�ستقلة�و�ا�حايدة�م·}ا�أن�تضع�رهن�إشارة�\شخاص�

لTنتخابات�ميثاقا�يحدد�ا�بادئ�والضوابط�\ساسية�ال��Wيتع>ن�عل�}م�التقيد�|}ا،�

�ا�Tحظة� �مجال �jي �دوليا �عل�}ا �ا�تعارف �الجيدة �وا�مارسات �ا�عاي>; �فيه ترا�ي

�ال�411نتخابية �السابقة �م���Ïللمادة �واضحا �ميثاقا �تضع �لم �اكتفت�، ذكر�بقدر�ما

باÞشارة�إ�ى�عشر�أسماء�لÌسس�ا�عيارية�ال��Wيتع>ن�أن�تتقيد�|}ا�الهيئات�ا�عتمدة�

�ا�يثاق� �تضم>ن ¤Wأو�ح� �أو�تفصيل �إيضاح �بدون �طرفها، �من �ا�نتدبون وا�Tحظون

 .412لهذه�النصوص

�أن� � �مTحظة �يمكن �القانون �من �\و�ى �أي �ا�ادة �نفس �مستوى �عPى كذلك

أي�(عمد�إ�ى�حصر�مجال�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخابات�jي�التتبع�ا�يداني�هذا�\خ>; 

��نتخابية) Dجرائي �العمليات �أن�413لس>; �يتضح �السالفة �با�Tحظة �وارتباطا ،

تغا¾���القانون�عن�توضيح�ما�أجمله�النص�الدستوري�حول�ا�عاي>;�ا�تعارف�عل�}ا�

�أ �الصدفة �محض �من �يكن �ولم �اختيارا �كان �الحصر�دوليا �هذا �أن �حيث و�السهو،

�واخ¦�اله ��نتخابات �مTحظة �مجال �مستوى �عPى �الحملة� والتضييق �ف¦;ة jي

�يعتb;�مناقضا� �النتائج �وإعTن �والفرز �التصويت �مراحل �من �بعدها �وما �نتخابية

                                                           

بتاريخ�فاتح�ذي�القعدة��1.11.162الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم��30.11من�القانون��14انظر�ا�ادة��411

1432  )9��;b2011اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8شور�بالجريدة�الرسمية�عدد�وا�ن) 2011سبتم.(  

ا�عد�من�طرف�اللجنة�الخاصة��2016انظر�ميثاق�الشرف�الخاص�بمTحظة��نتخابات�التشريعية�لسنة��412

  .�2016عتماد�مTحظي��نتخابات�التشريعية�لسنة�

 1432بتاريخ�فاتح�ذي�القعدة��1.11.162شريف�رقم�الصادر�بتنفيذه�الظه>;�ال�30.11من�القانون��1ا�ادة��413

 )9��;b2011اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�) 2011سبتم.(  
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للمبدأ�الدستوري�القائل�بربط�مTحظة��نتخابات�با�بادئ�ا�تعارف�عل�}ا�دوليا�jي�

ولو�أن�ا�شرع�تكفل�بتضمي·}ا�jي�القانون�لكان�من�السهل�فتح�مجال�هذا�ا�جال،�

�النصوص� �إعداد �مرحلة �يشمل �ومستمر �أوسع �نطاق �عPى ��نتخابات مTحظة

�مTءم�}ا�للمعاي>;�الدولية،� القانونية�الخاصة�با�نتخابات�وإصدارها�ومTحظة�مدى

�ا� �التقنية ��جراءات �كل �وكذا ��نتخابي �التقطيع �وا�صاحبة�ومTحظة مهدة

��Tحظة� ��نتخابية �تمتد�عمليات�ا�Tحظة لTنتخابات،�بل�أكµ;�من�ذلك�يمكن�أن

�ا�Tحظة� �أعمال �أن �كما �والحياد، �با�وضوعية �ال¦�امها �ومدى �DعTم وسائل

��نتخابات� �بعد ��ا �دوليا �عليه �هو�متعارف ��ا �تستمر�استنادا �أن �يمكن �نتخابية

�الشك ��سار �مرتبطة�وتتبعها �أمور �من �ذلك �إ�ى �وما ��نتخابية �والطعون اوي

�عمل�.با�نتخابات �محاصرة �عPى �مجددا �عمل �قد �القانوني �النص �يكون وبالتا�ي

�ونمذجة� �مجالها �عb;�تحديد �مخرجا£}ا �jي �والتحكم �لTنتخابات �ا�ستقلة ا�Tحظة

 Tم� �أي �مخرجات �عنه �تحيد �لن �الذي �وا�Tحظة �التقييم �معطى �وفق حظة�أعمالها

 .انتخابية�وفق�ما�ينص�عليه�القانون�ا�نظم

�ا�Tحظة� � �بمهام �القيام �لها �ا�خول �الجهات �لتحدد �الثانية �ا�ادة تأتي

ا�ستقلة��نتخابات�حيث�تحدد�jي�الصنف�الثاني�جمعيات�ا�جتمع�ا�دني�الفاعلة�

�ا�واطنة� �قيم �ونشر �Dنسان �حقوق �مجال �jي �الجاد �بالعمل �لها وا�شهود

�عن�414مقراطيةوالدي �يتحدث �أنه �ا�نطوق �هذا �مستوى �عل �مTحظته �يمكن ؛وما

�والسؤال� �Dنسان، �حقوق �مجال �jي �الجاد �العمل �وثان�}ما �الفاعلية �أولهما معيارين

                                                           

بتاريخ�فاتح�ذي�القعدة��1.11.162الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم��30.11من�القانون��2انظر�ا�ادة��414

1432  )9��;b2011اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�وا�) 2011سبتم.(  
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�يقوم� �من �ا�عيارين �هذين �لتنقيط �ودقيقة �علمية �شبكات �غياب �jي �يطرح الذي

�مجال �خدمة �jي �وجدي�}ا �فاعلي�}ا �أساس �عPى �لجمعية �Dنسان��بالشهادة حقوق

ونشر�قيم�ا�واطنة�والديمقراطية�ثم�كيف�يمكن�للجنة�الخاصة�باعتماد�ا�Tحظ>ن�

�هذين�ا�عيارين�ووفق�ماذا�سيتم�ت�Ïيلهما؟�طبعا�فا�شرع�كان� وا�Tحظات�أن�ت�Ïل

�ا�Tحظة� �حق �منح �مستوى �عPى �نفسه �تقييد �عدم �إ�ى �الفقرة �هذه �وراء �من يرمي

�متس �عكسه �\مر�عPى �ال��Wوجعل �التأويTت �من �عدد �عPى �ومفتوحا �بالضبابية ما

يمكن�اعتمادها�jي�إقصاء�كل�ما�من�شأنه�أن�يخرج�عن�إجماع�ا�خرجات،�وبالتا�ي�

�jي� �ا�ساهمة �jي �الجمعيات �مشاركة �عPى �ترد �عدة �قيودا �هناك �إن �القول يمكننا

�أن �مTحظة �يمكننا �كما �\خ>;ة، �هذه �دور �من �يحد �مما ��نتخابات النص��مTحظة

�ما� �عكس �عPى �وا�هتم>ن �للمواطن>ن ��نتخابات �مTحظة �إمكانية �يمنح �لم القانوني

�أمام� �ا�Tحظة �مجال �فتح �مسار �jي �الدولية �التجارب �من �مجموعة �إليه ذهبت

 .ا�واطن>ن�بشكل�فردي

�jي� ��نخراط �له �ا�خول �الثالث �الصنف �تحديد �jي �نفسها �ا�ادة �تعتمد كما

�نهج�ح>ن�تحدد�أن�ا�نظمات�الغ>;�الحكومية�\جنبية�ال��Wعمليات�ا�Tحظة�نفس�ا

�لها�با�ستقTلية� يمك·}ا��نخراط�jي�عمليات�ا�Tحظة�من�الTزم�أن�يكون�مشهودا

��نتخابات �مTحظة �بمجال �مهتمة �تكون �وان �مجال�415وا�وضوعية �� �إنه �حيث ،

مستوى�ا�نظمات��خصوصا�عندما�يرتبط�\مر�با�نتخابات�فانه�حW¤�عPى للصدفة

\جنبية�تبقى�اللجنة�الخاصة�jي�وضع�مريح�أمام�كل�منظمة�من�ا�مكن�أن�تضمن�

�الذي� ��عتماد �من �عb;�حرما¨}ا �وذلك �Dشادة �سياق �عن �تخرج �مTحظات تقريرها

                                                           

  .30.11انظر�الفقرة�\خ>;ة�من�ا�ادة�الثانية�من�القانون��415
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تبقى�سلطته�ا�طلقة�بناءا�عPى�نص�القانون�بيد�اللجنة�الخاصة�من�جهة،ومن�جهة�

ر�تفاعل�ا�ادة�الثانية�من�القانون�مع�ا�ادة�الرابعة�ال��Wثانية�يطرح�السؤال�jي�إطا

تلزم�ا�نظمات�غ>;�الحكومية�\جنبية�بضرورة�أن�تقدم�طلبا£}ا�من�اجل�الحصول�

�فالسؤال� �وبالتا�ي �Dنسان �لحقوق �الوط¥� �ا�جلس �طريق �عن �اللجنة �اعتماد عPى

�ا�نظم �وجه �jي �التعقيد �هذا �ا�شرع �اعتمد �هو��اذا �الغ>;�الحكومية�ا�طروح ات

  .\جنبية

�تحكمية�� �وت�ÏيTت �لتأويTت �حمالة �بيضاء �عبارات �عPى �ا�شرع �اعتماد إن

�منح� �من �انطTقا �القانوني �النص �مستوى �عPى �مكثف �وبشكل �بقوة �منتشرا نجده

�jي� �مضمنا �نجده �ما �ذلك،وذلك �الحال ¤��اقت �\خ>;�كلما �هذا �سحب �إ�ى �عتماد

� �D �17ا�ادة �من �تجعل �Wاح¦;امهال� �وعدم �العام �بالنظام �لسحب��416خTل كافيا

�الغاية�بضبط� �وبذلك�تتحقق �وتفصيل��ع¥¤�النظام�العام، �عتماد�دونما�توضيح

�إ�ى� �استنادا �بسحبه �وكذا ��عتماد �منح �آلية �خTل �من �وا�Tحظ>ن �ا�Tحظة هيئات

 .تأويل�ا�Ñ}م�من�النص�القانوني

�أ � �أننا �وبما �شرط �ا�ناسبة �أن �وحيث �ا�ادة �تشريح �مناسبة من��17مام

�مTحظي��30.11القانون  �أمام �ا�ادة �تضعه �الذي �\خ>; ��ل¦�ام �أن �نجد فإننا

�حول  �يتمحور �لوسائل� �نتخابات �أو�تصريح �أو�تعليق �أو�بTغ �إصدار�بيان عدم

�العمليات� �ان�}اء �قبل ��لك¦;ونية �أو �البصرية �أو �ا�سموعة �أو �ا�كتوبة DعTم

�لTق¦;اع��نتخابية �العامة �ال·}ائية �النتائج �إعTن �ا�Tحظة�417وقبل �خTل �فمن ؛
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�و\شكال� �والسياقات �Dجراءات �كل �ومنع �بحصر �قام �النص �أن �يتضح \ولية

التعب>;ية�من�بيانات�و�بTغات�وتعليقات�وتصريحات�أي���مجال�للتعب>;�مطلقا�هذا�

ها�جميعها�ويعمد�إ�ى�عدها�الحصر�سيمتد�إ�ى�الوسائل�والقنوات�التواصلية�ليشمل

�نكون� �وبالتا�ي �أو��لك¦;ونية، �أو�البصرية �أو�ا�سموعة �ا�كتوبة �DعTم �وسائل jي

أمام�منع�مطبق�Ãي�شكل�تعب>;ي�أمام�أي�واسطة�إعTمية�تواصلية،�وحيث�أنه�إذ�

كان�ا�شرع�يروم�بذلك�جعل�مهام�ا�Tحظ�حيادية�وفق�زاوية�ايجابية�فإنه�اعتمد�

السل��Lا�تسم�بالقصور�والدا�ي�للتواطؤ�بما���يخدم�ا�بدأ�الدستوري�الدا�ي�ا�نع�

�الخروقات� �كشف �من �ا�Tحظ �حرمان �أن �عل�}ا،حيث �وا�ؤكد ��نتخابات ل�Ïاهة

للرأي�العام�وا�تتبع>ن�ول�دارة�ا�شرفة�عPى�العملية��نتخابية�يعتb;�سكوتا�صريحا�

�وغ>;�محايد �-وموجها �أن �اعتb;نا �إذا �با�بادئ �مرتبطا �يكون �أن �يجب ال�Ïاهة�(الحياد

�آو��–...)والتكافؤ �الخرق �عن �الفوري �DعTن �لحظة �من �نجعل �أن �يمكن �ح>ن jي

�للفساد� �ومكافحة �تصدي �لحظة �لTنتخابات �ال�Ïيه �بالس>; �تضر �Wال� ا�مارسة

�jي �مسؤولي�}ا ��نتخابية �العملية �عPى �ا�شرفة �Dدارة �تحميل �خTل �من ��نتخابي

�منع� �بأن �القائل �التأويل �أمام �هنا �ننساق �أن �يمكننا Tف� �العملية،وبالتا�ي ضبط

الكشف�الفوري�عن�الخروقات�يدخل�jي�باب�اح¦;ام�النظام�العام�أو�اح¦;ام�العمل�

ا�ؤسساتي�استنادا�إ�ى�أن�هذه�الخروقات�قد�تكون�موضوع�شكاية�وطعن�من�قبل�

bدارة،�ومثل�هكذا�تDير�يوضح�بما���يدع�مجا��للشك�قصور�\حزاب�السياسية�و;

التصور�لدى�أصحابه،�حيث�أن�عمل�ا�Tحظ�أبعد�ما�يكون�عن�عمل�ا�راقب،�jي�

ح>ن�يظل�الهدف�الرئيس�من�وراء�هكذا�إجراء�هو�ضبط�مخرجات�هيئات�ا�Tحظة�
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�DعTن� �بعد �يكون �ما �غالبا �الذي �التقرير�ال·}ائي �وهو �ووحيد �واحد �مخرج وفق

� �عن �ف�}ا�الرسم� �مرت �Wال� �\جواء �بايجابية �إشادات �من �يصاحÑ}ا �وما النتائج

�نتخابات�و�ي�Dشارات�ال��Wيلتقطها�مTحظو��نتخابات�ويفهمون�تداعيا£}ا�جيدا�

 .ومرام�}ا

� � �ا�ادة �ا�شرع �يختم �حيث �إشكال �تث>;�أكµ;�من �زالت �ما �ا�ادة �17نفس

�ا�نوطة�|}اتتكلف�الجهة�ا�عتمدة�للمTحظة�بتموي" بعبارة أي�أنه�عPى��418"ل�ا�هام

الهيئات�الراغبة�jي�القيام�بمهام�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخابات�أن�تكون�قادرة�عPى�

تمويل�ذا£}ا�أمام�هذه�ا�همة�ال��Wتتطلب�قدرات�مالية�قوية�Ãننا�بصدد�تعبئة�عدد�

رات�من�ا�Tحظ>ن�وتعويضهم�ولو�بشكل�رمزي�وتعبئة�طاقم�من�أجل�تحليل�استما

ا�Tحظ>ن�وصياغة�النتائج�والخTصات�ال¦;كيبية�والتقرير�ال·}ائي�وبالتا�ي�نكون�أمام�

مهام�تتطلب�تموي�Tماليا�jي�غالب�\حيان���تتوفر�الجمعيات�عليه،�مما�يجعل�هذه�

�أن� �ح>ن �jي ��نتخابات، �مTحظة �عملية �أمام �مالية �صعوبات �من �تعاني الجمعيات

�\خرى  �الجمعيات �من �أجل��عددا �من �القانوني �ا�عطى �ذات �إ�ى �تستند �أن يمكن

مراكمة�بعض�ا�نافع�ا�الية�عن�طريق�استجTب�ا�ساعدات�الخارجية�عPى�أساس�

��نتخابية �ا�Tحظة �مهام �لحقوق�. تمويل �ا�غربية �با�نظمة �أدى �ما �بالضبط وهذا

ات�وتضمينه�Dنسان�إ�ى�رفع�مذكرة�حول�تعديل�قانون�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخاب

بندا�يتحدث�بدقة�عن�ضمان�استفادة�الجمعيات�ا�عتمدة�للقيام�بمهام�ا�Tحظة�

 .419من�الدعم�العمومي�استنادا�عPى�معاي>;�موضوعية
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�jي� � �يحمل �لTنتخابات �ا�ستقلة �للمTحظة �ا�نظم �القانوني �النص إن

،�كما�أنه�تسميته�مطلبا�ضروريا�لتحقيق�ا�رجو�من�ا�Tحظة�وهو�عنصر��ستقTلية

ينص�عPى�حيادية�واستقTل�وتجرد�ا�Tحظ>ن�و�ي�مبادئ�تنتم��لعائلة��ستقTلية،�

�سؤ��عريضا�عن�استقTلية�اللجنة�الخاصة��عتماد� وبالتا�ي�فذلك�يجعلنا�نطرح

�الثالث �الباب �ع·}ا �تحدث �Wال� ��نتخابات �ا�جلس�420مTحظي �لدى �تحدث �Wوال� ،

� �هذا �Dنسان؛ �لحقوق �عن�الوط¥� ��ستقTل �شروط �تتوفر�فيه �� \خ>;�الذي

الدولة،�كما�يتو�ى�رئاسة�اللجنة�الخاصة��عتماد�مTحظي��نتخابات�رئيس�ا�جلس�

�الدولة،� �عن �ا�ا�ي �و� ��داري ��ستقTل �يملك �� �الذي �Dنسان �لحقوق الوط¥�

�ا� �الحكومية �السلطات �يمثلون �أعضاء �من �تتألف �اللجنة �أن �ذلك �إ�ى كلفة�أضف

بالعدل�والداخلية�والخارجية�والتعاون�و�تصال�وا�ندوبية�الوزارية�ا�كلفة�بحقوق�

،وبالتا�ي�فا�Tحظ�أن�اللجنة�هته�وال��Wمن�ا�فروض�أن�تكون�الساهر�...Dنسان�و�

�الجهاز� �عن ��ستقTلية �مقومات �تتوفر�ف�}ا �� �ذا£}ا ��ي ��ستقTلية �ضمان عPى

�ذلك �إ�ى �أضف �ضمن��الحكومي، �يشارك �Dنسان �لحقوق �الوط¥� �ا�جلس أن

�بل� ��نتخابات �مTحظة �بمهام �للقيام �القانون �بحكم �ا�ؤهلة �الوطنية ا�ؤسسات

�يتوفر�عليه�من�إمكانات�مادية� ��ا �\عظم�نظرا �ا�Tحظ �نضعه�jي�خانة يمكننا�أن

� �فان �لها،وبالتا�ي �وتابع �الدولة �عن �جهاز�غ>;�مستقل �أصله �وهو�jي غياب�وبشرية

�أن� �جPي �بشكل �يوضح �رئيسها �أو�jي �اللجنة �jي �سواء �عنصر��ستقTلية وانعدام

                                                                                                                                                    

  .وا�حايدة�لTنتخابات

بتاريخ�فاتح�ذي��1.11.162الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم��30.11انظر�مواد�الباب�الثالث�من�القانون� 420

اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�) 2011سبتمb;��9(  1432القعدة�

2011.(  
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مجال�مTحظة��نتخابات�من�ا�جا�ت�ا�ضبوطة�لدى�أصحا|}ا،�وما�يجعلنا�نؤكد�

هذه�الخTصة�هو�أن�عمل�اللجنة�الخاصة��عتماد�مTحظي��نتخابات�يمتد�لتكوين�

�ا�Tح �ميثاق �بنود �وتحديد �مTحظة�ا�Tحظ>ن �أعمال �توجه �يجعلها �ما �وهو ظ

�نتخابات�نحو�مخرجات�بعي·}ا؛�وحيث�أن�ا�ناسبة�شرط�كما�أشرنا�فإن�مناسبة�

�مTحظو� �يتلقاه �الذي �التكوين �معالم �إيضاح �علينا �تفرض �التكوين �عن الحديث

�ينتمون� �الحال �بطبيعة �وا�Tحظات �ا�Tحظ>ن �أن �حيث ��نتخابات، ومTحظات

متعددة�م·}م�من�لم�يشارك�jي�أي�عملية�انتخابية�سابقا�وبالتا�ي�فهو�لشرائح�عمرية�

�jي� �فا�فروض �وبالتا�ي �الناخب>ن، �أوراق �يحتوي �شفاف �صندوق �أمام �\و�ى للمرة

�التكوين،� �فوارق �مراعاة �إ�ى �إضافة �العمرية �الفوارق �مراعاة �التكوين الساهر�عPى

م�ا�عرفية�وتختلف�مستويا£}م�حيث�أن�ا�شارك>ن�jي�مهام�ا�Tحظة�تختلف�مشار|}

التعليمية�وحيث�أن�موضوع��نتخابات�ومTحظ�}ا�من�ا�واضيع�ال��Wتتطلب�ا�اما�

�وتاريخ� �با�غرب ��نتخابات �وتاريخ �الدولية �وبا�مارسات ��نتخابية بالقوان>ن

�مهمة�/ال¦�وير �من �يجعل �ذلك �كل ��نتخابية �ا�مارسة �تطور �واكب �الذي ال�Ïاهة

� �من�التكوين �استفادوا �ا�Tحظ>ن �أن �نجد �ا�قابل �jي �لكن �وأساسية، �مطلوبة مهمة

�\حيان �غالب �jي �ما �تضم �مجموعات �jي �جما�ي �حول �30تكوين وحدات��8فردا

�للمTحظة� �والدستوري �وDطار�القانوني �ا�Tحظ �ودور �للمTحظة �با�دخل مرتبطة

�و ��ستمارة �ملء �وكيفية �ا�Tحظ �تواصل �سق...وتقنيات �jي ،� �يتعد �لم �زم¥� �13ف

،�مما�يفقد�معه�التكوين�قيمته�ورمزيته�وموضوعيته،لكن�إذا�421دقيقة��25ساعة�و

                                                           

421 Fiche technique « méthodes et techniques d’observation neutre et indépendante des élections 

législatives 2016 .C.S.A.O.E 
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�أعمال� �لتوجيه �التكوين �استخدام �يتم �خTله �من ��خر�الذي �الجانب �إ�ى نظرنا

�أهمية� �عPى �التكوين �ساعات �من �عدد �والتذك>;�jي �التأكيد �طريق �عن ا�Tحظة

�تأثر�jي �� �ثانوية �أمور �ماكينة��مTحظة �،وتجاوز£}ا ��نتخابية �العمليات مخرجات

 .التحكم�وال¦�وير�والفساد��نتخابي

�ا�ادة � �نصت �ال¦;اب��16لقد �بسائر�أرجاء �التنقل �حق �عPى �القانون من

،jي�انسجام�مع�روح�ا�Tحظة�ا�ستقلة�422الوط¥��للقيام�بمهام�مTحظة��نتخابات

� �استمارة �أن �هو �ا�Tحظ �أن �إ� �بمTحظة�لTنتخابات �الخاص ��عتماد طلب

�تقدم� �مركزة �ورقة �بالطلب �إرفاقها �ا�طلوب �الوثائق �ضمن �من �تطلب �نتخابات

�للقيام� �اعتمادها �حالة �jي �الهيئة �ستعتمدها �Wال� �للمنهجية �العريضة الخطوط

�وموارد� �أهداف �إ�ى �إضافة �لTنتخابات،ت¦;كز�باÃساس �وا�ستقلة �ا�حايدة با�Tحظة

� �عPى �ا�ق¦;ح>نا�Tحظة �وا�Tحظ>ن �للمTحظات �الجغراjي �يمكن�423التوزيع ،وهو�ما

من�القانون�السابق�الذكر،وهو�ما��16اعتباره�تناقضا�صريحا�مع�مقتضيات�ا�ادة�

يستجلب�الشك�والريبة�عن�نوع�مثل�هذه�الطلبات�فهل�ا�قصود�الخفي�من�ورا�}ا�

� �سيغط�}ا �Wال� �الجغرافية �الرقعة �عPى �ا�سبق �من�هو�التعرف ��نتخابات مTحظي

�مTحظة� �نقاط �jي ��نتخابات �يضر�ب�Ïاهة �قد �عمل �تزوير�أو�أي �أي �تفادي اجل

 .دوائر�انتخابية�أخرى؟/ نقاط� �نتخابات�وبالتا�ي�نقل�كل�تدخل�إ�ى

�نماذج� �من �نستشفها �القانوني �النص �تشريح �مستوى �عPى �القول �خTصة إن

                                                           

بتاريخ�فاتح�ذي�القعدة��1.11.162الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم��30.11من�القانون��16انظر�ا�ادة� 422

1432  )9��;b2011اكتوبر��6(  1432ذي�القعدة��5984�،8عدد��وا�نشور�بالجريدة�الرسمية) 2011سبتم.(  

��عتماد�الخاص�بمTحظة��نتخابات�التشريعية�لسنة��423 �طلب با�وقع�الرسم��للجنة��2016انظر�استمارة

  .الخاصة��عتماد�مTحظي��نتخابات
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�وا�حاي �ا�ستقلة �تقارير�ا�Tحظة �من �تقرير�عدد �تأملنا �إذا �أنه ��نتخابات،حيث دة

�إضافة� �Dنسان �لحقوق �ا�ركز�الوط¥� �وكذا �Dنسان �لحقوق �ا�ركز�ا�غربي �من كل

�لحقوق� �الكرامة �منتدى �وكذا �ا�غربي �الديمقراطي �ا�دني �ا�نتدى �من �تقرير�كل إ�ى

مع��Dنسان؛�نجدها�لم�تخرج�عن�سياق�Dشادة�بالجو�الذي�مرت�فيه��نتخابات

��نتخابية� �الحمTت �jي �\طفال �استغTل �قبيل �من �ا�Tحظات �من �عدد تسجيل

وتدخل�بعض�رجال�السلطة�وكذا�بعض�ا�Tحظات�ا�تفرقة�هنا�وهناك،وإذا�أخذنا�

بع>ن��عتبار�التقرير�\و�ي�للمجلس�الوط¥��لحقوق�Dنسان�نجده�قد�تطرق�بشكل�

Pع� �طرأت �Wال� �القانونية �للتعديTت �النواب�خافت ��جلس �التنظيم� �القانون ى

��27.11رقم �رقم �التنظيم� �القانون �منه�21.16بموجب �محاولة لتدعيم� jي

�كهيئة� �كونه �عن �منه �وتعب>;ا �لTنتخابات �ا�ستقلة �ا�Tحظة �مجال �jي استقTليته

�القانوني� �النص ¤Wح� ��حظ �قد ��نتخابات ��Tحظة �القانون �بحكم �مخولة وطنية

واب،�ويبقى�الطابع�العام�الغالب�عPى�جل�التقارير�هو�التنميط�ا�رتبط�بمجلس�الن

�بمخرجا£}ا� �ا�سبق �والتحكم ��نتخابية �ا�Tحظة �توجيه �مقاربة �نجاح �عPى �دليل jي

�للديمقراطية� �العربية �أجنبية،كالشبكة �هيئات �|}ا �قامت �Wال� �تلك �ف�}ا بما

� �تحليلنا �يعزز �ما �ال/و�نتخابات،وهو �للنص �السابق �ضوء�تشريحنا �عPى قانوني

  .ا�مارسة�ومخرجا£}ا

 خ�صات�وتوصيات

�نقل� �كب>;�jي �بشكل �نجحت �قد �الدولة �هو�أن �إليه �نخلص �أن �يمكن �ما إن

�مرحلة� �إ�ى �الهواية �مرحلة �من �لTنتخابات �ا�ستقلة �ا�Tحظة �ومحاصرة التحكم

�لTنتخابا �وا�حايدة �ا�ستقلة �ا�Tحظة ��لية �عD�;bقرار�القانوني �كآلية��ح¦;اف ت
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�jي� �حدوده �إ�ى �نجحت �قد �تكون �وبالتا�ي �با�غرب، ��نتخابات ��وضوع تجميلية

�بما� �لTنتخابات �مستقلة �مTحظة �ت�Ïيل �والقادر�عPى �الجاد �ا�دني �ا�جتمع محاصرة

يخدم�العملية��نتخابية�ويخدم�الديمقراطية،كما�تكون�بذلك�نجحت�jي�إبعاد�كل�

�تشو  �أن �ا�حتمل �من �Wال� ��نتخابية،\صوات �العملية �إدارة �jي �ترك>�ها �عPى  ش

�بمناسبة� ��نتخابات �مTحظي ��عتماد �الخاصة �اللجنة �اعتماد �من فبالرغم

� �لـ �التشريعية �لـ2016أكتوبر��7نتخابات �بي·}ا�37، �ودولية،من �وطنية �31هيئة

�بما� �Dنسان �لحقوق �الوط¥� �ا�جلس �ومTحظات ��Tحظي �إضافة �وطنية، جمعية

� �مجموعه �من �بي·}م�4000أزيد �من �ومTحظة �ذات��92مTحظ �فإن �دوليا، مTحظا

� �مؤسسة �طلب �أقصت �قد �السابق�" كارتر"اللجنة �\مريكي �الرئيس �يرأسها �Wال

ولم�تمنحها�اعتماد�مTحظة��نتخابات�التشريعية�للسابع�من�أكتوبر�" جيم��كارتر"

ؤسسة�عن�جواب�اللجنة�ا�ا¾��،�ولم�تb;ر�ذات�اللجنة�رفضها�هذا�كما�لم�تعلن�ا�

الخاصة�بتلقي�الطلبات،�وهو�ما�يث>;��ستغراب،�حيث�أن�ا�ؤسسة�ا�ذكورة�قدمت�

�ا�ؤسسات� �كb;يات �من }ا �ك̈و �إ�ى �إضافة �القانون �jي �ا�طلوبة �الشكليات �وفق طلÑ}ا

الدولية�ال��Wتنشط�jي�مجال�ا�Tحظة�ا�ستقلة�لTنتخابات�إ��أن�ذلك�لم�يشفع�لها�

تماد�مTحظة��نتخابات،�وحيث�أننا�أمام�موضوع��نتخابات�الذي�يشكل�jي�نيل�اع

للدولة�موضوعا�من�ا�وضوعات�ال����Wتحتمل�ا�فاجئة�و��الصدفة�فقد�يكون�من�

�بعض� �من �السياسية �الذكر�هو�مواقفها �السابقة �ا�ؤسسة �اعتماد �رفض أسباب

�تقرير�قد �من �ا�غربية �السلطات �وتخوف �ا�غربية �إجماع��القضايا �نطاق �عن يخرج

  .التقارير�ا�شيدة�ب�Ïاهة�العملية��نتخابية�وديمقراطي�}ا

�الديمقراطية�اليوم�تحتاج�Ãكµ;�من�قانون�معطوب�وإرادة�معطوبة�بقدر� إن
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�للممارسات� �ومراعية �مستقلة �انتخابية ��Tحظة ��نتخابية �الديمقراطية �تحتاج ما

�ال ��نتخابات �فقضايا �الدولية، �من�وا�بادئ �اليوم �أضحت �والü�Ï}ة �والشفافة حرة

�وقبول� �شرعية �ضمان �وÃجل �انتخابية، �عملية �كل �تراع�}ا �Wال� �\ساسية القضايا

�وحيث� ��نتخابية، �للعمليات �ومستقلة �محايدة �مTحظة �ضمان �وجب �العملية هذه

��جتما�ي� �من �ال�Ïاع �بحالة �السلم� ��نتقال �تع¥� ��نتخابية �العمليات أن

�تجاوز�للسيا§��،و �بعدم �تعتb;�الضامن ��نتخابات �مTحظة �فان �السياق �ذات jي

،�إضافة�إ�ى�عملها�عPى�تقوية�وتدعيم�شفافية�العمليات�424ال�Ïاع�للمجال�السيا§��

  . �نتخابية�وحماية�حقوق�Dنسان�والديمقراطية

إن�التأث>;�الرئي����لعملية�مTحظة��نتخابات���يتمثل�jي�جمع�ا�علومات،بل�

ق�بكون�حضور�عملية�ا�Tحظة�يشكل�عام�Tرادعا،إذ�يمكن�أن�تساهم�بذلك�يتعل

  .425بطريقة�مهمة�jي�توطيد�الثقة

  :اJراجع�اJعتمدة�zي�اJقال

الصادر�jي��1.11.91الدستور�ا�غربي�الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم� �

ر�مكر �5964وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�)2011يوليو��29(1432شعبان��27

  ).2011يوليو��30( 1432شعبان��28بتاريخ�

                                                           

424 � �عنوان �تحت �مقال ،� �يونس ��شهب ��ن" الشامي �ا�جال �لتحديد �كمدخل ��نتخابات تخابي�مTحظة

  .102،�ص��2015منشور�بمجلة�العلوم�القانونية�،العدد�الثالث�،�سنة�" للمجتمع�ا�دني

425 Horacio boneo ,Manuel Carillo,Ricardo valverde,”la observación ( internacional y national) de 

las elecciones “ ,in treatise on compared electoral law of latin america, international institute for 

democracy and electoral assistance 2007 
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بتاريخ��1.11.162الصادر�بتنفيذه�الظه>;�الشريف�رقم��30.11القانون�رقم� �

�5984�،8وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�عدد�)2011سبتمb;��9(1432فاتح�ذي�القعدة�

 ).2011اكتوبر��6(1432ذي�القعدة�

�وطنية � �دكتوراه �لنيل �،اطروحة �يونس ��شهب �عنوان� الشامي تحت

�با�غرب" �السياسية �التنمية �واشكالية �ا�دني �الخامس�" ا�جتمع �محمد ،جامعة

�،السنة� �بالرباط �و�جتماعية ��قتصادية �و �القانونية �العلوم �،كلية السوي���

  2013/2014الجامعية�

�الدكتوراه � �لنيل �اطروحة �الهشومي � كمال �عنوان �ا�جتمع�"تحت جمعيات

�الديمقراط �والتحول �با�غربا�دني �،كلية� "ي �الشق �ع>ن �الثاني �الحسن ،جامعة

�الجامعية� �،السنة �البيضاء �بالدار �و�جتماعية ��قتصادية �و �القانونية العلوم

2011/2012  

مTحظة��نتخابات�كمدخل�" الشامي��شهب�يونس�،�مقال�تحت�عنوان� �

�ا�دني �للمجتمع ��نتخابي �ا�جال �القان" لتحديد �العلوم �بمجلة �،العدد�منشور ونية

 .  2015الثالث�،�سنة�

�بتاريخ � �والشعب �ا�لك �ثورة �ذكرى �بمناسبة �ا�لك �من�20خطاب غشت

 .2007سنة

  . 2016دليل�ا�كونات�وا�كوني>ن�jي�تقنيات�ا�Tحظة�ورصد��نتخابات �

��نتخابات� � �ورصد �ا�Tحظة �تقنيات �jي �وا�كوني>ن �ا�كونات دليل

 .�نتخابات،�النسيج�الجمعوي�لرصد�2007يونيو

ا�عد��2016ميثاق�الشرف�الخاص�بمTحظة��نتخابات�التشريعية�لسنة� �
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 .2016من�طرف�اللجنة�الخاصة��عتماد�مTحظي��نتخابات�التشريعية�لسنة�

مذكرة�ا�نظمة�ا�غربية�لحقوق��نسان�حول�تعديل�قانون�ا�Tحظة� �

  .2016ا�ستقلة�وا�حايدة�لTنتخابات�

�  �� �طلب �لسنة�استمارة �التشريعية ��نتخابات �بمTحظة �الخاص عتماد

2016  

لكل�من��2016التقارير�الخاصة�بمTحظة��نتخابات�التشريعية�لسنة� �

الشبكة�العربية�لديمقراطية��نتخابات،ا�ركز�الوط¥��لحقوق��نسان،ا�نتدى�:

لحقوق�ا�دني�الديمقراطي�ا�غربي،منتدى�الكرامة�لحقوق��نسان،ا�جلس�الوط¥��

 .�نسان

�با�وقع� � ��نتخابات �عPى �وDشراف �للديمقراطية �الدو�ي �ا�عهد منشورات

 .الرسم��للمعهد

حول�ا�Tحظة� اصدار�ا�نظمة�العربية�للديمقراطية�ذات�الصبغة�الدولية �

  . �نتخابية�،ا�وقع�الرسم��للمنظمة

�  Horacio boneo ,Manuel Carillo,Ricardo valverde,”la observación ( 

internacional y national) de las elecciones “ ,in treatise on compared 

electoral law of latin america, international institute for democracy and 

electoral assistance 2007 

� Fiche technique « méthodes et techniques d’observation neutre et 

indépendante des élections législatives 2016 .C.S.A.O.E 
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  :ملخص

� �jي �تمت �Wال� �السياسية �غرار�الظروف �عPى �انتخابات �2011نونb;��25ظلها

وال��Wتزامنت�عPى�ا�ستوى�الخار5ي�مع�حركات�الربيع�العربي�ال��Wشهد£}ا�مجموعة�

� �لحركة �السياسية �التداعيات �ومع �العربية، �الدول �\وضاع��20من �عPى فb;اير

� �انتخابات �فان �تقلبات��2016أكتوبر��7الداخلية، �حدوث �مع �إجرا�}ا �زمن تزامن

�عنوا¨} �السلطة�إقليمية �إ�ى �السيا§�� �DسTم �قوى �وصول �أعقب �الذي ��رتباك ا

وعدم�قدرة�هذه�القوى�عPى�التكيف�مع�الواقع�السيا§���لبلدا¨}ا�مما�أنتج�حا�ت�

وقد�حاول�ا�غرب�النأي�بنفسه�عن� .عدم�استقرار�تباينت�درجا£}ا�من�بلد�إ�ى�آخر

�دي¥� �لنموذج �التسويق �خTل �ا�سار�من �نفس �حا�- سلك �قوى�سيا§�� �إدماج ول

DسTم�السيا§���jي�الحياة�السياسية�بل�أن�هذه�القوة�السياسية�الفتية�ستكرس�

�والتنمية� �العدالة �تصدر�حزب �حيث �البلد �jي ��نتخابي �كمتصدر�للمشهد وضعها

من�أجل�فتح�أفاق�تعاون� ويراهن�ا�غرب�عPى�هذا�النموذج. نتائج�هذه��نتخابات
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  .يجابية�jي�توطيد�عTقة�ا�غرب�وتعزيز�مكانته�دولياخار5ي�قد�تكون�له�انعكاسات�ا

�مردها� �عميقة �إشكا�ت �طرح �الدينية �بأبعاده �السيا§�� �النموذج �هذا غ>;�أن

مصر،�تونس،�( الظرفية�الحالية�ال��Wتشهد�تراجع�DسTمي>ن�jي�العديد�من�الدول�

�التوجه�السيا§��)الجزائر �. ،�وتغ>;�موازين�القوى�الداعمة�لهذا قطر�إحدى�وتشكل

�إ�ى� �\مور �خروج �مع �خاصة �الصدد �هذا �\نظار�jي �إل�}ا �توجهت �Wال� �القوى هذه

فإ�ى�أي�حد�شكل��ستثناء�ا�غربي،�من�. مرحلة�العلن�والصدام�ا�باشر�مع�ج>;ا¨}ا

�الخليجية؟� �ا�غربية �العTقات �عPى �مؤثرا Tعام� �\خ>;ة، ��نتخابات �نتائج خTل

  رب�مع�\زمة�الخليجية�وعTقاته�بدولة�قطر؟�وكيف�أثر�عPى�تعاطي�ا�غ

  :مقدمة

�كأ �تلعبه �الذي �الدور �من �أهمي�}ا ��نتخابات �ظاهرة �آليات�تستمد سم¤

� �وفق �السياسية، �ا�شاركة �حيث �الشعبية �السيادة �هو�مصدر�جميع�"مبدأ الشعب

�للسيطرة� �خاضع>ن �يكونا �أن �يجب �والحكومة �والb;�ان �السياسية، السلطات

�426"الشعبية �jي�، �ا�شاركة �من �ا�ساواة �قدم �عPى �الشعب �كافة �تمكن �بذلك و�ي

�اعتبار�أن �عPى �العام، �الشؤون�" تدب>;�الشأن �إدارة �jي ��ش¦;اك �jي �الحق �فرد لكل

،�كما�تمكنه�427"العامة�لبTده�إما�مباشرة�وإما�بواسطة�ممثل>ن�يختارون�اختيارا�حرا

� �ا�شارك اختيارمن �قاعدة �توسيع �خTل �من �عPى�مندوبيه �ممارس�}ا �وتوف>;�سبل ة،

�بذلك �و�ي �ا�طلوب، �الحكام� الوجه �ب>ن �القائم �السيا§�� �العقد �عTقة تجسد

                                                           
،�الجزء�الثاني،��نتخابات�الحرة�العادلة،�ترجمة�"مدخل�إ�ى�الديمقراطية�"ديفيد�بي�}ام،�وكيفن�بويل،��- 426

  . 25:،�ص2007غريب�عوض،�مكتبة�مؤمن�قريش،�فراديس�للنشر�والتوزيع،�البحرين،�الطبعة�\و�ى،�
  .D�،1948عTن�العالم��لحقوق�Dنسان،�21الفقرة�\و�ى�من�ا�ادة��- 427
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�كتعب>;�حر �وأبعاد� وا�حكوم>ن، �مآ�ت �عن �وتكشف �كما �ا�جتمع، �اختيارات عن

ا�سار�الديمقراطي�وعن�مدى�جدية�عملية��نتقال�الديمقراطي�jي�تحقيق�الرهان�

  . انون دولة�الحق�والقلبناء�

� ��نتخابي �الفعل �علم�ويجسد �jي �الركائز�\ساسية �أحد �توجهاته بمختلف

�الديمقراطية� �تكسب �Wال� �ا�يكانزمات �أحد �يشكل �لكونه �وذلك �الحديث، السياسة

بعدü}ا�التجري��Lوالقيم�،�من�خTل�ا�شاركة�السياسية�ال��Wتدخل�jي�إطار�الحريات�

� �مختلف �إل�}ا �دعت �Wال� �الفردية �الخاصة�والحقوق �الدولية �وا�واثيق العهود

�حق� �باعتبارها �السيا§��، �ا�جال �jي �خاصة �Dنسان، �وبحقوق �العامة بالحريات

�الفعل�من�عدمه� �هذا سيا§���يشمل�كل�إنسان،�مع�ترك�حق��ختيار�jي�ممارسة

للشخص�نفسه،�أي�أ¨}ا�لم�تفرض�هذا�الحق�عPى�أحد،�وjي�نفس�الوقت�لم�تجرد�

�jي�تدب>;�الشأن�منه�أحدا،�Ã¨}ا�وسي �ا�واطنة�وعن�ا�ساهمة �للتعب>;�الفعPي�عن لة

العام�وممارسة�الحقوق�السياسية�لÌفراد�للتعب>;�عن�آرا�}م�وميو�£}م�السياسية،�

�  با�ق¦;اع دوريا تجرى - نزü}ة انتخابات jي وُينتخب َينتخب أن" ا�واطن حق منÃن

 عن الحر التعب>; تضمن -السري  توبالتصوي الناخب>ن ب>ن ا�ساواة قدم وعPى العام

  428."الناخب>ن إرادة

� �انتخابات �جاءت �إقليمية��2016أكتوبر��7وقد �تقلبات �مع �تزامنا �ا�غرب jي

تمثلت�jي�حدوث�مجموعة�من�الصراعات�الطائفية�والعمليات�Dرهابية�وا�واجهات�

�الدول  �من �العديد �jي �ق. العسكرية �التشريعيات �هذه �إن �القول �يمكن �هنا، د�ومن

                                                           
 .1966 ، والسياسية ا�دنية للحقوق  الدو�ي العهد من 25ا�ادة�،�)ب(الفقرة��- 428
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جاءت�لتسويق�نموذج�سيا§���خاص�يعكس�إدماج�أطياف�من�DسTم�السيا§���jي�

العملية��نتخابية�ال��Wخولت�لحزب�العدالة�والتنمية�الوصول�إ�ى�الصدارة،�رغم�

�العدل� �جماعة �مقدم�}ا �وjي �با�شاركة �أخرى �مكونات �إغراء �تستطع �لم أ¨}ا

  .وDحسان

لدينية�والذي�بوأ�حزبا�إسTميا�صدارة�غ>;�أن�هذا�النموذج�السيا§���بأبعاده�ا

�ا�جاورة� �العديد�من�الدول �السيا§���jي�وقت�يشهد�تراجع�DسTمي>ن�jي ( ا�شهد

،�سيضع�العTقات�الخارجية�للمملكة�خاصة�مع�العديد�من�)مصر،�تونس،�الجزائر

�\طراف�العربية�ا�تصارعة�عPى�تصدر�ا�شهد�Dقليم��والساعية�للعب�دور�الزعامة

�ا�حك �عPى �ال��W. فيه �الخليNي �التعاون �مجلس �دول �\طراف �هذه �رأس �عPى وتأتي

�الخليجية �باÃزمة �يعرف �بات �ما �بفعل �كب>;ا �شرخا �البينية �عTقا£}ا فكيف�. تعاني

� �انتخابات �سياق �ضوء �عPى �الخليجية �ا�غربية �النظر�للعTقات أكتوبر��7يمكن

  غرب�مع�\زمة�الخليجية؟وكيف�أثرت�هذه�النتائج�عPى�تعاطي�ا� ؟2016

�رافقت�   �Wال� �العوامل �jي �قراءة �إجراء �السابقة �\سئلة �معالجة تستد�ي

،�)ا�بحث�\ول (وكان�لها�تأث>;�عل�}ا�سواء�وطنيا�أو�إقليميا�2016أكتوبر��7تشريعات�

��نتخابات� �هذه �نتائج �ضوء �عPى �الخليجية �\زمة �مع �ا�غرب �تعاطي �رصد �أفق jي

  .)ا�بحث�الثاني(

  2016أكتوبر��7قراءة�zي�نتائج�تشريعات�: اJبحث�cول  

� �تشريعيات �\طياف��2016مرت �كل �من �وال¦;قب �الحيطة �من �أجواء �ظل jي

السياسية،�نظرا��ا�عقد�عل�}ا�محليا�من�آمال�قد�تمك·}ا�من�تحقيق�نقلة�jي�مسار�
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�ألق �وإقليمية �دولية �ظروف �من �واكÑ}ا �وما �للبTد، �الديمقراطي �بظTلها��نتقال ت

عPى�ا�ناخ�السيا§���العام�بالبلد،�مما�جعلها�انتخابات�عادية�jي�أجواء�غ>;�عادية،�

�يصعب� �السيا§�� ��ستقطاب �جو�من �عل�}ا �ط�ى �بعي·}ا �سياسية �رهانات �ظل وjي

Tي�ما�إذا�كان�فعليا�أو�مفتعjالحسم�.  

�ا�تمث �وا�تغ>;ات �ا�طالب �من �جملة �لتحقيق ��نتخابات �هذه �جاءت لة�وقد

أساسا�jي�تحديث�القطاع�السيا§���من�خTل�الدمقرطة�الفعالة�بضمان�ا�شاركة�

�ا�واطن>ن،� �عPى �و�نفتاح ��نتخابية، �العملية �jي �ا�جتمع �شرائح �لكافة السياسية

�والسلطة �الفرد �ب>ن �العTقة �و�هيكلة �تقويم ��نتخابات� وإعادة �هذه �بمواكبة وذلك

Wال� �ا�ستجدة ��ليات �من �القانونية�بمجموعة �ال¦;سانة �تعزيز �إ�ى �£}دف �

وا�ؤسساتية�ال��Wنظمت�jي�ظلها��نتخابات�التشريعية�السابقة،�من�خTل�اعتماد�

�ا�شهد� �توازنات �تكريس �منهجية �وفق ��نتخابية �العملية �مصداقية معيار�تكريس

�أول (السيا§�� �قوى�)مطلب �ب>ن �كب>;�بالتدافع �بشكل �تأثرت �التوازنات �هذه �لكن ،

�\طراف�إقلي �بذلك �ونقصد �حقيقيا �رهانا �لها �بالنسبة ��نتخابات �هذه �شكلت مية

  ). ا�طلب�الثاني(الخليجية�ا�نتظمة�jي�محورين�

  2016أكتوبر��7الشروط�الوطنية�#نتخابات�: اJطلب�cول 

�ا�غربية� �فاÃحزاب ��خت�Tت، �من �العديد �ا�غرب �jي �الحزبي �ا�شهد يعرف

�موصومة� ز�الثTث>نرغم�عددها�الذي�يتجاو  حضورها�الباهت�jي�حياة�ا�جتمع،�"بـ

�وبلورة� ��جتماعية �والتنشئة �السيا§�� �للتأط>; �تمثيلية �مؤسسات �من وتحولها

�الديمقراطية،� �وا�مارسة �مظاهر�الشفافية �ف�}ا �تغيب �مغلقة، �قنوات �إ�ى ا�طالب
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بل�إن�هذا�،�429"وتنتج�نخبا���تستحضر�سوى�مصالحها،�وتبلور�الخطابات�الرائجة

مرحPي�مرتبط�با�نتخابات�فقط،�حيث�لم�يTحظ�أي�تطور�عPى�مستوى�الحضور�

�معظم� �لدى �الداخلية �الديمقراطية �ا�مارسة �غياب �إ�ى �باÞضافة �السيا§��، أدا�}ا

�نهجها� �بسبب �مجتم�ي �مشروع �بلورة �عPى ��نتخابية �الb;امج �قدرة �وعدم \حزاب،

ا�يفرز�ضعف�الb;�ان�ا�غربي�jي�أداء�أدواره�لنفس�ا�واضيع�وأساليب�العمل،�وهو�م

� �عما �يكون �ما �أبعد �يبقى �الواقع �هذا �إن �بل �عليهالطبيعية، �ا�غربي� نص الدستور

� �أن �وتكوي·}م�"من �وا�واطن>ن �ا�واطنات �تأط>; �عPى �السياسية �\حزاب تعمل

هم�jي�السيا§��،�وتعزيز�انخراطهم�jي�الحياة�الوطنية،�وjي�تدب>;�الشأن�العام،�وتسا

�التعددية� �أساس �عPى �السلطة، �ممارسة �jي �وا�شاركة �الناخب>ن، �إرادة التعب>;�عن

�الدستورية �ا�ؤسسات �نطاق �وjي �الديمقراطية، �بالوسائل �430..."والتناوب، ومنح�،

� �أن �أساس �عPى �الحاكمة، �للهيئات �ديمقراطية  دولة أي jي الحكم سلطة"شرعية

 jي تعقد ونزü}ة حرة انتخابات jي ذلك نع يعb; كما الشعب، من فقط شرعي�}ا تستمد

 حقه يمارس أن ناخب لكل ويحق العادل، السري  التصويت أساس عPى منتظمة ف¦;ات

 تضمن �خرين،�وأن Ãصوات الثقل نفس لصوته يكون  وأن �خرين، مع التصويت jي

�يضمن�431"�ق¦;اع سرية �للمواطن>ن،�مما �السياسية �ا�شاركة �رقابة�و �حق إقامة

�واحد�شعبية �آن �jي �الحاكمة �الهيئات �عدم� وقد.عPى �jي �السابقة �ا�عتقدات أدت

� �إ�ى �إضافة ��نتخابية، �العملية �لدى�جدوى �السائدة �السياسية �الثقافة هشاشة
                                                           

429 -�� �الكري¥�، �الديمقراطية"إدريس �: محاسبة �حركة ��حتجاجات �ا�حتملة �الثورات��20التداعيات فb;اير،

� ��¨}يارات �الرابع�العربية �العدد �الدولية، �السياسة �مجلة �العربية، �ا�نطقة �jي �السياسية �للنظم ا�تتالية

  .90: ،�ص2011والثمانون�بعد�ا�ائة�ابريل،�
  17:،�ص2011الفصل�السابع�من�الدستور�ا�غربي�،�- 430
  .26/03/1994اريس�DعTن�العالم���عاي>;�انتخابات�حرة�ونزü}ة�الصادر�عن��تحاد�الb;�اني�الدو�ي�jي�ب�- 431
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��نتخابية� �العملية �مصداقية �وjي �ا�رشح>ن �jي �الثقة �إفقاده �إ�ى �ا�غربي ا�واطن

 ح�ينذر�بأزمة�سياسية�حيثبشكل�عام،�وهو�ما�ترجمه�العزوف�الصارخ�الذي�أصب

بدأ�العزوف�يتفاقم�مع�توا�ي�العمليات��نتخابية�عb;�سنوات�مما�ترتب�عنه�ظهور�

�و�نحرافات� �ا�توالية، �و�حتجاجات �التطرف �حركات �من �مختلفة أشكال

  .السياسية

حرصت�السلطة�عPى�ضرورة�إحاطة�هذه��ستحقاقات�التشريعية�بكل�لهذا�

وط�شفافي�}ا�لتفادي�أهم��خت�Tت،�ال��Wكانت�تعاني�م·}ا��ليات�ال��Wتضمن�شر 

� �السابقة �السنوات �jي ��نتخابية �السيا§���العملية �ا�جتمع �دائرة �توسيع �خTل من

خلق�دينامية�ب>ن�الجماعات�و\حزاب�Ãجل�العمل�عPى� وكذا�ا�هتم�بالشأن�العام،

�نتخابات�"Pى�اعتبار�أن�عبلورة�العديد�من�التوجهات�لكسب�ثقة�الهيئة�الناخبة،�

  .432"الحرة�والü�Ï}ة�والشفافة��ي�أساس�مشروعية�التمثيل�الديمقراطي

  2016التأث�@�القادم�من�الخليج�ع:ى�مجريات�انتخابات�: اJطلب�الثاني

�نتخابات��ي�إحدى��ليات�الداخلية�ال��Wيمكن�عb;ها�تعزيز�سبل�DصTح،�

ث�شكل�مطلب��نتخابات�الü�Ï}ة�والشفافة�أحد�وال��Wلها�jي�ا�غرب�تاريخ�طويل�حي

                                                           
  .من�الدستور�ا�غربي�11ا�ادة��- 432

�والحياد�  �لل�Ïاهة �Dطار�العام �ضمن �بالطبع �يدخل ��نتخابية �والحملة �لTنتخابات �العمومي �فالتمويل وعليه،

مليون�درهم��200وقد�خصص�غTف�ما�ي�يقدر�ب� .والشفافية�jي��نتخابات�jي�ظل�القانون�\سم¤�للبTد

�عامة �التشريعية�كمساهمة ��نتخابات �هذه �jي �السياسية �\حزاب �حمTت �لتمويل �انخفضت�. للدولة وقد

وللتذك>;،�أن�. مليون�درهم�220،�إذ�بلغت�آنذاك�2011٪�مقارنة�مع�تلك�ا�رصودة�عام�10ا�>�انية�بنسبة�

،�حيث�2002،�ولكن�كانت�اقل�بكث>;�خTل�عام�2007مليون�درهم�عام��200هذه�ا�ساهمة�كانت�jي�حدود�

  .مليون�درهم�150لم�تتجاوز�

  .،�مرجع�سابق2016أكتوبر��7ا�نتدى�ا�دني�الديمقراطي�ا�غربي��نتخابات� تقرير
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�الوطنية �السياسية �للقوى �الكb;ى �النضال�. 433ا�طامح �أولويات �إحدى �كانت وقد

� �عقود �امتداد �عPى �السياسية �القوى �من �مجموعة �خاضته �الذي �عPى�"Ãن الرهان

�بالضرورة� �يف¦;ض �العربي �العالم �jي �دولة �كل �jي �DصTح �وقوى �النمو�الذاتي آليات

نتقاء�أولويات�محددة،��ي�ال��Wيمكن�أن�يركز�عل�}ا�عPى�تنمية�هذه�القوى،�وخلق�ا

�الحاكمة� �النخب �وب>ن �وبي·}ا �أطرافها، �ب>ن �الخTق �للتفاعل �ممكنة �بيئة أفضل

�Þحداث �ما �مرحلة �jي �يؤدي �وبما �الدو�ي، �ا�عادلة� وا�جتمع �jي �جوهري تعديل

 الدولة jي لوجيس�W حدث أكb;" تعد�،�وبذلك�ف434�þ"الحاكمة/السياسية�السائدة

 من وحزمة عل�}ا، القائم>ن قبل من إس¦;اتيNي تخطيط إ�ى ثم�تحتاج ومن الحرب، بعد

 Dجراءات jي الجودة تكمن حيث ونزü}ة، جيدة بانتخابات للخروج الفنية العمليات

  .435"واحدة لعملة وجهان وكTهما النتائج، jي وال�Ïاهة

�تعتb;�ال ��نتخابات �أن �إ��ورغم �الديمقراطي، �البناء �عملية �jي �\ساس رك>�ة

أ¨}ا�ليست�كافية؛�إذ�يتطلب�إجراؤها�ضمان�العديد�من�الحريات�\ساسية،�حيث�

                                                           
433 � �أن �إ�ى �Dطار�العام�"تجدر��شارة �ضمن �بالطبع �يدخل ��نتخابية �والحملة �لTنتخابات �العمومي التمويل

�200وقد�خصص�غTف�ما�ي�يقدر�ب� .قانون�\سم¤�للبTدلل�Ïاهة�والحياد�والشفافية�jي��نتخابات�jي�ظل�ال

وقد�. مليون�درهم�كمساهمة�عامة�للدولة�لتمويل�حمTت�\حزاب�السياسية�jي�هذه��نتخابات�التشريعية

� �بنسبة �ا�>�انية �10انخفضت �عام �ا�رصودة �تلك �مع �2011٪�مقارنة �آنذاك �بلغت �إذ �درهم�220، . مليون

،�ولكن�كانت�اقل�بكث>;�خTل�عام�2007مليون�درهم�عام��200همة�كانت�jي�حدود�وللتذك>;،�أن�هذه�ا�سا

2002� �تتجاوز �لم �حيث �درهم�150، �أنظر�تقرير"مليون ، � ��نتخابات �ا�غربي �الديمقراطي �ا�دني �7ا�نتدى

  .،�مرجع�سابق2016أكتوبر�
ز�القاهرة�لدراسات�حقوق�Dنسان،�مجدي�النعيم،�مؤتمر�أولويات�وآليات�DصTح�jي�العالم�العربي،�مرك�- 434

   .13: ،�ص2004يونيو،��7-5القاهرة�jي�
،�الديمقراطية�و�نتخابات�jي�العالم�العربي،�أعمال�ا�ؤتمر�"نحو�إدارة�انتخابية�فعالة"محمود�عبد�البا�ي،�- 435

ن،�الطبعة�\و�ى،�الدو�ي�حول�الديمقراطية�و��نتخابات،�jي�العالم�العربي،�ا�نظمة�العربية�لحقوق�Dنسا

  .81:القاهرة،�ص
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� �أن �إ�ى �ا�تحدة �لÌمم �العام �\م>ن �تشكل�"أشار �� �ذا£}ا �بحد �نتخابات

�تكون  �ما �وكث>;ا �مهمة، �أ¨}ا �jي ���ريب �خطوة �بل �غاية، �ليست �þف� �الديمقراطية،

�ونيل� �ا�جتمعات �عPى �الديمقراطي �الطابع �إضفاء �إ�ى �ا�ؤدية �الطريق �عPى أساسية

�والقوان>ن� �الصكوك �jي �النحو�ا�علن �عPى �البTد �حكم �jي �ا�واطن �مشاركة �jي الحق

�والوسيلة� �الغاية �خلط �ا�ؤسف �من �وسيكون �Dنسان، �بحقوق �ا�تعلقة الدولية

�الد �كلمة �مع¥¤ �أن �القائلة �الحقيقة �دوريا�وتنا§�� �Dد�ء �مجرد �يتجاوز يمقراطية

�السياسية� �الحياة �jي �ا�واطن>ن �مشاركة �عملية �جوانب �كل �ليشمل باÃصوات

  .436"لبTدهم

�أفق� �jي �كوسيلة ��لية �|}ذه �تع¦;ف �ا�غرب �jي �السياسية �الثقافة �كانت وإذا

�التجربة �أن �إذ �تماما �يختلف �الخليج �لدول �\مر�بالنسبة �فإن �كغاية، �|}ا ��ع¦;اف

غضة�jي�بعض�م·}ا�ونشاز�jي�البعض��خر،�لكن�دون�أن�يمنع�ذلك�هذه�البلدان�

�اعتبار� �والتأث>;�jي�مسارا£}ا�عPى �jي�مجريات�هذه��نتخابات �غ>;�ا�علن من�التدخل

أ¨}ا�إحدى�ساحات�الصراع�ال��Wخاض�}ا�هذه�الدول�منقسمة�إ�ى�محوري�Dمارات�

  ).مدعومة�ب¦;كيا(السعودية�من�جهة�وقطر�من�جهة�ثانية�–

قطر�تعمل�عPى�تقديم�"و|}ذا�الصدد�نشرت�وسائل�إعTم�مناوئة�لحزب�بأن�

�قطرية� �وتمويTت �أموال �ضخ �خTل �من �والتنمية، �العدالة �غ>;�مباشر�لحزب دعم

�أجندة� �دو �قطري �توجه �خدمة �\ساس �jي �هدفها �إعTمية �شركات �غطاء تحت

                                                           
�نتخابات�الحرة�وفقا�للمعاي>;�الدولية،�الديمقراطية�و�نتخابات�jي�العالم�العربي،�أعمال�"طالب�عوض،��- 436

�الطبعة� �Dنسان، �ا�نظمة�العربية�لحقوق �العربي، �العالم �jي �و�نتخابات �الديمقراطية �حول ا�ؤتمر�الدو�ي

  .33: ،�ص2014\و�ى،�القاهرة،�
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�وا �العدالة �حزب �صورة �تلميع �تروم �واضحة �قياداته�سياسية �عن �والدفاع لتنمية

وتوجهاته�الحزبية،�وبالتا�ي�دعم�قوى�DسTم�السيا§���بمختلف�توجهاته�وأقطاره،�

باÞضافة�إ�ى�الدعم�DعTمي�الذي�تجّندت�له�قناة�الجزيرة�jي�انحياز�واضح�ا�عالم�

�السيا§�� �الفصيل ��جتما�ي�". لهذه �التواصل �وسائل �داخل �نقاش �ساد وبا�قابل

دولة�Dمارات�إ�ى�لعب�دور�معاكس�" دور�jي�فلك�حزب�العدالة�والتنمية�بأنال��Wت

�لحزب� �دعمها �خTل �من �الحزبية �الساحة �وخاصة �ا�غربية �الداخلية �الساحة عPى

منابر�إعTمية�حيث�لم�تغفل�jي�إطار�مواجه�}ا�الشاملة��6\صالة�وا�عاصرة،�بإنشاء�

� �تعزيز �عPى �فارتكزت �العربي �ا�غرب �دول �jي�مع �و�قتصادي �DعTمي نفوذها

  ".مؤسسات�الدولة�ا�غربية

��Wال� �\سباب �أحد �مختلفة، �وصفات �بمسميات �ا�غلف �الدعم �لهذا وكان

خلقت�مشهدا�انتخابيا�جديدا�عPى�الساحة�ا�غربية�عنوانه�حالة��ستقطاب�الحاد�

�هذه� �jي �ا�ال ��ستعمال �القوي �الحضور �استحضار �مع �خاصة �الحزب>ن ب>ن

 �� �قانونيا �ا�دانة �صورته �jي �سواء �الحرام"ستحقاقات �الجديدة�"ا�ال �أو�صورته ،

� �يافطة �Dحسانية"تحت �العدالة�" \عمال �لحزب �ا�دنية �\ذرع �تباشرها �Wال

  .والتنمية

�ا�مارسة� �واقع �ب>ن �الهوة �تعميق �إ�ى �يؤدي �أن �إ� �الدعم �لهذا �إذن �يكن لم

ى�انتخابات�نزü}ة�وشفافة�معb;ة�عن�مطامح�السياسية�jي�ا�غرب�ومطلب�الوصول�إ�

ولعل�حالة�. القوى�ا�جتمعية�jي�البلد�كإحدى�شروط��نتقال�الديمقراطي�ا�نشود

� �بـ �حي·}ا �عرف �الحكومي"ما �القطب>ن�" البلوكاج �لوهم �ا�باشرة �النتائج �إحدى �ي

�الخليNي �الدعم �بتلقي ��£}امات �تباد� �الذين �نتائج. الكب>;ين، �أثرت هذه��فكيف
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  �نتخابات�عPى�عTقات�ا�غرب�|}ذه�\طراف؟

�7تعاطي�اJغرب�مع�cزمة�الخليجية�ع:ى�ضوء�انتخابات�: اJبحث�الثاني

  أكتوبر

�كما� �الب¦;ول، �وجود �بسبب �أهمية �العالم �أكµ;�بؤر �من �الخليج تعتb;�منطقة

�أ �متم>�ا �موقعا �تحتل }ا �لك̈و �وذلك �العالم �jي �الحيوية �ا�ناطق �أهم �من كسÑ}ا�تعد

وا�غرب�يعد�أهمية�إس¦;اتيجية�عPى�صعيد�خطوط�النقل�البحرية�والb;ية�والجوية،�

�الدول� �|}ذه �تجمعه �Wال� �ا�ش¦;كة �للعوامل �نظرا �الخليج �للدول �إس¦;اتيجيا حليفا

�ا�ش¦;ك، �وا�ص>; �واللغة �الدين �وحدة �jي �بناء��ال#��ء وا�تمثلة �jي �ساهم الذي

ا�الثقة�العميقة�ب>ن�القيادات،�و�تقارب�وجهات�أساسهعTقات�وطيدة�ب>ن�الطرف>ن�

�Dقليمية�وعPى�تحالف�اس¦;اتيNي�بناء��واجهة�ا�خاطر� النظر�jي�التصدي�لÌزمات

 ،�وما��ي�ا�واقف�ا�تخذة)مطلب�أول ( فما��ي�انعكاسات�هذه�العTقاتا�ش¦;كة،�

  ). نمطلب�ثا( ��تر¾���كل�\طراف� حينما�يضطر�ا�غرب�إ�ى�اتخاذ�مواقف

  الع�قات�اJغربية�الخليجية�zي�ما�بعد�الثورات�العربية: اJطلب�cول 

��قتصادية�  �التكتTت �ظاهرة �تنامي �الحالية ��قتصادية �التطورات أبرزت

�تعاني� �Wال� �العربي �العالم �دول �ف�}ا �بما �الدول �كل �تشمل �أصبحت �Wال� وDقليمية

�إ�" �أو�الركون �الجما�ي، �العمل �عPى �القدرة �السيا§���عدم �لTئتTف �صورية �صيغ ى

تعتمل�jي�باط·}ا�مشاعر��رتياب�والكراهية�ا�تبادلة�والرغبة�jي�حصد�مكاسب�ذاتية�

�أو�تتناقص�. 437"أنية �حد£}ا �ت¦�ايد �Wال� �الثقة، �بعدم �ا�شوبة �\جواء �إطار�هذه وjي

                                                           
437 � �فوزي، �مركز�"سامح �DصTح، �قضايا �سلسلة �العربي؟ �العالم �jي �التغي>;�الديمقراطي �لحركات �مستقبل أي
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�من� �jي�كل�بلد،�عرفت�العTقات�ا�غربية�الخليجية�نوعا بحسب�\نظمة�الحاكمة

�\م¥�� �والتنسيق ��قتصادي �التعاون �اعتماد �خTل �من �البناء �والتكامل �نسجام

�ا�ش¦;ك ��هتمام �ذات �والدولية �Dقليمية �القضايا �أن�. حول �يف¦;ض �التعاون وÃن

تقوم�الجهات�الفاعلة�بتكييف�سلوكها�مع�تفضيTت��خرين�الفعلية�أو�ا�توقعة�"

�السياسات �تنسيق �عملية �خTل �ف438"من �مع�، �عTقاته �jي �ا�غربي �التعاطي �كان قد

دول�الخليج�محتكما�لنظرة�ا�غرب�لهذه�العTقات�ال����Wيعتb;ها�مصالح�ظرفية�بل�

ينطلق�ف�}ا�من�إيمانه�با�ص>;�ا�ش¦;ك�ومن�تطابق�وجهات�النظر�بخصوص�القضايا�

  .ا�ش¦;كة

�كانت �تاريخيا-ا�غربية العTقات لقد  من صاخصو  قوية، عTقات الخليجية

ملحوظ�jي� بشكل الجانب>ن ب>ن �قتصادية العTقات ثم�تطورت السياسية، الناحية

�دول  �اق¦;اح �حد �بلغت �\خ>;ة، �عPى مجلس السنوات �الخليNي ا�غرب� التعاون

وjي�هذا�الصدد،�تباينت�مواقف�". العربي الربيع" أحداث ا�جلس،�بعد إ�ى �نضمام

� الخليج دول  �انضمام �بخصوص �إ�ىالعربية �مواقف� التعاون  مجلس ا�غرب ب>ن

�إ�ى �يؤدي �قد �نجاحا �اعتb;ه �من �هناك �أن �حيث �والتشكيك  jي مهم تغي>; ال¦;حيب

�jي \وسط، الشرق  jي السيا§�� ا�شهد �جديدة �دماء �سيضخ العربي� الوطن حيث

�تجارب �من �لTستفادة �وسيعتb;�فرصة �وسياسية تنموية ككل، ستشكل� واقتصادية

 خطوة�سلبية ا�ستويات،�وهناك�من�اعتb;ها كل ق�التنمية�عPىلتحقي إضافية قوة

                                                                                                                                                    

� �القاهرة، ،� �العمل �لورشة �التقرير�الختامي �السيد �هشام �Dنسان، �حقوق �لدراسات مايو،�20-19القاهرة

  .36:ص.2007
�2006وجهات�نظر�حول�السياسة�العا�ية�،�روتيليدج�،�"التعاون�و�\نظمة�الدولية�jي�" روب>;ت�كيوهان،��- 438

  .81ص�
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 دول  ضمن ا�غرب �نضمام سيضع بحيث انعكاسية، تداعيات قد�تحدث�نتائج�و

�ا�نطقة لدول  مضاد وعسكرية سياسية أبعاد ذو حلفا تشكل عربية �jي مثل� أخرى

�عدم �أخر�jي �اتجاه �شكك �ح>ن �jي � دول  ب>ن \نظمة تناسق إيران، التعاون�مجلس

�jي �ا�تمثلة �الخصوصيات �من �يتم>��بمجموعة �لكونه �وذلك  أحزاب وجود وا�غرب

 مجلس دول  عن يختلف الرأي�ما وحرية عامة وحريات دستورية، وملكية سياسية،

 والتقاليد �قتصادي�واختTف�العادات التعاون�الخليNي،�إضافة��ختTف�الوضع

�الخليج العامة والحريات �دول �اختTف �وجيو��عPى �اقتصادية �عوامل �تملك �Wال

اس¦;اتيجية�وهوية�خليجية�مختلفة،�إضافة�للرهانات�ال��Wسيشكلها�هذا��نضمام�

  .وقضية�سبته�ومليلية عPى�ملف�الصحراء

�وال¦;دد، �الجدل �هذا �ظل �التعاون� تغ>; وjي �مجلس �عPى ��نضمام مق¦;ح

�وإحداث إس¦;اتيجية، شراكة إ�ى الخليNي �تمويل  ا�شاريع من عةمجمو  تضمنت

�مسار��.التنموية �jي �طبي�ي �لتطور �محصلة �الخليجية �ا�غربية �الشراكة ;bوتعت

العTقات�ب>ن�الجانب>ن،�دعمها�الدور�\سا§���الذي�ظل�يلعبه�ا�غرب�jي�العديد�من�

ا�حطات�با�نطقة�م·}ا�وقوفه�jي�وجه�ا�د�الشي�ي�بالبحرين،�وjي�الخTف�Dماراتي�

�وم �ودعمه �إيران �العربية�مع �ا�ملكة �جانب �إ�ى �العسكري �التدخل �jي شاركته

  .السعودية�jي�مواجهة�الحوثي>ن�jي�اليمن

  محددات�اJوقف�اJغربي�من�cزمة�الخليجية: اJطلب�الثاني

تحتكم�ا�واقف�ا�غربية�تجاه�دول�الخليج�إ�ى�مبدأ�عدم�التدخل�jي�العTقات�

� �الخليNي، �التعاون ��جلس �ا�شكلة �الدول �jي�ب>ن �انخراطه �عدم �ا�غرب �أثبت حيث

الصراعات�ب>ن�هذه�الدول�وال¦�امه�الحياد�jي�العديد�من�ا�واقف،�إذ�لم�يحدث�أن�
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�دولة� �مواجهة �jي �خليجية �دولة �جانب �إ�ى �وقوفه �jي �صريح �موقف �عن عbّ;�ا�غرب

ب>ن�قطر��أخرى،�وهو�ا�وقف�ذاته�الذي�سيتبناه�مع�اند�ع�\زمة�الخليجية�\خ>;ة،

جهة�ومجموعة�من�دول�ا�جلس�إضافة�إ�ى�دول�موالية�أخرى�من�جهة�ثانية،��من

 انخراط يع¥� ما وهو ال�Ïاع�هو�حياد�بناء�وليس�سلبيا، هذا إزاء ا�غرب إ��أن�حياد

�الجاد �كما \زمة لهذه حل Þيجاد ا�غرب  معلنة غ>; أسباب وجود أن�Dقليمية،

عل�ا�وقف�ا�غربي�أكµ;�براغماتية�بحفاظه�حقيقية،�يج غ>; أسباب وافتعال لÌزمة،

  .Dماراتي-السعودي ا�حور  عPى�نفس�ا�سافة�من�قطر�ومن

�ا�واقف  �الخليجية �\زمة �أسباب �صلب �jي  DسTم بشأن ا�ختلفة ويأتي

 Dخوان ا�تحدة العربية وDمارات السعودية العربية ا�ملكة حظرت" ؛�فقدالسيا§��

 Dخوان قادة كبار بعض قريب، وقٍت  حW¤ قطر، ستضافتا ح>ن jي ا�سلم>ن،

  عسكري  استيTء أطاح حيث مصر، وjي لهم؛ الدعم وقّدمت ا�سلم>ن
ً
 مدعوم�ماليا

 ليبيا، وjي قطر؛ من ا�دعومة ا�سلم>ن Dخوان بحكومة ظ�L وأبو الرياض قبل من

 وjي نافسة؛ا�ت الحكومية الفصائل ا�تحدة العربية وDمارات قطر دعمت حيث

  .439"لحماس وا�عنوي  ا�ا�ي الدعم قطر قّدمت حيث الفلسطينية \را¾��

،�ال��Wيمكن�النظر�إل�}ا�2016أكتوبر��7انتخابات�وعPى�هذا�\ساس،�شكلت� 

كاستثناء�للنتائج�ال��Wحصد£}ا�تيارات�DسTم�السيا§���jي�العديد�من�الدول،�أحد�

�جه �من �ا�غربي �للموقف �ا�حددة ��ستقبل�العوامل �الخليجي>ن �شركائه �ولنظرة ة،

�ثانية �جهة �من �معه �محايد�. العTقات �موقف �للمغرب �يكون �ا�ث>;�أن �من �بدا لقد

                                                           
،�مؤسسة�راند،�سانت�مونيكا،�"أفاق�تعاون�بلدان�الخليج�العربي" جبفري�مارتي¥�،�بيكا�واسر،�وآخرون،��- 439

  .17ص�2016كاليفورنيا�،
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�من� �وكان �للسعودية ��س¦;اتيجي>ن �الحلفاء �أهم �من �بكونه �معروف �وانه �سيما

ا�توقع�أن�يصدر�عنه�موقف�مع�موقف�السعودية�بخصوص�إجراءا£}ا�تجاه�قطر�

 حياد�أبان�عن�تمرس�ا�غرب�jي�العTقات�الدولية�ال��Wأكسبته�مرونةإ��أن�هذا�ال

  .للعب�دور�الوسيط�jي�\زمات�والنأي�عPى�أن�يكون�طرفا�ف�}ا

ويجد�هذا�ا�وقف�مb;راته�أيضا�jي�عدم�وجود�أسباب�واضحة�لÌزمة�حيث��

� �العديدين،� الدوافعإن �حسب �£}دف، �و�ي �غ>;�محددة �الخليجية �لÌزمة الحقيقية

 سواء \شكال، من شكل بأي "العربي الربيع" ساند أو دّعم من كل"فقط�إ�ى�تصفية�

 Dخوان( سياسية حركة أو )الجزيرة( إعTمية وسيلة أو )قطر( دولة كان

 للثورات Dقليم� ا�ظهر أ¨}ا الراهنة الخليج أزمة عPى نطلق أن يمكن ولهذا)ا�سلمون 

 كب>;ة بدرجة مصر( الدول  من العديد jي طري الق ا�ستوى  عPى نجحت ال�W ا�ضادة،

�440".)...أقل بدرجة وليبيا �إذ �فصولها �jي �ا�غرب �ينخرط �لم �Wوال� �حزب�، �فوز جاء

�الديمقراطية� �ب>ن �للجمع �يميل �مجتم�ي �و�ي �تبلور �عPى �ليدل �والتنمية العدالة

كتجربة� وDسTم�وهذا�ما�يسمح�بالحديث�عن�مرحلة�ما�بعد��سTموية�jي�ا�غرب

  .قد���تروق�للعديدين

�هو� �قطر�ليس �ضد �الخليج �دول �نهجته �الذي �فالسلوك �أخرى، �جهة ومن

�ا�غرب� �ب>ن ��قتصادية �العTقات �لطبيعة �إضافة �ا�غرب، �يرتضيه �الذي السلوك

وقطر�إذ�تعتb;�استثمارات�هذه�\خ>;ة�مهمة�للغاية�ضمن�ما�يدخل�إ�ى�ا�غرب�من�

� �وجه �عPى �وعربية �أجنبية �استعدادا�استثمارات �للمغرب �أن �يبدو �و� التحديد

                                                           
ية�ا�حددات�الرئيسية�نور�الدين�أسويق،�تقارير�مركز�الجزيرة�للدراسات�ا�وقف�ا�غربي�من�\زمة�الخليج�- 440

  .4-3: ،�ص2017غشت،��30والسيناريوهات�ا�مكنة،�



  ب� إنعاش اآلمال وتكريس اإلحباطات  2016ترشيعيات 
  حنان مرادــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

375 
 

�jي� �التوازن �خلق �ا�غرب ��حاولة �إضافة �متينة، ���تبدو�له �بمb;رات �ف�}ا للتفريط

  . عTقاته�الخليجية�خاصة�مع�الدول�ذات�الوزن�الجيوسيا§���أو�ا�ا�ي�و�قتصادي

��حتجاجية �الحركات �ا�ملكة�داخليا�جراء �عاش�}ا �Wوضاع�الÃأما�داخليا�فا�

jي�الحسيمة،�يعد�أحد�مb;رات�اتخاذ�ا�غرب�للموقف�محايد�من�\زمة�الخليجية�

�ن�أي�انحياز�Ãي�طرف�من�أطراف�هذه�\زمة�قد�يؤدي�إ�ى�نتائج�سلبية�تقوم�عPى�

استغTل�احتجاجات�الحسيمة�كورقة�ضغط�عPى�الدولة�ا�غربية،�هذا��نحياز�قد�

jي�\زمة�وستقوم�\طراف�\خرى�باتخاذ�يفهم�بطريقة�سلبية�سيجعل�ا�غرب�طرفا�

�ا�اكينة� �تشغيل �أو �استثمارا£}ا، �سحب �رأسها �وعPى �حقه �jي �عقابية إجراءات

jي��D2011عTمية�لبث�الفو¾�¤�والقTقل�jي�البلد�كما�كانت�عليه�الحال�مع�ثورات�

  .العديد�من�\قطار

ان�ا�سلم>ن�و��إن�عدم�انخراط�ا�غرب���jي�صف�الداعم>ن�الرسمي>ن�ل�خو  

�مثيل�}ا� �عن �تماما �ا�ختلفة �ا�غربية �التجربة �يعكس �بقدر�ما �لشيطن�}م، الداع>ن

ا�شرقية�عموما�والخليجية�عPى�وجه�الخصوص�jي�موضوع�تدب>;�الحياة�السياسية�

�عليه� �يكون �أن �يمكن �الذي �والقلق �الحرج �حجم �يعكس �ما �بقدر الداخلية،

�لل �الخارجية �السياسة �عPى �يصمد�الساهرون �لن �الحياد �اعتبار�موقف �عPى مغرب،

 تأثر لوقت�طويل،�وهو�ما�يضع�ا�غرب�أمام�احتما�ت�أكµ;ها�تفاؤ��هو�إمكانية�عدم

ا�حايد،�وأكµ;ها�تشاؤما�أن�يوضع�البلد� ا�غربي با�وقف الخليجية-ا�غربية العTقات

� �الخليNي �الدعم �وسندان �الوطنية �مصالحه �مطرقة �برأ�- ب>ن �أصبح �الذي �–س>ن

�يرأسها� �حكومة �وجود �jي �خاصة �أو�عسكريا، �أو�سياسيا �اقتصاديا �سواء للمغرب

}ا�مسألة�مو�ته�ل�خوان�ا�سلم>ن   .حزب�تثار�بمناسبة�وبد̈و
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  خاتمة

�أن �العقد� رغم �أو�ضعف �متانة ��ختبار�مدى �لحظة �تبقى ��نتخابات ظاهرة

�مسار�و  �عن �والكشف �وا�حكوم>ن، �الحاكم �ب>ن �القائم �الديمقراطية،�السيا§�� مآل

�الديمقراطي، ��نتقال �نداءات �لعTقات��وجدية �محدد �معطى �ذاته ��ن �jي إ��أ¨}ا

�Dقليم� غ>;�. الدولة�الخارجية،�وتأث>;ها�عPى�الساحة�الدولية،�وموقعها�jي�محيطها

�ال�Ïاعات� �ليغذي �بالسيا§�� �الدي¥� �فيه �تداخل �والذي �ا�لتبس �العربي �ا�حيط أن

�للعملية�وينعش�أسواق�الس Tح�يحتاج�إ�ى�تعزيز�الجهود�Þعادة�هيكلة�Dطار�العام

�نتخابية�ككل،�والعمل�عPى�التوصل�إ�ى�حل�توافقي�خTق�Þشكالية�عTقة�الدين�

�أنظمة� �ÞحTل �يقود �أو �DصTح �قضية �بجوهر �ذلك �يخل �أن �دون والسياسة

تحت�أي�مسم¤��استبدادية�أو�يشرعن�للتدخل�jي�الشؤون�الداخلية�للدول�\خرى 

  . مخادع،�أو�أي�مb;ر�مهما�كان

إن�صراع�الزعامات�jي�الخليج،�وتضارب�ا�واقف�بي·}ا�jي�شأن�العديد�من�بؤر�

التوتر�jي�العالم�العربي�سواء�jي�مصر�أو�ليبيا�أو�سوريا�أو�اليمن�أو�غ>;ها،�وjي�شأن�

Tبظ� �ألقى �قد �وإيران، �تركيا �خاصة �Dقليمية �القوى �بعض �مع �عPى�العTقات له

��" قلعة"عPى�اعتبار�هذا�البلد��2016مجريات��نتخابات�التشريعية�ا�غربية�لسنة�

يجب�فقدا¨}ا�بالنسبة�لداعم��تنظيمات�DسTم�السيا§��،�وورقة�يجب�سحÑ}ا�من�

�منافسة� �دينية �شرعيات �لوجود �ا�ناهض �التوجه �Ãنصار �بالنسبة �هؤ�ء يد

  .للشرعيات�القائمة�والحاكمة

،�ورغم�ما�تTها�من�2016انتخابات�أكتوبر� يه،���يمكن�تجاهل�كون وبناء�عل
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�والتنمية� �العدالة �حزب �لحملها �أشهر، �خمسة �يناهز ��ا �سياسية �عطالة حالة

لصدارة�ا�شهد�السيا§���ا�غربي�قد�جعلت�العTقات�ا�غربية�الخليجية�عPى�محك�

�وصراعات �السيا§�� �DسTم �قوى �من �خليجيا �ا�تضاربة �عPى��ا�واقف النفوذ

 .الزعامة�Dقليمية،�وا�وقف�من�قوى�إقليمية�فاعلة�عPى�رأسها�تركيا�وإيران
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  #ئحة�اJراجع�

 .1966 ، والسياسية ا�دنية للحقوق  الدو�ي العهد •

 .2011الدستور�ا�غربي� •

�الb;�اني� • ��تحاد �الصادر�عن �ونزü}ة �حرة ��عاي>;�انتخابات �العالم� DعTن

 .26/03/1994 الدو�ي�jي�باريس

  .D1948عTن�العالم��لحقوق�Dنسان،� •

 .2016أكتوبر��7ا�نتدى�ا�دني�الديمقراطي�ا�غربي��نتخابات� تقرير •

• � �الكري¥�، �الديمقراطية"إدريس ��حتجاجات�: محاسبة �ا�حتملة التداعيات

قة�فb;اير،�الثورات�العربية��¨}يارات�ا�تتالية�للنظم�السياسية�jي�ا�نط�20حركة�

 .2011،�مجلة�السياسة�الدولية،�العدد�الرابع�والثمانون�بعد�ا�ائة�ابريل،�"العربية

• � �بويل، �وكيفن �بي�}ام، �" ديفيد �الديمقراطية �إ�ى �الثاني،�"مدخل �الجزء ،

�فراديس� �قريش، �مؤمن �مكتبة �عوض، �غريب �ترجمة �العادلة، �الحرة �نتخابات

 .2007للنشر�والتوزيع،�البحرين،�الطبعة�\و�ى،�

• � �كيوهان، �حول�"روب>;ت �نظر �وجهات �jي �الدولية �و\نظمة التعاون

 .2006،�روتيليدج،�"السياسة�العا�ية

• � �وآخرون، �واسر، �بيكا �و �مارتي¥�، �الخليج�"جبفري �بلدان �تعاون أفاق

 .2016،�مؤسسة�راند،�سانت�مونيكا،�كاليفورنيا�،"العربي

ي�jي�العالم�العربي؟�أي�مستقبل�لحركات�التغي>;�الديمقراط"سامح�فوزي،� •
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�Dنسان، �حقوق �لدراسات �مركز�القاهرة �DصTح، �قضايا �السيد� سلسلة هشام

 .2007مايو،�20-19التقرير�الختامي�لورشة�العمل�،�القاهرة،�

• � �عوض، �الديمقراطية�"طالب �الدولية، �للمعاي>; �وفقا �الحرة �نتخابات

ي�حول�الديمقراطية�و�نتخابات�،�أعمال�ا�ؤتمر�الدو�"و�نتخابات�jي�العالم�العربي

،�j2014ي�العالم�العربي،�ا�نظمة�العربية�لحقوق�Dنسان،�الطبعة�\و�ى،�القاهرة،�

 .33: ص

• � �ا�تحدة، �لÌمم �السابق �العام �\م>ن �عنان �الحافز�لدى��-كوjي ضعف

� - الشباب �Dنمائي �ا�تحدة �\مم �" برنامج �صامدة �أمم �متمكنة تحس>ن�" شعوب

 السياسية�للشباب�عPى�امتداد�الدورة��نتخابية�دليل�ا�مارسات�السليمة�ا�شاركة

�مركز� • �العربي، �العالم �jي �DصTح �وآليات �مؤتمر�أولويات �النعيم، مجدي

 2004يونيو،��7-5القاهرة�لدراسات�حقوق�Dنسان،�القاهرة�jي�

ابات�،�الديمقراطية�و�نتخ"نحو�إدارة�انتخابية�فعالة"محمود�عبد�البا�ي،� •

jي�العالم�العربي،�أعمال�ا�ؤتمر�الدو�ي�حول�الديمقراطية�و��نتخابات،�jي�العالم�

 العربي،�ا�نظمة�العربية�لحقوق�Dنسان،�الطبعة�\و�ى،�القاهرة،

�من� • �ا�غربي �ا�وقف �للدراسات �تقارير�مركز�الجزيرة �أسويق، �الدين نور

 ،2017غشت،��30ات�ا�مكنة،�\زمة�الخليجية�ا�حددات�الرئيسية�والسيناريوه
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�l^e^~jÞ]7��†eçjÒ_2016�� �

íâ]ˆßÖ]æ��^é£]�Ù]ö‰æ� �

�<Jë†ŠÃÖ]<‚Ö^}∗< <

�من�أكتوبر� ��نتخابات�التشريعية�للسابع مسألة�إشراف�وزارة��2016أعادت

الداخلية�عPى�كل�أطوار�العملية��نتخابية�إ�ى�النقاش�والجدل�السياسي>ن،���سيما�

�ب �باÞخTل �ا£}امها �وسع�}ا�بعد �السياسية، �\حزاب �مختلف �تجاه �الحياد مبدأ

لقد�. للتحكم�jي�مخرجات�العملية��نتخابية�بما���يتوافق�مع�إرادة�الكتلة�الناخبة

� �انتخابات ��نتخابات��2016أعادت �عPى �ا�شرفة �الهيئة �وحياد �استقTلية مطلب

  ).اJحور�الثاني(ة�،�كما�وضعت�سؤال�ال�Ïاهة��نتخابية�jي�الواجه)اJحور�cول (

  لجان�تتبع�انتخابية�تحت�سلطة�وزارة�الداخلية: اJحور�cول 

�وزراة� �إشراف �ا�غربي ��نتخابي �ا�شهد �jي �الراسخة �الثوابت �من ظلت

الداخلية�عPى�كل�تفاصيل�العملية��نتخابية،�وهو�ما�قرن�هذه�الوزارة�با�سؤولية�

�انتخاب �محطات �jي �الشعبية �Dرادة �تزوير �الوضعية�عن �هذه �ولتجاوز �عدة، ية

� �تم �تدب>;��نتخابات �jي ��نتخابات"�نفرادية �لتتبع �الوطنية �اللجنة jي�" إحداث

�الوضعية� بداية�عقد�التسعينات�من�القرن�العشرين�لكن�عمل�اللجنة�لم�يتجاوز

�2016أكتوبر���7ستشارية،�و�ي�نفس�الوضعية�ال��Wاستمرت�حW¤�غاية�انتخابات�

  ". اللجنة�ا�ركزية�لتبع��نتخابات"مع�تجربة�

                                                           

  دكتوراه�jي�القانون�الدستوري�والعلوم�السياسية ∗
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  وحدودها�}ستشارية" اللجنة�الوطنية�لتتبع�}نتخابات"-1

�الوطنية،�  �الحركة �أحزاب �برامج �jي �أولوية ��نتخابات �نزاهة �معركة شكلت

�\برز  �عنوا¨}ا �لتنظيم�"وكان �ومحايدة �مستقلة �لجنة �إنشاء �jي �ا�تمثل ا�طلب

الذي�تواتر�عPى�أدبيا£}ا�السياسية�منذ�¨}اية�الثمانينات���نتخابات�وDشراف�عل�}ا،

�لتتبع� �الوطنية �اللجنة �تأسيس �من �الرغم �عPى �قائما �وظل �التسعينات، وإبان

وبالرغم�من�مشارك�}ا�) 1997(،�أو�الثانية�)1992(�نتخابات�سواء�jي�صيغ�}ا�\و�ى�

�تزوير�D ،441"ف�}ا �وظيف�}ا �مؤسسة �الداخلية �وزارة �اعتb;ت �jي�لقد �الشعبية رادة

��نتخا مختلف �تعدا�حطات �كانت �كما �السري "بية، �النتائج�"الحزب �يقلب الذي

�Dدارية" لصالح خابية�نت �رفض،"\حزاب �كان �الوطنية� لذلك �الحركة أحزاب

السبب�الرئيس�الذي�" ةوزارة�الداخلي"،�كما�كانت�442إشرافها�عPى��نتخابات�قطعيا

�إخراج �حزب الوجود إ�ى \و�ى "ناوبالت حكومة" أفسد ��443ستقTل بقيادة

                                                           
441�� �ا�صدق، �}نتخابيةرقية �الö~اهة �اJباشرة: منعطف �التشريعية �تدب�@�}نتخابات �}نحسار�zي ،�معالم

  22،�ص�)2006/ 1النجاح�الجديدة،�ط: الدار�البيضاء(
442 � �مطلب ��نتخابات"تبلور �لتتبع �الوطنية �عشر�لحزب�" اللجنة �ا�ؤتمر�الثاني �مقررات �jي �الثمانينات ¨}اية

� �)1989يونيو�(�ستقTل �عPى �تم�التأكيد �حيث �م·}ا�ظه>;�فاتح�"، �قوان>ن��نتخابات�وخاصة �تعديل ضرورة

�;bنتخابات�1959شتن�� �عملية �عPى �ل�شراف �مستقلة �وطنية �هيئة �اللوائح�لخلق �ومراجعة �بوضع �بدءا ،

�محاضر��نتخابات �تسليم �إ�ى �هذا�"�نتخابية �تبنت �فقد �Lالشع� �الديمقراطي �العمل ��نظمة �بالنسبة �أما ،

باعتباره�جزء�من�إصTح�القوان>ن�النتخابية،�) 1990أبريل��-مارس(�ختيار�jي�مقررات�مؤتمرها�الوط¥��الثاني�

س�وط¥��من�قضاة،�وشخصيات�وطنية�غ>;�منحازة�مهمته�Dشراف�تأسيس�مجل"لذلك�أكدت�عPى�ضرورة�

��نتخابات �نزاهة �"عPى �الخامس �مؤتمره �jي ��ش¦;اكي ��تحاد �حزب �اكتفى �ح>ن �jي ��-مارس(، ) 1989أبريل

بمراجعة�القوان>ن��نتخابية�وخصوصا�ما�يتعلق�م·}ا�بسن�التصويت،�وال¦;شيح،�وس>;�العمليات�"با�طالبة�

  34ا�رجع�نفسه،�ص�". �نتخابية
\م>ن�العام�لحزب��–،�أكد�محمد�بوستة�"حكومة�التناوب�\و�ى"jي�شهادته�حول�أسباب�فشل�مفاوضات� 443

ا�لك�الحسن�الثاني�بأن¥����أستطيع�أن�أقبل�jي�الحكومة�عضوية�وزير�كنت�"أنه�أجاب��–�ستقTل�حي·}ا�
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  .1993سنة

� �تجربة �خTل �من �ا�ستقلة �الهيئة �مطلب �عPى ��لتفاف �الوطنية�"تم اللجنة

�" لتتبع��نتخابات ،�وقد�تم>�ت�هذه�اللجنة�بضعف�1997و�1993مع�استحقاقات

ريدها�من�،�مع�تج1992أبريل��29أدا�}ا،�فقد�ارتبطت�نشأ£}ا�بخطاب�ملكي�بتاريخ�

�ا�لك �إ�ى �تعود �الفعلية �رئاس�}ا �أن �كما �قانونية، �أو �دستورية �مرجعية ،�444كل

قدم�ا�ساواة�"واختصاصا£}ا�استشارية�فقط،�أما�التمثيلية�ف�}ا�فقد�ارتكزت�عPى�

�ا�والية� �\حزاب �هيمنة �إ�ى ���سيف �مما �وطنية، �تعد �\حزاب �كل �أن �أساس عPى

�تبدو�(...) للحكومة� وكأ¨}ا�خلقت�أساسا��ساعدة�الحكومة،�وبالتا�ي�ويجعل�اللجنة

  .445"وزارة�الداخلية�jي�تنظيم��نتخابات�وDشراف�عل�}ا

� �لسنة �الدستورية �الوثيقة �إقرار �ا�سلسل�1996وبعد �حقن �إ�ى �وسعيا ،

من�" اللجنة�الوطنية�لتتبع��نتخابات"�نتخابي�بجرعات�من�ا�صداقية،�تم�إقرار�

�التج �ظه>;�بخTف �\و�ىخTل �\عPى،�446ربة �للمجلس �\ول �الرئيس �رئاسة �تحت ،

�Tك� �عضوي�}ا �jي �أيضا �وضمت �اللجنة، �كاتب �مهمة �أحدهم �يتو�ى �قضاة ويساعده

                                                                                                                                                    

�ع �با�سؤولية �الb;�ان �منصة �عPى �ومن �علنا �ا�سدودأ£}مه �الباب �إ�ى �ا�غرب �وبقيادة �تزوير��نتخابات، " ن

Interview avec la magazine marocaine « Zamane » . n°29 . Avril 2013   
،�جاء�"اللجنة�الوطنية�لتتبع��نتخابات"أثناء�تنصيب��1992يونيو��j9ي�كلمة�ألقاها�ا�لك�الحسن�الثاني�jي� 444

�السي: "ف�}ا �رأسها �عPى �عينا �الشدادي،�وقد �أحمد �السيد �كخليفة �إليه �وأضفنا �ا�عروف، �ميكو�القا¾�� د

ستجتمع�"،�بأ¨}ا�"وستكون�هذه�اللجنة�الوطنية�كا�سمعتم�مكونة�من�\حزاب�السياسية�ا�وجودة�jي�الb;�ان

نص�الخطاب�كما�نشر�jي�" إما�تحت�رئاستنا�مباشرة�وغما�تحت�رئاسة�مستشارنا�السيد�أحمد�رضا�كديرة

  1،�ص�1992يوليوز��10،�بتاريخ�4805،�عدد�"ا�يثاق�الوط¥�"جريدة�
  67،�ص�)م�س(،�منعطف�الö~اهة�}نتخابيةرقية�ا�صدق،��445
بإحداث�لجنة�وطنية�ولجان�) 1997فاتح�ماي�( 1417من�ذي�الحجة��23صادر�jي��1.97.97ظه>;�شريف�رقم� 446

  1114،�ص�)1997ماي��8( 1418ح�محرم�،�فات4480الجريدة�الرسمية،�عدد�. إقليمية�لتتبع��نتخابات
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�ورؤساء�: من �للحكومة، �العام �و\م>ن �العدل، �ووزير �الداخلية، �jي �الدولة وزير

�استش �فظلت �اختصاصا£}ا �أما �النواب، �مجلس �jي �ا�مثلة �السياسية ارية�\حزاب

،�إ��أن�1997،�ورغم�أن�الظه>;�ا�ن#��Fللجنة�لم�يحصر�عملها�مع�انتخابات�447فقط

�وزارة� �إشراف �تحت �تقنية �بلجنة �استبدالها �وتم �غريب، �بشكل �هو�غيا|}ا ا�Tحظ

الداخلية،�وتضم�ممثPي�\حزاب�السياسية�ا�مثلة�jي�الb;�ان،�و�ي�من�تولت�بحث�

�ل �التشريعية �با�نتخابات �يتعلق �ما �أحزاب�2007و�2002سنة �مطالبة �ورغم ،

� �ا�عارضة �jي ��-أصبحت �مع �الحزبي �ا�شهد �تحو�ت �التناوب"بعد بإحياء��-"حكومة

  .448اللجنة�إ��أنه�لم�يتم��ستجابة�إ�ى�طلÑ}ا

���"Tبأنه�من��ثار�الناتجة�" اللجنة�الوطنية�لتتبع��نتخابات"يمكن�تفس>;�ت

�من �الحكومية �السلطة �تدب>; �تو�ي ��عن �تجربة �إطار �jي �ا�عارضة التناوب�"قبل

بقيادة�حزب��تحاد��ش¦;اكي،�وال��Wعوض�أن�تستغل�موقعها�الحكومي،�" التوافقي

وف¦;ة��نفتاح�السيا§���بعد�تو�ي�ا�لك�محمد�السادس�الحكم،�ودعم��نتقال�من�

قاط�إ�ى�التناوب�الديمقراطي،�فإن�حكومة�التناوب�اختارت�إس" التناوب�التوافقي"

�وزارة� �معارضة �من �تحولت �بل ��نتخابات، �عPى �ل�شراف �ا�ستقلة �الهيئة مطلب

                                                           
دراسة�مشاريع�النصوص�"من�الظه>;�ا�شار�إليه�أعTه�إ�ى�كون�ما�هو�موكول�إ�ي�اللجنة�هو�) 3ا�ادة�(نصت��447

التشريعية�والتنظيمية�ا�تعلقة�با�نتخابات�ال��Wتعرضها�الحكومة�عل�}ا�وإبداء�الرأي�ف�}ا�وخاصة�ما�يتعلق�

��نتخاب �باللوائح �السمعية�م·}ا �الوسائل �وباستعمال ��نتخابية �الحمTت �وبتمويل ��نتخابي �وبالتقسيم ية

  "البصرية
�أحزاب 448 �الوطنية�: راسلت �والحركة �الديمقراطي، �الوط¥� �والحزب �الشعبية، �والحركة �الدستوري، �تحاد

�بتار  �والتنمية �العدالة �حزب �إ�ى �باÞضافة ��جتماعية، �الديمقراطية �والحركة �الشعبية، �2002فb;اير��27يخ

� ��نتخابات"رئيس �للتبع �الوطنية �ولم�" اللجنة �تجاهل�الرسالة، �تم �اجتماعا£}ا،�لكن �عقد �إ�ى �الدعوة قصد

}ا   2002مارس��3 -2،�بتاريخ�302،�عدد�"التجديد"نص�الرسالة�jي�جريدة�. يستجب��ضم̈و
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�بل� �معها؛ �التصالح �إ�ى �الناخب>ن �تزوير�إرادة �jي �الصيت �§��ء �بتاريخها الداخلية

�و �لها �سجلها"والدعاية �"تبييض �وهو�ما ��نتخابية�"، ��ستحقاقات �أن يفسر�كيف

��W27حدد�كموعد�لها�التشريعية�ا�باشرة��جلس�النواب�ال��;bستتحول�2002شتن�،

إ�ى�انتخابات�Dجماع�حول�وزارة�الداخلية،�وأن�نتائجها�ستب>ن�أن�النواة�\ساسية�

إن�الفائز�\ول�. jي�الحكومة�ليست��ي�أحزاب�الحركة�الوطنية�وإنما�وزارة�الداخلية

  .449"ف�}ا�الذي�أسفرت�عنه�هذه�النتائج��ي�وزارة�الداخلية

لف�الهيئة�ا�ستقلة�لTنتخابات�من�قبل�\حزاب�السياسية�ال��Wتم�إقفال�م�

عمرت�jي�ا�عارضة�لعقود،�وتم�إقفال�ملف�اللجنة�الوطنية�لتتبع��نتخابات�بعد�

�كون� �إ�ى �اطمئنانا �\حزاب �هذه �منح �وهو�ما �الحكومة، �jي �ا�عارضة �أصبحت أن

الحكومة،�ويمكن�مع���نتخابات�ستظل�نزü}ة،�فوزارة�الداخلية�تحت�رقابة�سلطة

�س>;�العملية� �يضمن �Wلوجس� �جهاز�تق¥� �إ�ى �تتحول �أن ��نتخابية �التجارب توا�ي

� �تجربة �أن �التاريخ �أثبته �ما �لكن �الظروف، �أحسن �jي �التناوب"�نتخابية " حكومة

�تحولت� �أن �بعد �موقعها، �jي �الداخلية �لتستمر�وزارة �إغTقه، �تم �ما �سرعان قوس

�لحظة �إ�ى �التناوب �انفراد��تجربة �حول ��ستمرار�هو�Dجماع �له �كتب �وما عابرة،

وزارة�الداخلية�بتدب>;�كل�أطوار�العملية��نتخابية،�دون�ضمانات�حقيقية�jي�عدم�

  .إمكان�عود£}ا�إ�ى�سابق�عهدها�لخدمة�رهانات�انتخابية�محددة

  وسؤال�اJصداقية�" اللجنة�اJركزية�لتتبع�}نتخابات" -2

�مجم �jي �التحكم �ا�باشر�عPى�يعد �وDشراف ��نتخابية، �العملية �مدخTت ل

                                                           
   127،�ص�)م�س(،�منعطف�الö~اهة�}نتخابيةرقية�ا�صدق،��449
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كل�فصولها�اس¦;اتيجية�ثابة�للنظام�السيا§���ا�غربي،�لذلك�لم�يتعد�دور�\حزاب�

� �ضمن �التسعينات �عقد �jي ��نتخابات"السياسية �لتتبع �الوطنية الوظيفة�" اللجنة

� �الداخلية �وزارة �عPى �حكومية �سلطة �أي �رقابة �أن �كما �جد��ستشارية، ظلت

� �لقد �عPى�"مستبعدة، �ا�شرفة ��ي �بأ¨}ا �جطو�نفسها �إدريس �السيد �حكومة أوهمت

�نتخابات،�شأ¨}ا�jي�ذلك�شأن�حكومة�السيد�عبد�الرحمن�يوسفي،�لكن�Dشراف�

الحكومي�عPى��نتخابات�كان�jي�واقع�\مر�إشرافا�صوريا،�أما�Dشراف�الفعPي�فهو�

  .450"الذي�امتلكته�وزارة�الداخلية

أن�عّ>ن�ا�لك�الحسن�الثاني�"إ¨}ا�تجربة�معادة�jي�التاريخ�ا�غربي،�فقد�سبق�

�عبد� �بي·}م �وكان ��نتخابات �بتتبع �مكلف>ن �دولة �كوزراء �\حزاب، �رؤساء �من عددا

�صرح� �الذي ،� �الشعبية �للقوات ��ش¦;اكي �لTتحاد �\ول �الكاتب �بوعبيد، الرحيم

�التشريعية ��نتخابات �نتائج �إعTن � عقب �وزير�1977لـ �بصفته
ً
�معنّيا �يعد �لم �أنه ،

دولة�"دولة�مكلف�بتتبع��نتخابات،�وأن�التجربة�ال��Wعاشها�تب>ن�كما�لو�أن�هناك�

�الحكومة" سرية �jي �عل�}ا �ُيتفق �Wال� �للتعليمات �مضادة �تعليمات �وبعد�451"توجه ،

�لTنتخابات �Dعداد �وأثناء ��نتخابية، �ال�Ïاهة �عن �الحديث �من �عقود �أربعة

كتب�مصطفى�الرميد،�وزير�العدل�والحريات،��2016التشريعية�للسابع�من�أكتوبر�

�والدولية �الوطنية �DعTم �وسائل �تناقل�}ا �شه>;ة �عام: "تدوينة خTل�... إعTن

                                                           
دار�أبي�رقراق�للطباعة�: الرباط(،�ثبات�zي�الوظائف�وتغ�@�zي�السمات: #نتخابات�zي�اJغربار،�امحمد�من 450

  355،�ص�)2011/ 1والنشر،�ط
�السا§�� 451 �محمد ��نتخابي"، �الضبط ��نتخابية: آليات �الخرائط �jي �أعPى �من �التأث>;�والتحكم �jي�"محاولة ،

،�2013،�شتنb;�7الجزء/ 4،�العدد�وم�السياسية�و}جتماعيةاJجلة�اJغربية�للعل،�"�نتخابات�jي�ا�غرب"

  145،�ص�188 -137: ص�ص. طوب�بريس،�الرباط
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�نتخابات�الجماعية�السابقة�كان�وزير�العدل�والحريات�يقرر�مع�وزير�الداخلية�jي�

� ��نتخابي �بالشأن �يتعلق �ما �ح... كل �انتخابات �من �أسابيع �ثTثة �بعد �عPى �7اليا

؟؟؟�وزير�العدل�والحريات���يستشار�و��يقرر�jي��!!! ...أكتوبر�تقع�عجائب�وغرائب�

شأن�ذلك�مما�يع¥��أن�أي�رداءة�أو�نكوص�أو�تجاوز�أو�انحراف���يمكن�أن�يكون�

  .452"مسؤو��ع·}ا

� �jي �\ول �القانوني �ا�شرف �يشكك ¤Wح� �وقع �الذي �لتتبع�اللج"ما �ا�ركزية نة

�أي�" �نتخابات �تحمل �من �ذمته �يخPي �جعله �الذي �وما ��نتخابية؟ بمسار�العملية

�هذه� �طبيعة �وما ��نتخابات؟ �إل�}ا �تتجه �Wال� �ا�حتملة �ا�آ�ت �حول مسؤولية

�والغرائب" �ا�فا5ئ�" العجائب �DعTن �يختار�هذا �والحريات �وزير�العدل �جعلت �Wال

  ساتي؟من�خارج�أي�إطار�مؤس

اللجنة�"قبل�الخوض�jي�طبيعة�الخTفات�وأسبا|}ا�ال��Wحصلت�ب>ن�مكونات�

��نتخابات �لتتبع �وطبيعة�" ا�ركزية �لها؟ �ا�ؤسسة �ا�رجعية �عن نتساءل

�الشأن� �تدب>; �jي �الداخلية �وزارة �انفراد �تقييد �عPى �قدر£}ا �ومدى اختصاصا£}ا؟

  �نتخابي؟

�2015يناير��15بتاريخ�" تتبع��نتخاباتاللجنة�ا�ركزية�ل"أعلن�بTغ�صادر�عن�

جاء�تنفيذا�لÌمر�"أن�اللجنة�ي¦;أسها�وزيرا�الداخلية�والعدل�والحريات،�وأن�تفعيلها�

�وزيري� �إ�ى �السادس �محمد �ا�لك �الجTلة �صاحب �وجهه �الذي �السامي ا�ولوي

� �بتاريخ �ا�نعقد �الوزاري �ا�جلس �بمناسبة �والحريات �والعدل  أكتوبر�14الداخلية

                                                           
��جتما�ي،�فمن� 452 �الرسمية�بموقع�التواصل تم�نقل�تدوينة�\ستاذ�مصطفى�الرميد�كما�جاءت�jي�صفحته

  د��£}ا�Dيحائية��ا�علوم�أن�كل�ما�خطه،�من�كلمات،�ونقط،�وعTمات�تعجب،�وعTمات�استفهام�لها
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،�وأضاف�البTغ�أنه�j"453ي�شأن�السهر�عPى�سTمة�العمليات��نتخابية�ا�قبلة�2014

سيتم�بنفس�ا�ناسبة�تفعيل�اللجن�Dقليمية�لتتبع��نتخابات�عPى�الصعيد�ال¦;ابي�

�أو�وكيل� �للملك �العام �والوكيل �أو�العامل، �الوا�ي �وإقليم �عمالة �كل �jي �تضم �Wوال

إل�}ا�بمواكبة�أشغال�اللجن�Dقليمية�عPى�صعيد�كل�ا�لك،�وكذا�لجان�جهوية�عهد�

 .جهة�من�جهات�ا�ملكة

�jي� �البTغ �حسب �Dقليمية �واللجن �ا�ركزية �للجنة �\ساسية �ا�همة وتتمثل

اتخاذ�التداب>;�العملية�الكفيلة�بصيانة�واح¦;ام�نزاهة�العمليات��نتخابية�وذلك�من�

�ا� �العمليات �مراحل �س>;�مختلف �تتبع �من�خTل �ابتداء �سTم�}ا �لتحقيق ذكورة

  .التسجيل�jي�اللوائح��نتخابية�إ�ى�غاية�DعTن�عن�نتائج��ق¦;اع

ال��Wأشرفت�أيضا�عPى��–" اللجنة�ا�ركزية�لتتبع��نتخابات"لم�يرتكز�إنشاء�

عPى�أي�سند�دستوري�أو�قانوني،�ولكنه�ارتبط�بتعليمات�ملكية،��- 2011انتخابات�

�لج �جعلها �وهو�ما �بـ �شب�}ة ��نتخابات"نة �لتتبع �الوطنية �إحداc}ا�" اللجنة �تم �Wال

�ملكية �تعليمات �خTل �من �استند��454بدورها �الذي �وهو�ا�تكأ �التسعينات، �عقد jي

}ا� ��سند�قانوني�"إليه�بTغ�Ãحزاب�ا�عارضة�ا�علن�عن�مقاطع�}ا�Ãعمال�اللجنة�ك̈و

�بالتوج�}ات �تل¦�م �و� �الدستور، �تح¦;م �و� �ضرورة��لها، �عPى �أكدت �Wال� ا�لكية،

�إ�ى�455"اح¦;ام�القوان>ن�الجاري�|}ا�العمل �موجها ،�ولكن�بTغ�هذه�\حزاب�لم�يكن

                                                           
453 http://www.maroc.ma/ar/node/19296 

صدر�ظه>;�شريف��1997إثر�خطاب�ملكي،�وسنة��1993سنة�" اللجنة�الوطنية�لتتبع��نتخابات"تم�إنشاء� 454

  )م�س(منظم�لها� 1.97.97رقم�
ة،�و�تحاد�الدستوري��ستقTل،�و�تحاد��ش¦;اكي،�و\صالة�وا�عاصر : صدر�البTغ�ا�ش¦;ك�عن�أحزاب�455

  http://www.assahraa.ma 2015فb;اير��12بتاريخ�
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� �به �معنيا �كان �بل �الداخلية؛ �وزارة �و�ي �فيه �\قوى �السيا§��"الحلقة " Dشراف

  ".jي�نهجه�التحكم��والسلطوي "لرئيس�الحكومة�باعتبار�استمراره�

�أ �اعتb;ت �ا�قابل، �العدالة�jي �حزب �قيادات �رأسها �وعPى �\غلبية، حزاب

}ا���تعb;�456"بالقشور�دون�ا�ضمون "والتنمية،�معارضة�اللجنة�مجرد�اهتمام� ،�وك̈و

� �عن �لرئيس�" سوى �السيا§�� �Dشراف �وفرملة �لتعطيل �الجديدة �اليائسة ا�حاولة

�ا�غربي �و�نتخابي �السيا§�� �التاريخ �jي �غ>;�ا�سبوق �. 457"الحكومة، �وزاة�لقد كانت

�يعد� �انتخابات �حول �بي·}ا �فيما ��£}ام �تتبادل �أحزاب �ب>ن �مريح �وضع �jي الداخلية

Dشراف�عل�}ا�وإدار£}ا�مطلبا�حيويا،�وخطا�اس¦;اتيجيا�لم�يبد�النظام�السيا§���jي�

�بعد� �سيؤكدها �Wوال� �Wال� �النتيجة �و�ي �عنه، �التخPي �إمكانية �تاريخه �من �مرحلة أي

�م �قرب �عن �التعامل �إ�ى�خb;ة �وليخلص �الرميد، �مصطفى �\ستاذ �الداخلية �وزارة ع

نفس�خTصة�\ستاذ�عبد�الرحيم�بوعبيد�jي�سبعينات�القرن�ا�ا¾���بصدد�تقييمه�

  .للجنة�الوطنية�لتتبع��نتخابات

� �أن �لف¦;ة ��عتقاد ��نتخابات"ساد �لتتبع �ا�ركزية �\دوار�" اللجنة ستتقاسم

                                                           
�لوكالة��456 �تصريح �بوانو�jي �هللا �عبد �السيد �النواب �بمجلس �والتنمية �العدالة �فريق �رئيس �فريق اعتb;�رئيس

ر�إ�ى�،�وأشا"��£}تم�إ��بالقشور�عوض�ا�ضام>ن"ا�غرب�العربي�لTنباء�أن�ا�عارضة�وبعد�مرور�ثTث�سنوات�

�ال��Wعb;ت�ع·}ا�ا�عارضة� �الدا�ي�ا�ى�ا�قاطعة�ينضاف�ا�ى�ا�واقف�السابقة �ا�وقف سواء�ال�}ديد�"أن�هذا

��� �مواقف �تب¥� �ثم ��نتخابات �عPى �ل�شراف �مستقلة �هيأة �وضع �بضرورة �أو�ا�طالبة ��نتخابات بمقاطعة

�ا�غرب �يعيشها �Wال� �ا�رحلة �مع �مطل"تنسجم �عPى �رده �معرض �وjي �هيأة�، �بإحداث �القا¾�� �ا�عارضة ب

معل�Tذلك�بان�هذه�الهيأة�لم�" باب�ا�زايدات"مستقلة�ل�شراف�عPى��نتخابات�اعتb;�بوانو�أن��مر�يدخل�jي�

  .تتم��شارة�ال�}ا�ضمن�الهيآت�ا�ستقلة�ا�درجة�jي�الدستور 

 http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/0/0/195566.html  
�لجريدة�457 �الرحموني �خالد �والتنمية �العدالة �لحزب �العامة �\مانة �عضو �" تصريح " 21عربي

https://arabi21.com/story/809370 
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والحريات،�وإشراف�تق¥��لوزير�الداخلية،�وكTهما�ب>ن�إشراف�قانوني�لوزير�العدل�

�السيا§�� �Dشراف �مسؤولية �يتحمل �الذي �الحكومة �رئيس �إمرة �تحت ،�458يعمTن

�;bشتن� �ممن �للرابع �والجهوية �الجماعية �تدب>;��نتخابات �jي �نجحت �توليفة و�ي

�وتحو�ت�2015 �والتنمية، �العدالة �حزب �حققها �Wال� �غ>;�ا�توقعة �النتائج �لكن ،

�DسTمية،�ا �التوجهات �عPى �التضييق �من ��زيد �ا�ساند �والدو�ي �Dقليم� �شهد

�التشريعية ��نتخابات �من �وانتظاراته �السيا§�� �النظام �اس¦;اتيجيات كل�. وتحو�ت

�ا�ركزية� �اللجنة �jي �شركا�}ا �دون �وانفرادها �سطو£}ا، �الداخلية �وزارة �إ�ى �أعاد ذلك

�الساب �انتخابات �عPى �الكPي �أكتوبر�باÞشراف �من �أدى��2016ع �ما �وهو وإدار£}ا؛

باÃستاذ�مصطفى�الرميد�إ�ى�التb;ؤ�من�مسؤوليته�عن��نتخابات�jي�تدوينته،�وكونه�

�لتتبع� �ا�ركزية �للجنة ��ستشارية �بالطبيعة �علمه �مع �ف�}ا، �قرار�له �يستشار�و� �

لغلط�اعتبار�،�كما�أقر�رئيس�الحكومة�عبد�Dله�بنك>;ان�إ�ى�أنه�من�ا�459نتخابات

�الوزارات �با�ي �مثل }ا �وك̈و �التاري�ي، �إرc}ا �عPى �تخلت �قد �الداخلية �وزارة �أما�460أن ،

                                                           
458 � �وظيفة �بأداء �الحكومة �لرئيس �السيا§��"سمح �وقد�" Dشراف �والجهوية، �الجماعية �لTنتخابات �Dعداد jي

سيشرف�من�الناحية�السياسية�عPى��ستحقاقات�ا�قبلة،�فيما�رئيس�الحكومة�"صرح�jي�كلمة�له�حي·}ا�أن�

" سيوكل��حمد�حصاد�وزير�الداخلية،�مهمة�التتبع�التق¥��للعملية،�وهو�أمر�طبي�ي�jي�\نظمة�الديمقراطية

يضيف�السيد�عبد�Dله�بنك>;ان،�ولتأكيد�إشرافه�الفعPي�وجه�دعوته�إ�ى�قادة�\حزاب�السياسية��جتماع�

منحهم�مهلة�مدة�شهر�للتقدم�بمذكرات�مكتوبة�ومفصلة�حول�تصورا£}م�لتدب>;��نتخابات�الجماعية�عام،�و 

   3ص�. 22/06/2014-1403�،21جريدة�أخبار�اليوم،�عدد�. والجهوية�وا�هنية�ا�قبلة
459 � �أنه �حوار�ضحفي �jي �والحريات �وزير�العدل �واللجان�� "صرح �اللجنة �هذه �أن �البال �عن �يغيب �أن �ينب�ي

�قرارا£}ا �عن �التقريرية �الطبيعة �تنتفي �إذ �إ�، �ليس �وتنسيقية �أدوار�تشاورية �لها �ا�حلية �واللجان " الجهوية

  2015فb;اير��17،�"الصباح"جريدة�
تحدث��2016شتنj17��;bي�لقاء�مع�مهند§���وخريNي�ا�درسة�العليا�للكهرباء�عقد�بالبيضاء،�صباح�السبت� 460

�مصار  �بضرورة �بن�ك>;ان �Dله �دارجعبد �بلسان �وقال �الداخلية، �طبيعة�وزارة �عن �الشعب �بغينا�: "حة واش

قادر�يغ>;�"����2011نكدبوا�عPى�الناس�؟�واش�الداخلية�وزارة�عادية�؟�واش�كتعتاقدو�أن�بنك>;ان�إ�ى�جا�jي�
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�وزارة� �أقر�أن �أكتوبر�فقد �من �السابع �انتخابات �عن �السيا§�� �إشرافه �حجم عن

  .461الداخلية��ي�من�تدبرها�حقيقة

 7ونتيجة�ارتفاع�منسوب�التخوف�من�تTعب�وزارة�الداخلية�بنتائج�انتخابات�

وهذه�ا�رة��–فقد�كان�مث>;ا�لTنتباه�استباق�السيد�عبد�Dله�بنك>;ان��2016أكتوبر�

� �والتنمية �العدالة �لحزب �عاما �أمينا �واكتساح��-بصفته ��ق¦;اع، �نتائج �عن DعTن

�وزير�العدل� �الرميد، �مصطفى �\ستاذ �وقف �جانبه �وإ�ى �ا�قاعد، �من �للعديد حزبه

�jي �القانوني �وا�سؤول �وهو�ما��والحريات ��نتخابات، �عPى �ل�شراف �ا�ركزية اللجنة

وزير�الداخلية�رفقة� ع¥¤�أن�هذه�اللجنة�لم�يعد�لها�من�وجود�فعPي،�لذلك�اكتفى

الوزير�ا�نتدب�لدى�وزارة�الداخلية،�DعTن�jي�وقت�متأخر�من�الليلة�ال��Wتلت�يوم�

ال¦;تيب،�و�ي�مناسبة���نتخاب�عن�النتائج�ال��Wبوأت�حزب�العدالة�والتنمية�صدارة

                                                                                                                                                    

ع�وزارة�الداخلية�كانت�كتجيب�الوزير�\ول�من�دارو�با�Tبس�الداخلية�لحضور�اجتما.. أمور؟�راكم�غالط>ن

وزارة�الداخلية�عندها�مواصفات�معينة،�وتسك·}ا�روح�وما"���أنا�الPي�غادي�نجبدها�أو�.. الPي�ما�فخباروش

  "وزايدون�إي�Tتعكسات�معاك�وزارة�الداخلية�راك�ما�دير�والو... نغ>;ها�أو�نحيدها

 https://www.youtube.com/watch?v=e6MsuJGFQ98 . 

،�كان�2016شتنb;��19امج��نتخابي�لحزب�العدالة�والتنمية�بالرباط،�يوم�وjي�مناسبة�أخرى،�واثناء�عرضه�للb;ن

�كان� �الداخلية، �ف�}ا �بما �القطاعات �مختلف �عPى �سلطة �وله �للحكومة، �رئيسا �كونه �حول �سؤال �عن جوابه

�معاه: "جوابه �نتجادب �واش �أفعل؟ �أن �تريدون¥� �.. ماذا �راسكم �رئيس�(...) كملو�من �هو �الحكومة رئيس

� �الداخليةالحكومة، �وزارة �ما �أدراك �وما �الداخلية �وزارة �هذه �" ولكن �" أخبار�اليوم"جريدة ،�2088عدد

   5،�ص�20/09/2016
�الحكومة 461 �رئيس �بنك>;ان �Dله �عبد �السيد �صرح ��نتخابات، �عن �السيا§�� �إشرافه �سؤال �أنا�: "حول نعم،

لداخلية��ي�ال��Wتدبر�\مور�اليومية،�أشرف�سياسيا�عPى��نتخابات�بتعليمات�من�جTلة�ا�لك،�لكن�وزارة�ا

��نتخابات �لتتبع �الداخلية �وزارة �jي �وأجلس �الحكومة �رئاسة �jي �Lمكت� �أترك �أن �" و��يمكن¥� أخبار�"جريدة

  10،�ص�25/09/2016-2092�،24عدد�" اليوم
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�jي� �ووزيره �الحكومة �رئيس �لحزب �مباشرة �انتقاده �ليوجه �وزير�الداخلية استغلها

� �بأن �والحريات، �مكونات�"العدل �لكل �الراسخة �Dرادة �jي �يشك �زال �ما �الحزب هذا

�وخيارا� �متجذرا �واقعا �الديمقراطية �ا�مارسة �لجعل �ا�لك، �رأسها �وعPى \مة،

  .462"هاس¦;اتيجيا���رجعة�في

� �أكتوبر �من �السابع �انتخابات �jي �تعارضت اس¦;اتيجيتان،��2016لقد

�والذي�يس�ى�إ�ى�تجديد� �والتنمية�ذو�الشعبية�ا�تنامية، اس¦;اتيجية�حزب�العدالة

}ا� �بك̈و �ا£}مت �Wال� �الداخلية �وزارة �واس¦;اتيجية �مريحة، �بأغلبية �الحكومية و�يته

� �jي �أصيلة �ظاهرة �دعم �أجل �من �حيادها �عن �ظاهرة�تخلت �و�ي ��نتخابي، ا�شهد

�Lغل\� �. الحزب �اق¦;اع �أعاد �مطلب��2016لقد �وصدقية ��نتخابية، �ال�Ïاهة سؤال

   .هيئة�مستقلة�وذات�كفاءة�ل�شراف�الفعPي�عPى��ستحقاقات��نتخابية

2011سؤال�الö~اهة�}نتخابية�ما�بعد�دستور�: اJحور�الثاني  

با�صداقية�وبثقة�ا�واطن>ن�ف�}ا،�لذلك�تتمتع�مؤسسات�النظام�الديمقراطي�

�بتغي>;� �تطالب �وثورات �احتجاجات �مسرح �الديمقراطية �الدول �تكون �أن ��يتصور

���يجادل� �انتخابات �خTل �من �سلمية �بطريقة �التغي>;�ممكن �Ãن �بباسطة النظام،

�نزاهة� �تعد �لذلك �إدار£}ا، �عPى �ا�شرفة �الهيئة �استقTلية �وjي �نزاه�}ا، �jي الناخبون

�يع¥�� �ذلك �jي �والفشل �ا�نتخبة، �ا�ؤسسات ��صداقية �شرطية �مقدمة �نتخابات

�يكون� �وهو�ما �تعاكسها، �بل �الشعب �إرادة ���تمثل �مزورة �مؤسسات �عPى الحصول

��� �مؤسسات �وعزلة ��نتخابية، �ا�شاركة �عن �السيا§�� ��متناع �موقف �تنامي مآله

                                                           
462 � �انتخابات �نتائج �تقديم �أثناء �الداخلية �وزارة �. 2016أكتوبر��7كلمة �عدد �ا�ساء، �بتاريخ�3106جريدة ،

  4ص�. 10/10/2016
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j� �تحكموا �الذين �الحاكم>ن �وإرادة �إ��نفسها �أبرز�تمثل �من �تكون �Wال� �مخرجا£}ا ي

� �لظاهرة ��نحياز�الرسم� �\غل�L"مظاهرها ��نتخابية�"الحزب �ال�Ïاهة �جعل �مما ،

  .وما�بعدها�2016سؤ��مستأنفا�مع�انتخابات�السابع�من�أكتوبر�

  اس�@اتيجية�ثابتة�بمآ#ت�مغايرة: ظاهرة�الحزب�cغل��2 -1

�احتكا �ا�غربي �السيا§�� �النظام �ثوابت �بواسطة�من ��نتخابات �تدب>;�ملف ره

� �دستور �قبل �ما �وزيرها �تعي>ن �يعد �Wال� �الداخلية ��2011وزارة �بعده مجا��"وما

�" محفوظا �الداخلية �وزارة �إن�كانت �لذلك مستقلة�عن�\حزاب�السياسية�"للملك،

ف��þليست�مستقلة�عن�ا�ؤسسة�ا�لكية،�هذه�\خ>;ة،�ال���Wي،�حسب�خصوصية�

�السيا§�� �له��النظام �راع ��ي �وإنما �وكفى، �لTنتخابات �راع �مجرد �ليست ا�غربي،

  .463"رهانات�انتخابية�محددة

� �ظاهرة �ا�غربي �الحزبي �ا�شهد �jي �ترسخت �Wال� ��ليات �\غل�L"من " الحزب

� ��نتخابية �ا�حطات �مختلف �jي �Lيل� �النتائج�"الذي �يتصدر �حزب �إ�ى الحاجة

لقد�نبه�الفقيه�. 464"نتخابات�التشريعية�نتخابية�ويحتل�الصف�\ول�خاصة�jي�� 

� �أن �ا�عتصم �محمد �مقلصة�"الدستوري �معارضة �مع �Lأغل� �حزب �Þيجاد الس�ي

�عنه� �ومسكوتا �الدستورية، �للتقليدانية �الTشكلية �الجوهرية �القواعد �إحدى يشكل

��نتخابية �الظرفيات �jي �يشار�إليه �465"قد �أن �ورغم �أن�"، �تحاول �الجديدة \حزاب

                                                           
  355ص��،)م�س(،�}نتخابات�zي�اJغرب�محمد�منار، 463
�السا§�� 464 �محمد ،"� �jي ��نتخابات �أعيان �قبل�2009ظاهرة �وما ،2009"� �jي �ا�غرب"، �jي اJجلة�،�"�نتخابات

�و}جتماعية �السياسية �للعلوم �اJغربية �العدد �شتنb;�7الجزء/ 4، �الرباط2013، �بريس، �طوب �ص. ، : ص

  314،ص�326 - 299
465 � �معتصم، �اJغربيمحمد �الدستوري �القانون �zي �التقليداني �jي�التطور �الدولة �دكتوراه �لنيل �أطروحة ،



  عاش اآلمال وتكريس اإلحباطات ب� إن 2016ترشيعيات 
  خالد العرسي.دــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

393 
 

ها�كحركة�عفوية�ومستجيبة�للتطور،�إ��أن�الواقع�يكشف�عن�طبيع�}ا�تظهر�نفس

�الحكم �صنع �من �إ�ى�466"كأحزاب ��نتخابي �التاريخ �كل �jي �س�ى �الذي �الحكم �هذا ،

جديدة�تمكن�من�تمرير�الخيارات�' أغلبية'بواسطة�"ضبط�توازنات�ا�شهد�السيا§���

�مضمونة �بكيفية �. الرسمية �هذه �آليتانا" \غلبية"وللتوفر�عPى خلق��-أو�: عتمدت

�Lت��-ثانيا. الحزب�\غل;bاعت��W467""حليفة"إشراك�بعض�\حزاب�ال.  

� �تغ>;�مسميات �من �الرغم �\غل�L"عPى �أخرى،�" الحزب �إ�ى �بر�انية �تجربة من

� �تجليا£}ا ��ختلف �الدارس �إ��أن �الظاهرة، �هذه �م>�ت �سمة �أن�"و�ي �إ� �يسعه �

j� �\غلبية �أحزاب �اش¦;اك �محل�يسجل �والحلول �الدستورية، �التقليدانية �تب¥� ي

" \حزاب�Dدارية"،�ومعيار�التمي>��ب>ن�أحزاب�\غلبية�أو�468"أحزاب�الحركة�الوطنية

�أي� �الحزب، �إنشاء �jي �ا�بادرة �نوعية �عPى �أساسا �يستند �الوطنية �الحركة وأحزاب

Tخ� �من �التعب>;�عنه �تم �مجتم�ي ��خاض �استجابة �النشأة �كانت �هل �بنية�بمع¥¤ ل

تنظيمية�ذات�رؤية�فكرية�وسياسية�نقدية�تجاه�\وضاع�ا�جتمعية�كما�هو�الحال�

بالنسبة�Ãحزاب�الحركة�الوطنية�والقوى�DسTمية�واليسارية�ال��Wخرجت�من�رحم�

�فخرج� �القوى، �تلك �مع �توازنات �خلق �لرهان �استجابة �كانت �النشأة �أو�أن ا�جتمع،

مكاتب�السلطة�إ�ى�ا�جتمع،�دفاعا�عن�اختيارات�الحزب�jي�مسار�معاكس�من�أدراج�

  .النظام�السيا§��،�وخوضا��نتخابات�تb;مج�نتائجها�لصالحه

                                                                                                                                                    

� �العام، �و�جتماعية،�: الدار�البيضاء(القانون �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �الثاني، �الحسن جامعة

  371ص�،�)1986: السنة�الجامعية
  359ا�رجع�نفسه،�ص� 466
467 � الدار�(،�1999 -1934من�سياق�اJواجهة�إ0ى�سياق�التوافق�: cحزاب�السياسية�اJغربيةمحمد�ضريف،

  181،�ص�)2001/  1مطبعة�النجاح�الجديدة،�ط: البيضاء
  364ص�،�)م�س(،�التطور�التقليداني�zي�القانون�الدستوري�اJغربيمحمد�معتصم،� 468
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لقد�تم��عتقاد�بعد�تجربة�حكومة�التناوب،�وانتقال�الحكم�إ�ى�ا�لك�محد�

� �خلق �ظاهرة �أن �\غل�L"السادس �انتقال�" الحزب �بعد �مb;را£}ا؛ �بانتفاء �ان�}ت قد

�ال �الحركة �تدب>;�أحزاب �منطق �إ�ى �السيا§�� �النظام �مع �ا�واجهة �منطق �من وطنية

� �حزب �إنشاء �طريقة �لكن �الحكومة، �ومعارضة �حكومية �أغلبية �ب>ن \صالة�"ال�Ïاع

،�والوضعية��عتبارية�للشخص�ا�ؤسس�له،�والنتائج�ا�بالغ�ف�}ا�لحزب�"وا�عاصرة

�كل�ذلك�أثبت�صح �ظاهرة�حديث�النشأة�jي��ستحقاقات��نتخابية، ة�مقولة�أن

،�"إحدى�القواعد�الجوهرية�الTشكلية�للتقليدانية�الدستورية"الحزب�\غل��Lتشكل�

jي� - الهشة�أص�T–تتمثل�jي�فقدان�الثقة�" الحزب�\غل�L"وا�تTزمة�ال��Wت¦;افق�مع�

� �لـ �الدعم �بتقديم �وا£}امها �الداخلية، �الجديد"وزارة �نزاهة�"الوافد �يجعل �وهو�ما ،

بات�عPى�ا�حك،�ويضع��نتخابات�ا�غربية�jي�حلقة�مفرغة�تجعل�من�سؤال��نتخا

  .ال�Ïاهة�سؤ��قارا�مع�كل�استحقاق�انتخابي

\صالة�"ا�ؤسس�الرئي����لحزب��469يعد�الوزير�ا�نتدب�لدى�وزير�الداخلية

                                                           
469�� �الهمة �عا�ي �فؤاد �\مر�بالسيد �jي�يتعلق �زمTئه �فهو�من �السادس، �محمد �ا�لك �إ�ى �ا�قرب>ن �من �يعد الذي

العهد�"قاعات�الدرس،�كما�أنه�كان�مدير�مكتبه�عندما�كان�وليا�للعهد،�ويعد�من�أهم�مهند§����نتخابات�jي�

�" الجديد �jي �لوزير�الداخلية �مهمة�وزير�منتدب �jي�1999نونb;��9منذ�توليه �الذي�احتفظ�به �وهو�ا�نصب ،

�2007غشت��7وغادر�موقعه�الحكومي�jي�. حكوم��W\ستاذ�عبد�الرحمن�اليوسفي�والسيد�إدريس�جطو�عهد

� �لسنة �التشريعية ��نتخابات �إ�ى ��2007للتقدم �أسس �وبعدها �بالرحامنة، �رأسه �مسقط �لكل�"jي حركة

�" الديمقراطي>ن �jي �تحولت �W8ال�� ��2008غشت �حزب �وا�عاصرة"إ�ى �ح"\صالة �تظاهرات �وبعد ،� �20ركة

� �jي �ملكيا �مستشارا �تعيينه �تم �شعارا£}ا، �من �العديد �jي �برحيله �طالبت �Wاير�ال;b7ف��;bليقدم�2011ديسم� ،

�ما�"ومن�ا�عروف�أنه�. عندها�استقالته�من�حزب�\صالة�وا�عاصرة يدير�ا�لفات�\كµ;�حساسية،�وضم·}ا

�السي �ا�جال �|}ندسة �ترتبط �Wال� �وتلك �\منية �باÃسئلة �. ا§��يتعلق �أنه �عنه �القصر"ويقال أذن�"و" ع>ن

  "".ا�لك

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/plus-pres-de-sa-majeste_484239.html 
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،�وتبوأ�"الحزب�\غل�L"،�وهو�حزب�عرف�نموا�سريعا�عPى�شاكلة�ظاهرة�"وا�عاصرة

�2009470ل�من�سنة�من�و�دته�ا�رتبة�\و�ى�jي��نتخابات�الجماعية�لسنة�بعد�أق

�جعل� �مما �دوائر�القرار�السيا§��، �من �قربه �ذلك �jي Tمستغ� �عريقة، �أحزاب أمام

}ا�إعادة�لتجربة� جÑ}ة�الدفاع�عن�"العديد�من�الباحث>ن�يشÑ}ون�تجربة�الحزب�بك̈و

�الدستورية ��471"ا�ؤسسات �سنة �تأسس �ق�1963الذي �حي·}ا�من �وزير�الداخلية بل

أحمد�رضا�كديرة،�وهو�ما�أثار�توجسات�وتخوفات�من�هذا�الحزب�أفرزت�مواقف�

سلبية�منه،�فاÃم>ن�العام�لحزب��ستقTل�عb;�بسخرية��ذعة�عن�تسخ>;�DعTم�

� �حزب �لخدمة �ا�لك"العمومي �موقفه�472"صديق �كان �فقد ��ش¦;اكي ��تحاد �أما ،

ü}دد�الحياة�السياسية�بالعودة�إ�ى�سيناريوهات� الذي 473"دالجدي الوافد"واضحا�من�

                                                           
470�� �يوم �الجماعية ��نتخابات ��12جرت ��2009يونيو ���27795نتخاب �حزب �حصل �وقد \صالة�"مقعد،

،�ثم�حزب�التجمع�الوط¥��لTحرار�)5292(بحزب��ستقTل��،�متبوعا)مقعد�6015(عPى�الصدارة�" وا�عاصرة

  ). 1513(،�jي�ح>ن�احتل�حزب�العدالة�والتنمية�ا�رتبة�السادسة�)4112(

ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/elections/results/local/morocco-2009-a.pdf  
471 « cela risque de ressembler probablement à une sorte de « FIDEC bis » mais adapté aux temps 

modernes » Abdelmoughit Benmessaoud Tredano, « Les élections locales, le PAM et perspectives 

politiques», in « Les élections et les modes de scrutin au Maroc», la Revue Marocaine des sciences 

politiques et sociales, (Février 2013, n° 4, volume 6), PP, 169- 190, p. 173. Voir aussi la 

comparaison entre PAM et FDIC dans le journal « Maroc hebdo international, n° 870, 22-28 

janvier 2009, pp. 14- 17 
472Selon Abdelhamid Chebat « Le cas de la MAP est largement significatif ;au point qu’il m’arrive de 

confondre le PAM avec la MAP » ;ibid, p.179 
473�� �حزب �عن �الشعبية"صدر�بTغ �للقوات ��ش¦;اكي �" �تحاد �انتخابات �ا£}امه��2009عقب �فيه �واضحا كان

يسجل�بخيبة�أمل�كب>;ة�: "بكونه�حزب�الدولة�دون�التصريح�باسمه،�بدليل�قوله" \صالة�وا�عاصرة"لحزب�

�س �والسلطةعودة �النفوذ �رحم �من �لتوه �خرج �جديدا �حزبا �ساحقة �بأغلبية �توجت �Wال� �ا�ا¾�� " يناريوهات

  1،�ص�2009يونيو��9202�،17جريدة��تحاد��ش¦;اكي،�عدد�
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  .انتخابات�ال¦�وير�jي�عهد�وزير�الداخلية�إدريس�البصري 

� �انتخابات �أن �تدل �ا�ؤشرات �كل �كانت �لحزب��2012لقد �اكتساحا ستعرف

فيما��2011،�لكن�التحو�ت�ال��Wعرفها�الوضع�Dقليم��بداية�"\صالة�وا�عاصرة"

� �بثورات �العربيال"سم� �"ربيع �تظاهرات �jي �ا�غربي �الشارع �وخروج فb;اير�أربك��20،

كل�الحسابات�السياسية،�وجعل�النظام�السيا§���يختار�منهج�DصTح�الدستوري،�

السابقة�Ãوا¨}ا،��2011الذي�كان�أمام�أول�منعطف��ختبار�مصداقيته�مع�انتخابات�

ب�Ïاهة�انتخابات�تشرف�عل�}ا�وإ�ى�حدود�يوم��ق¦;اع�كان�التساؤل�\سا§���يتعلق�

لهذه�" ا�ا¾����نتخابي"وهو�سؤال�كان�يستحضر،�من�جهة�أو�ى،�"وزارة�الداخلية،�

الوزارة�وما�راكمته�من�ممارسات�وسلوكات�jي�هذا�ا�جال،�ومن�جهة�ثانية،�الكيفية�

ال��Wأدارت�|}ا�مسلسل��ستفتاء�عPى�الدستور�ا�راجع،�والطريقة�ال��Wتصرفت�|}ا�

Tفراز�ا�ؤسساتخÞ�;<ي�مقدمة�ذلك� ل�مسار�التحضjا�نبثقة�عن�هذا�الدستور،�و

  .474"التحض>;��نتخابات�مجلس�النواب

لقد�اختارت�حي·}ا�وزارة�الداخلية�موقع�الحياد�من�العملية��نتخابية،�وهو�

�لغ>;� �ا�قدمة �منح �\غل�L"ما �لكن�" الحزب �ا�غربي، ��نتخابي �التاريخ �jي �سابقة jي

�الداخليةال �وزارة �بحياد �تعلق �وبعدها �حي·}ا �\عمق �السياق�: 475تساؤل �أمTه هل

                                                           
�البوز  474 �أحمد ،"� �لسنة �التشريعية �السياق: �2011نتخابات �jي �"قراءة �jي �ا�غرب"، �jي �"�نتخابات اJجلة�،

�الس �للعلوم �و}جتماعيةاJغربية �ياسية �العدد �شتنb;�7الجزء/ 4، �الرباط2013، �بريس، �طوب �ص. ، : ص

  103 -102،�ص�111 -91
هو�حياد�نس��Lيتعلق�أساسا�بعدم�التدخل�ا�باشر�يوم��ق¦;اع،�وما�يليه�من�إعTن�عن�النتائج��نتخابية،� 475

�ت �ما �سواء �الداخلية �لوزارة �تخضع �التمهيدية �\عمال �كل �أن �العلم �أو�التقطيع�مع ��ق¦;اع، �بنمط علق

�نتخابي،�أو�التسجيل�jي�اللوائح��نتخابية،�وهو�تحكم�انفرادي�jي�مدخTت�العمليات��نتخابية،�لكنه�يتم�

  .تحت�مظلة�قانونية
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الثوري�Dقليم��وDصÓTي�الوط¥��وبذلك�تكون�مصداقية�إشراف�وزارة�الداخلية�

�إصTح� �إ�ى �فع�Tيس�ى �السيا§�� �النظام �أن �أم �بظرفها، �مظروفة ��نتخابات عPى

 �Ïال� �تكريس �خTل �من �ا�جتمع �مع �وتصالح �وزارة�جذري، �وجعل ��نتخابية، اهة

  الداخلية�ذات�وظائف�تقنية؟�

لحظة�إجابة�رسمية�عن�هذا��2016لقد�شكلت��نتخابات�التشريعية�لسنة�

  .Dشكال،�ليعلم�حدود�الثوابت�وا�تغ>;ات�jي�تدب>;�ملف��نتخابات

  وسؤال�الö~اهة�}نتخابية�2016أكتوبر��7انتخابات��-2

�مم �عقود �طيلة �ا�غرب �وكانت�عاش �الناخب>ن، �Þرادة �تزوير �حا�ت تدة

� �أثمرت �Wال� �ا�عارضة �مع �التناوب"ا�صالحة �وظائف�" حكومة ��راجعة لحظة

�السيا§��� �النظام �عودة �لكن �الناخب>ن، �إرادة �عن �أكµ;�تعب>;ا �لجعلها �نتخابات

� �\غلÞ"�Lنتاج �" الحزب �داخلية �وزارة �استمرارية �رئيس��-مع �إشراف �عن ا�ستقلة

عPى�Dشراف�عPى�كل�أطوار�العملية��نتخابية�ألقى�بكث>;�من��–كومة�ا�نتخب�الح

�بإرادة� �مسار�التTعب �مع �القطع �jي �السيا§�� �النظام �صدقية �حول �الشك ظTل

ال��Wعرفت�نزاهة�نسبية�jي�إدار£}ا�لم��2011الكتلة�الناخبة،�وكون�لحظة�انتخابات�

�ووط �إقليم� �ظرف �jي �استثنائية �لحظة �سوى �تكن �انتخابات �وأن �استثنائي، �¥7�

ستعرف�العودة�إ�ى�التحكم�jي�مخرجات�العملية��نتخابية،�لقد�كانت��2016أكتوبر�

�الفاعل>ن� �مختلف �ب>ن �هو�السائد �الثقة �وعدم �والشك �محتملة، �السناريوهات كل

  .السياسي>ن

�من� �لTنتخابات �تدب>;ها �jي �الداخلية �وزارة �انتقال �من �التخوف �كان لقد
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"� �إ�ى�" السل�Lالحياد �الناخب>ن، �أصوات �شراء �من ��نتخابات �أعيان �يمكن الذي

�وأن�مؤشرات�عدة�كانت�تن�FLعن� التدخل�ا�باشر�jي�تغي>;�نتائج��ق¦;اع،���سيما

� �انقTب �ال��Wعرفت �التدخل،�فبعد�التحو�ت�Dقليمية �هذا الثورات�"إمكانية�مثل

�jي" ا�ضادة �ا�جهض �الربيع �دول �شعوب �آمال �أصبح��عPى �ديمقراطية، �أنظمة بناء

��نتخابات� �عرفت �حيث �بانتكاسات، �مهددا �بدوره �ا�غربي �الديمقراطي ا�سار

� �jي �جرت �Wال� ��28الجزئية �jي��2013فb;اير �بالتدخل �الداخلية �لوزارة ا£}امات

�476نتائجها ��نتخابات �Dعدادية �ا�رحلة �أما �أحداثا��2016أكتوبر��7، �عرفت فقد

�غ>;�مسبوقة ��نتخابات��ومواقف �عPى �الداخلية �وزارة �إشراف �jي �الثقة �أزمة زكت

ال��Wتتحكم�jي�كل�مراحلها�من�\عمال�التمهيدية�إ�ى�Dشراف�عPى�يوم��ق¦;اع،�ثم�

للجنة�"بعدها�DعTن�عPى�النتائج،�كل�ذلك�و�ي�متحررة�حW¤�من�الرقابة�الصورية�

��نتخابات �لتتبع �وت" ا�ركزية �عقدها، �انفرط �Wمن�ال� �صراحة �ذلك �التعب>;�عن م

� �الحكومة�" التدوينة"خTل �رئيس �وتصريحات �والحريات، �العدل �لوزير الشه>;ة

  .ا�ساند�لوزيره�مصطفى�الرميد

� �ا�غربي �السيا§�� �النظام �jي �تدب>;��نتخابات �إشكالية �كون�"إن �من تنبع

�النتا �كل �قبول �وعدم ��نتخابات �قبول �عPى �تقوم �مفارقة �من �ينطلق ئج�النظام

�ع·}ا �وسياسيا �منطقيا �العملية�477"ا�¦;تبة �مخرجات �jي �التحكم �إ�ى �والس�ي ،

                                                           
476�� �أن �القول �حد �إ�ى �شباط �حميد �العام �أمينه �رئاسة �ظل �jي ��ستقTل �حزب �فازت�"ذهب �الداخلية وزارة

�2006�،7،�عدد�"ا�ساء"،�جريدة�"�نتخابات�الجزئية"،�انظر�محمد�السا§��،�"�نتخاباتبمقعدين�jي�هذه�

� �2013مارس �ص �والتنمية. 9، �العدالة �حزب �موقف �أيضا �الداخلية�: "ويراجع �وزارة �ي�}مون �بنك>;ان إخوان

  1،�ص�2013مارس��4007�،4،�عدد�"الصباح"،�جريدة�)الجزئية(ب¦�وير��نتخابات�
  138،�ص�)س.م" (محاولة�التأث>;�والتحكم�من�أعPى�jي�الخرائط��نتخابية: آليات�الضبط��نتخابي"،�§��محمد�السا 477
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�عb;�مستوي>ن �يتم �عPى�: �نتخابية �Dشراف �الداخلية �باحتكار�وزارة �\ول يتعلق

�ا�نظم� �القانوني �Dطار �jي �بالتحكم �الثاني �ويتعلق �وإدار£}ا، ��نتخابية العملية

ر�وزارة�الداخلية��ق¦;اح�مشاريع�القوان>ن�ال��Wللعملية��نتخابية،�من�خTل�احتكا

  .تخص��نتخابات�بما�يخدم�اس¦;اتيجي�}ا

إن�من�آليات�الضبط�القانوني�لوزارة�الداخلية�jي�اق¦;اع�السابع�من�أكتوبر�

�مساوئه�2016 �بنفس �Lالنس� �بالتمثيل �الTئ�ي ��ق¦;اع �نمط عدم�: الحفاظ�عPى

�ع �وقلة �الدوائر��نتخابية، �كل�شساعة �داخل �عل�}ا �التنافس �يتم �Wال� �ا�قاعد دد

وDبقاء�أيضا�عPى�نفس�التقطيع��نتخابي�الذي�لم�يستجب�للتحو�ت�ال��W. دائرة

عرف�}ا�جهات�ا�ملكة�ال��Wانتقلت�من�ستة�عشر�جهة�إ�ى�اث¥��عشر�جهة،�كما�لم�

� �إحصاء �ضم·}ا �Wوال� �ا�غرب �عرفها �Wال� �الديمغرافية �التحو�ت �مع السكان�يتTءم

،�كما�لم�يستجب�با�رة�للمطالب�ا�تكررة�للمراجعة�الجذرية�2014والسك¥¤�لسنة�

للوائح��نتخابية،�مع�عدم�تلبية�مطالب�مغاربة�ا�هجر�بالتصويت�ا�باشر�jي�مكاتب�

�الداخلية� �وزارة �تقليص �معطى �إضافة �مع �ف�}ا، �يقيمون �Wال� �بالدول �تقام تصويت

  .478دون�أن�يتقدم�|}ذا�ا�ق¦;ح�أي�حزب�سيا§���%3إ�ى� %6للعتبة��نتخابية�من

��نتخابية� �الرهانات �تجاوزت �أكتوبر، �من �السابع ��ق¦;اع �Dعداد �أجواء jي

                                                           
478 � �لحزب �النيابي �الفريق �رئيس �والتنمية"صرح �اجتماع�" العدالة �jي �الداخلية �وزارة �سأل �بوانو�أنه �هللا عبد

من�\غلبية�طالب�بتخفيضها،�أنا���أعرف�أن�حزبا�: "رسم��معه�عن�صاحب�طلب�تخفيض�العتبة،�مؤكدا

�ا�عارضة؟ �|}ا �طالبت �وزارة�"فهل �من �جاء �ا�ق¦;ح �هذا �أن �تب>ن �لكن �السؤال، �عPى �يرد �وزير�الداخلية�لم ،

وهو�إجراء�نجح�jي�ان¦�اع�بضعة�مقاعد�من��! وقد�تم�تبنيه�رغم�أنه�لم�يكن�اق¦;اح�\غلبية. الداخلية�نفسها

�أن�يؤ " العدالة�والتنتمية"حزب� / 16 -2110�،15،�عدد�"أخبار�اليوم"جريدة�. ثر�jي�تصدره�لTنتخاباتدون

  10،�ص�2016/ 10
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�التشكيلة� �داخل �من �تصريحات �حرب �إ�ى �لتنتقل �\حزاب �ب>ن �السجال مجال

�برأس>ن �حكومة �إ�ى �\خ>;ة �هذه �لتتحول �jي�479الحكومية، �عليه �اصطلح �ما �أو ،

،�ونتيجة�نزاع�وزارة�480"التحكم"�تداولة�jي�الساحة�السياسية�بمفهوم�الخطابات�ا

�ا�الية� �وزارة �مع �مش¦;كا �بTغا �أصدرت �فقد �الحكومة، �رئيس �حزب �مع الداخلية

  .481"فضيحة�أرا¾���خدام�الدولة"فيما�عرف�بـ�" العدالة�والتنمية"تنتقد�فيه�حزب�

                                                           
شتنb;��6بb;وصة�الدار�البيضاء،�يوم�" جمعية�خريNي�العلوم�السياسية�بباريس"خTل�استضافته�من�طرف� 479

مراجعات��نبيل�بنعبد�هللا�عن�ضعف�الحكومة�رغم" التقدم�و�ش¦;اكية"،�تحدث�\م>ن�العام�لحزب�2016

رئيس�"،�مؤكدا�أن�"لقد�تب>ن�أن�هناك�ملفات�من�الصعب�عPى�الحكومة��ق¦;اب�م·}ا: "،�قائ2011Tدستور�

،�"أخبار�اليوم"جريدة�". الحكومة�نفسه�يكتشف�أن�أمورا�تتم�با�وازاة�مع�عمل�الحكومة�وهو���علم�له�|}ا

  3،�ص�2016/ 09/ 2084�،15عدد�
jي�توصيف�خصومه�الذين�" العدالة�والتنمية"صطلحات�ال��Wاستعملها�حزب�من�أهم�ا�" التحكم"مصطلح� 480

،�وjي�رد�مباشر�من�طرف�وزارة�الداخلية،�صرح�محمد�2016أكتوبر��7يواجهونه�بطرق��قانونية�jي�انتخابات�

�ومدافعا�عن" التحكم�تذكرني�بعيشة�قنديشة�ال��Wكان�يتم�تخويفنا�|}ا�عندما�كنا�صغارا"حصاد�أن�مقولة�

أخبار�"جريدة�" أنا�وزير�الداخلية�و��أعرف�كيف�يمكن�التحكم�jي�وزارة�الداخلية: "استقTلية�وزارته،�قال

  3،�ص�2016/ 07/ 2033�،15،�عدد�"اليوم
�الواjي�»خدام�الدولة«تفجرت�قضية� 481 �وا�ي�الرباط،�عبد ،�عندما�تم�تسريب�وثائق�إ�ى�الصحافة�،�تظهر�أن

�350م¦;�مربع�بسعر���يتعدى��4755ية�من�أمTك�الدولة،�تصل�مساح�}ا�إ�ى�لفتيت،�استفاد�من�بقعة�أرض

�وزير� �بي·}م �من �الذين �ا�ستفيدين ��ئحة �بعدها �لتتسع �سمسرة، �مباشر�ودون �بشكل �للم¦;�الواحد درهًما

�أن �فيه �أكدا �مش¦;كا �بيانا �ووزير�ا�الية �الداخلية �أصدر�وزيرا �ا�لف �مضاعفات �و�حتواء �نفسه،  الداخلية

�جTلة�” �له �ا�غفور �عهد �مند �الدولة، �وخدام ��وظفي �مخصصة �سكنية، �تجزئة �من �جزء �\رضية القطعة

هذه�الحملة�ا�غرضة،�ضد�وا�ي�الجهة�حزب�سيا§���وا�نابر�”،�مستغربا�أن�ينخرط�jي�"ا�لك�الحسن�الثاني

�بتغي>;�ا �يطالبوا �أن �\جدر�|}م �من �كان �الذين �فلكه، �jي �تدور �Wال� �التشه>;�DعTمية �بدل �ا�ذكور، �رسوم

�إ�� ���يتم �تغي>;�مرسوم �بأن �علما �الصالح�العام، �خدمة �عPى �بالكفاءة�وبالحرص �له �سام�مشهود بمسؤول

بحملة�انتخابية�"الذي�يقوم�" العدالة�والتنمية"وا��}م�بذلك�هو�حزب�" ”بمرسوم،�حسب�القاعدة�القانونية

الهدف�م·}ا�تحقيق�مكاسب�انتخابوية�صرفة،�تحت�ذريعة�إعمال�سابقة�Ãوا¨}ا،��عتبارات�سياسوية�ضيقة،�

�العمومية �ا�سؤوليات �مع �الشخصية �ا�صالح �ومنع�تضارب �الجيدة، �الحكامة �التفصيل،�". قواعد �من �زيد

 :انظر
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ائه�ووزارة�الداخلية�انتقلت�تجليات�الصراع�مع�حزب�العدالة�والتنمية�وحلف

�بي·}م� �من �والتنمية �العدالة �لقيادات �خطابية �تجمعات �منع �خTل �من �الشارع، إ�ى

�الحكومة �jي �ا�صرية،�482وزراء �التجربة �استنساخ �jي �تمثل �لحظا£}ا �أهم �لكن ،

� �ضد �الدار�البيضاء �jي �تظاهرة �الدولة"وخروج �وإن�" أخونة �أحد، �يتبناها �أن دون

� �إ�ى �موجهة ��£}امات �ظلت �وحزب �الداخلية �وا�عاصرة"وزارة برعاي�}ما�" \صالة

  .483للمس>;ة

jي�أجواء�يطبعها�التوتر،�والشك�jي�إمكانية��2016أكتوبر��7لقد�جرى�اق¦;اع�

ضمان�مرورها�jي�أجواء�تطبعها�ال�Ïاهة�والشفافيىة�بسبب��£}امات�ا�باشرة�لوزارة�

ضد�اختيارات�الناخب>ن،�وعرف�و " الحزب�\غل�L"الداخلية�بإمكانية�تدخلها�لصالح�

                                                                                                                                                    

 « Telquel » ; « scandale : Terrains de l’Etat :la grande braderie » ; n° 727, 29- 4/ 08/ 2016, pp : 20- 25 
jي�ساحات�عمومية،�ومن�ب>ن�" العدالة�والتنمية"درجت�وزارة�الداخلية�عPى�منع�لقاءات�جماه>;ية�لوزراء��482

�أورير�نواÓي� �وآيت �سليمان �ابن �من �بكل �العزيز�الرباح �عبد �وزير�التجه>��والنقل �ا�نع �طالهم �الذين الوزراء

��8مراكش�jي� ي�وزير��تصال�بآيت�عم>;ة�بشتوكة�آيت�،�كما�منع�لقاء�تواصPي��صطفى�الخلف2016أبريل

من�مهرجان��2016مارس��6،�كما�منع�وزير�الخارجية�السابق�سعد�الدين�العثماني�jي�2016أبريل��17باها�jي�

  . خطابي�بجماعة�أس¥��بإقليم�الحوز 
ما�الدولة،�وهو�" أخونة"مطالبة�بوقف��2016شتنb;��18يوم�" العدالة�والتنمية"خرجت�تظاهرة�ضد�حزب� 483

�7كان�سببا�jي�كتابة�وزير�العدل�والحريات�لتدوينته�الشه>;ة�ال��Wينفي�ف�}ا�أي�مسؤولية�له�عPى�انتخابات�

�حصاد��وقع�2016أكتوبر� اي�دخل�لوزارته�jي�ا�س>;ة،�" هيسb;يس"،�jي�ا�قابل،�نفى�وزير�الداخلية�محمد

ودا�ليد�إدارتنا�jي�هذه�التظاهرة،�وأني�لم�مصطفى�الرميد�آخذ�عPي�وعPى�وزارة�الداخلية�ما�اعتb;ه�وج"وأن�

�عدمه �من �لTحتجاج �ال¦;خيص �بخصوص �حي·}ا�"أستشر�معه ��جتما�ي �التواصل �صفحات �تداولت �وقد ،

ولد�"مقاطع�عدة��تظاهرين�يؤكدون�أنه�تم�استدعاءهم�للمس>;ة�من�قبل�أعوان�السلطة،�كما�تم�تردد�اسم�

�لوجستيا" زروال �ا�س>;ة �داعم� �أهم �كأحد �حزب �Lمنتخ� �أحد �عمار، �هو�بوشعيب �وا�قصود \صالة�"،

آيت�"بدائرة�سيدي�بنور،�كما�شاركت�ف�}ا�منظمات�مقربة�من�هذا�الحزب�وعPى�رأسها�مؤسسة�" وا�عاصرة

 :لتفاصيل�أكµ;،�انظر". الجيد�بنعي��¤

 « Telquel » ; « Elections : Peur sur les urnes » ; n° 732, 23- 29/ 09/ 2016, pp : 30- 35 
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يوم��ق¦;اع�سي�Tمن�التصريحات�ال��Wت�}م�أعوان�السلطة�بالتأث>;�عPى�الناخب>ن،�

،�وإن�484وهو�ما�أدى�بمصالح�الداخلية�إ�ى�إصدار�سبعة�بTغات�تنفي�ع·}ا�كل�ا£}ام

كان�ال¦�وير�بشكل�ظاهر�أمر�بدائي�ومستبعد�jي�التجربة�ا�غربية،�فإن�ال¦;اكم�الذي�

تحقق�لوزارة�الداخلية،�ودربة�إدار£}ا�jي�تدب>;�العملية��نتخابية،�فإنه�jي�الغالب�و�

بدون�حاجة�إ�ى�تغي>;�\رقام�ال��Wتتمخض�عن�عمليات�الفرز،�يمكن�اليوم،�jي�آخر�"

�إ�ى� �واللجوء �ا�طلوبة، �النتيجة �عPى �عPى �للحصول �الناخب>ن �مئات �تجنيد لحظة،

  .485"ن�الجاهزة�للعمل�باستمرارالناخب>" تأط>;"خدمات�شبكات�

� �حزب �تلقاها �Wال� �الضربات �كل �رغم �والتنمية"لكن �" العدالة الحزب�"فإن

�Lي�ثاني�تجربة�انتخابات�تشريعية�شارك�" \غلjلم�يستطع�تبوأ�صدارة��نتخابات�

� �للحزب �العامة �\مينة �أكدته �ما �وهو �إنشائه، �بعد �ا�وحد"ف�}ا ح>ن�" �ش¦;اكي

� �أن �حزب�ا�خ"صرحت �ليحتل �وسعه �jي �ما �بكل �قام �أن �بعد �مرة �Ãول �هزم زن

لقد�فاز�. 486"\صالة�وا�عاصرة�ا�رتبة�\و�ى�خTل�استحقاقات�السابع�من�أكتوبر

� �والتنمية �العدالة �والضريس�"حزب �حصاد �وفاز ��نتخابات، �jي �\و�ى با�رتبة

ا�لحظة�فرح�جما�ي�بميدالية�تنظيم�أسوأ�انتخابات�jي�العهد�الجديد،�وخسرت�بTدن

  .487"بتنظيم�انتخابات�متقدمة�عPى�سابقا£}ا،�بغض�النظر�عن�أرقامها

بمعزل�عن�صحة�كل�الدعاوى�و�نتقادات�ال��Wوجهت�لوزارة�الداخلية،�فمن�

                                                           
  1،�ص�2016/ 10/ 7 - 2104�،6العدد�" أخبار�اليوم"جريدة��484
،�)م�س" (محاولة�التأث>;�والتحكم�من�أعPى�jي�الخرائط��نتخابية: آليات�الضبط��نتخابي"،�محمد�السا§�� 485

  172ص�
  2،�ص�2016/ 10/ 23 -2116�،22العدد�" أخبار�اليوم"جريدة��486
  1،�ص�2016/ 10/ 2105�،10العدد�" أخبار�اليوم"،�جريدة�..."ولكن) 5ي�ديال��L(فاز�"توفيق�بوعشرين،��487
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��Wا�ؤكد�أ¨}ا�وزارة�يثقلها�ماض�من�تزوير�إرادة�الناخب>ن،�ورغم�بعض�ا�حطات�ال

�مصداقي�}ا���سيم �تب¥��ف�}ا �حاولت�أن �jي��ستحقاقات��نتخابية�لسنة ،�2002ا

� �2016أكتوبر��7،�فإ¨}ا�jي�استحقاقات�"العهد�الجديد" وال��Wشكلت�أول�امتحان�لـ

�لتدب>;� �شرطية �مقدمات �والكفاءة �و�ستقTلية �والحياد �حيادها، �jي �الثقة خسرت

  .انتخابات�ديمقراطية

� �دستور �تب¥� �رغم �أنه �ا�Tحظ �تت�2011من �متقدمة �ب�Ïاهة�لنصوص علق

�لربح� �متعددة �وشروط �تحديات �أمامه �زالت �ما ��نتخابي �الورش �فإن �نتخابات،

مطلب�الحكومة�ا�نسجمة،�والورش�: رهان�ال�Ïاهة،�وjي�مقدمة�هذه�الشروط�ثTثية

� ��نتخابية �القوان>ن �حول �والشامل �ضم·}ا(ا�فتوح �والتقطيع�: ومن ��ق¦;اع، نمط

،�)ابية،�ومشاركة�مغاربة�ا�هجر�jي��ستحقاقات��نتخابية�نتخابي،�واللوائح��نتخ

  .ومطلب�الهيئة�ا�ستقلة�ل�شراف�عPى��نتخابات

�ثقة� �تحوز ��نتخابات �عPى �مستقلة �هيأة �بإشراف �يتعلق �الثالث �الشرط إن

الناخب>ن،�وتكون�عPى�نفس�ا�سافة�من�مختلف�الفاعل>ن�السياسي>ن،�ومن�ا�علوم�

ا�ستقل�عPى��نتخابات�يكون�أولوية�بالنسبة�للدول�ال��Wتعيش�أن�مطلب�Dشراف�

فإنشاء�هيأة�مستقلة�لTنتخابات�ُيتب¥¤�"مراحل�انتقالية�حقيقية�نحو�الديمقراطية،�

��ستقTلية� �تقاليد �ترسيخ �عPى �يساعد �Ãنه �هامة، �خطوة �ويعد �واسع �نطاق عPى

�و\حزاب �الناخب>ن �ثقة �كسب �وعPى �أفر 488"والحياد، �وقد ��نتقال�، �تجربة زت

�السلطة� �عن �وا�ستقلة �العمومية �الهيئات �من �جديدا �صنفا �بتونس الديمقراطي

                                                           
488 Guy s. goodwin-gill , Elections libres et régulières, ( publié par L’Union Interparlementaire, 

imprimé en France, 2006), p 135 
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� �أهمها �ومن �لTنتخابات"التنفيذية، �ا�ستقلة �العليا �مهمة�" الهيئة �لها �أوكلت �Wال

�الدستور� �بموجب �عل�}ا �وDشراف �وإدار£}ا �و�ستفتاءات ��نتخابات تنظيم

،�و�ي�تجربة�ناجحة�يمكن�2014يناير��26ة�عليه�jي�الذي�تمت�ا�صادق�489التون���

 . للمغرب�Dفادة�م·}ا،�ل>;بح�رهان�ال�Ïاهة��نتخابية

                                                           
489 "� �وتسم¤ ��نتخابات، �هيئة �لTن"تتو�ى �ا�ستقلة �العليا �و�ستفتاءات�"تخاباتالهيئة ��نتخابات �إدارة ،

�وتصرح� �وشفافيته، �ونزاهته �ا�سار��نتخابي �سTمة �وتضمن �مراحلها، �جميع �jي �عل�}ا �وDشراف وتنظيمها،

�اختصاصها. بالنتائج �مجال �jي �ال¦;تيبية �بالسلطة �الهيئة �مستقل>ن�. تتمتع �اعضاء �تسعة �من �الهيئة ت¦;كب

 �Ïاهة،�يباشرون�مهامهم�لف¦;ة�واحدة�مد£}ا�ست�سنوات،�ويجدد�ثلث�اعضا�}ا�محايدين�من�ذوي�الكفاءة�وال

للجمهورية�التونسية�بتاريخ�" الرائد�الرسم�"دستور�الجمهورية�التونسية�صدر�jي�،�)126الفصل�" (كل�سنت>ن

  2014فيفري��10
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  :مقدمة

�فقط� �ليس �بالغة �أهمية �ا�عاصرة �ا�جتمعات �jي �الوسطى �الطبقة تكت���

�;bا�تعت{¨Ãي�مقابل�الطبقة�الغنية�والطبقة�الفق>;ة،�ولكن�jبالنظر�إ�ى�وز¨}ا�الكم��

ا�حرك�الرئي����للتجارب�Dنمائية�الناجحة،�والعمود�الفقري�للديمقراطية،�ومحور�

�و�ستقرار�السيا§�� ��جتما�ي �الوسطى�490التماسك �الطبقة �اتسعت �كلما �إذ ،

�الطبقات �ب>ن �الصراع �تقلص �حبيسة�. 491كلما �تبق �لم ¤Wم� �الوسطى والطبقة

مصالحها�الخاصة�يكون�لها�دور�تاري�ي�فاعل�jي�تقدم�ا�جتمع،�وقد�أكدت�التجربة�

�السليم،� �الحكم �إقرار�مقومات �اتجاه �jي �دفعت �Wال� �þف� �ذلك، �ما �حد �إ�ى الغربية

�سيادة�ال قانون،�وتوف>;�التعليم�العام�للجميع،�وإنشاء�الضمان��جتما�ي،�وإحTل

                                                           
490 -�� �العربية �البلدان �jي �الوسطى �التغي>;"تقرير�الطبقة �jي �ودورها �الصادر�ع"قياسها ��قتصادية�، �اللجنة ن

  14،�ص�2014التابعة�لÌمم�ا�تحدة�سنة��)̧سكوا(و�جتماعية�لغربي�آسيا�
�كرومبتون،�الطبقات�وال¦;اصف�الطبقي،�ترجمة�محمود�عثمان�حداد�وغسان�رمTوي�ومرجعة��- 491 روزماري

،�ص�)2016فb;اير�/باطا�ركز�العربي�لÌبحاث�ودراسة�السياسات،�ش: ب>;وت(سعود�ا�و�ى،�الطبعة�\و�ى،�

56  
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� �الباحث �ذلك ��حظ �من�492"ستيغل¦�"كما �تملكه �ما �ذلك �عPى �ساعدها �وقد ،

�وحظوة� �استقرار�نف��� �من �به �تتمتع �أن �يف¦;ض �ما �بالنظر�إ�ى �للتأث>;، إمكانات

أن�مفهوم��صحيح. اجتماعية�ومستوى�تعليم��وتأقلم�مع�طفرات��تصال�والتواصل

�بعض� �به �وتحيط ��لتباسات �بعض �تكتنفه �أصبحت �اليوم �الوسطى الطبقة

�السياسية� �\وساط �jي �كب>; �بشكل �متداو� �يبقى �ذلك �مع �لكن Dشكا�ت،

�العالم�493و\كاديمية �jي �ليس �للبحث �مغريا �موضوعا �الوسطى �الطبقة �وتبقى ،

  .الغربي�فقط،�وإنما�jي�عا�نا�العربي�أيضا

�تقديرات ��فحسب �" Dسكوا"تقرير �سنة �الطبقة�2014الصادر �تشكل ،

jي��j37ي�ا�ئة�من�مجموع�السكان،�وقد�تقلصت�إ�ى��45الوسطى�jي�العالم�العربي�

�أزمات �من �واليمن، �سوريا �خاصة �العربية، �البلدان �بعض �عرفته �بعدما  .494ا�ئة

�خمسة �jي �الوسطى �الطبقة �شكلت �\ردن، عربية بلدان وقد  ومصر، وتونس، �ي

\لفية� من \ول  العقد منتصف jي السكان مجموع ا�ئة�من jي 79 وا�غرب اليمن،و 

�التسعينات منذ الطبقة هذه عل�}ا استقرت نسبة و�ي الثالثة؛  القرن  من منتصف

لكن�مع�ذلك�تبقى�نسبة�الطبقة�الوسطى�من�مجموع�السكان�تختلف�. 495ا�ا¾��

احد�بالنظر�إ�ى�ا�عاي>;�ا�ستعملة�من�بلد�عربي�إ�ى�آخر،�بل�تختلف�داخل�البلد�الو 

الوسطى� الطبقة أفراد نصف أكµ;�من دائما�فإن" Dسكوا"وحسب�تقرير. jي�تحديدها

                                                           
   21تقرير�Dسكوا،�ص��- 492

493 - Laure BONNEVAL, Jérôme FOURQUET, Fabienne GOMANT, Portrait des classes moyennes , 

(France :La fondation pour l’innovation politique, 2011),p 7 
  16تقرير�Dسكوا،- 494
  28تقرير�Dسكوا،�- 495
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�العربي �العالم �\خرى،�.للسياسة أهمية يولون  jي �الطبقات �مع  سجلت وبا�قارنة

�الذين من عدد أكb; الوسطى الطبقة  الحياة، jي مهمة السياسة بأن أفادوا \فراد

 الوسطى أن�الطبقة وبما .الوطنية �نتخابات jي ويصوتون  ü}تمون�بالسياسة، وبأ¨}م

لكن�تم�jي��.496بالغة أهمية مشارك�}ا�السياسية�تكت��� فإن سكانية، فئة أكb; �ي

�بعض� �jي �السيا§�� �بالشأن ��هتمام �jي �ال¦;اجع �بعض �تسجيل �\خ>;ة السنوات

�وا� �والعراق �\ردن �خاصة �العربية �هذه�. 497غربالبلدان �تأتي �السياق �هذا jي

�با�غرب،� �الوسطى �الطبقة �لدى �السياسية �ا�شاركة �لتبحث �ا�يدانية الدراسة

وبالتحديد�ا�شاركة��نتخابية�من�خTل�التسجيل�jي�اللوائح��نتخابية�والتصويت�

 .وما�يرتبط�|}ما�من�سلوك�انتخابي

 :وقد�تم�تقسيم�الدراسة�إ�ى�ثTثة�محاور�و�ي

1- Dي�للدراسةN{·طار�ا�  

  عرض�نتائج�الدراسة�وتحليلها�-2

 خTصات�واستنتاجات�-3

  ̧طار�ا�J]�ي�للدراسة -1

يبسط�هذا�ا�حور�ا�حددات�ا�نهجية�للدارسة،�وا�تمثلة�أساسا�jي�أهدافها�

  .وإشكالي�}ا�ومفاهيمها�\ساسية�ومنهجي�}ا�وصعوبا£}ا�وحدودها

   

                                                           
   98تقرير�Dسكوا،�- 496
  98تقريرDسكوا،��- 497
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  أهداف�الدراسة�-1.1

راسة�بشكل�عام�إ�ى��ق¦;اب�من�السمات�\ساسية�للسلوك�£}دف�هذه�الد

�با�غرب �الوسطى �للطبقة �الهدف�. �نتخابي �لهذا �الفرعية �\هداف �تحديد ويمكن

  :العام�فيما�يPي

�العملية��:أو# �من �ا�غرب �jي �الوسطى �للطبقة �ا�بدئي �ا�وقف معرفة

�بغ �السياسية �للمشاركة �أساسية �آلية �باعتبارها �تطبيقها��نتخابية �النظر�عن ض

�أن� �أم �لTنتخابات، �النظري �ا�ستوى �عPى �تقدير�إيجابي �هناك �هل �بمع¥¤ العمPي،

�وليس�فقط�بسبب�ما� �تقدير�سل��Lيتجه�إ�ى�رفض��نتخابات�jي�حد�ذا£}ا، هناك

  .يشو|}ا�من�اخت�Tت�عPى�ا�ستوى�العمPي

ريعية�\خ>;ة�معرفة�مدى�مشاركة�الطبقة�الوسطى�jي��نتخابات�التش�:ثانيا

� �بتاريخ �ا�غرب �عرفها �Wالدراسة�2016أكتوبر��7ال� �هذه �حسب �وتقتصر�ا�شاركة ،

�كال¦;شيح� �با�نتخابات �ا�رتبطة �العمليات �من �غ>;ها �دون �التصويت �عملية عPى

  .وا�شاركة�jي�الحمTت��نتخابية�وغ>;�ذلك

�jي��:ثالثا �الوسطى �الطبقة �أفراد �بعض �مشاركة �عدم �أسباب معرفة

�تتعلق�. نتخابات�  �سياسية �أسباب �أم �وتقنية �إدارية �أسباب �مجرد ��ي هل

�فاعل� �أهم ��ي �Wال� �السياسية �وباÃحزاب �وفاعلي�}ا ��نتخابية �العملية بمصداقية

  انتخابي؟

�والتنمية،��:رابعا �العدالة �لحزب �الوسطى �الطبقة �أفراد �دعم �مدى معرفة

��ن �jي �وا�قاعد �لÌصوات �عدد �أول �عPى �حصل �الذي �التشريعية �2011تخابات
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  .2015،�وأول�عدد�لÌصوات�jي��نتخابات�الجهوية�والجماعية�سنة�2016و

معرفة�\سباب�والدوافع�الكامنة�وراء��ختيارات�التصويتية�للطبقة��:خامسا

  .الوسطى�با�غرب

فهم�تحو�ت�اتجاهات�التصويت�لدى�الطبقة�الوسطى�jي�السنوات��:سادسا

�وبالتحديد ��\خ>;ة، �التشريعية ��نتخابات �خTل �و�نتخابات�2016و�2011من ،

  .2015الجهوية�والجماعية�

  إشكالية�الدراسة�وفرضياª]ا�-2.1

� �انتخابية �محطات �ثTث �العربي �الربيع �أحداث �منذ �ا�غرب ،�2011(عرف

2015� �عPى�)2016، �سواء �ا�ستجدات، �من �مجموعة ��نتخابات �هذه �طبع �وقد ،

�الق �مدخT£}ا �من�مستوى �أفرزته �بما �مخرجا£}ا �مستوى �أو�عPى �والتنظيمية، انونية

نتائج،�وما�كان�لهذه�النتائج�من�انعكاسات�عPى�ا�ستوى�الحزبي�وا�ؤسساتي�بشكل�

�ا�شاركة�. عام �بأهمية �النظري �ا�ستوى �عPى �الوسطى �الطبقة �تؤمن �حد �أي فإ�ى

�مت �أم �كثيف �تصويت �هو �هل �تصوي�}ا؟ �مستوى �هو �وما �أم��نتخابية؟ وسط

ضعيف؟�وما��ي�أسباب�ذلك؟�وإذا�كان�حزب�العدالة�والتنمية�هو�الفائز�بأول�عدد�

ا�حطات��نتخابية�\خ>;ة�فهل�أسهمت�الطبقة�الوسطى�jي�ذلك؟�وهل� \صوات�jي

�أخر� �كانت �وإذا �الثTث؟ ��نتخابية �ا�حطات �jي �الدرجة �نفس �من �إسهاما كان

�ملحو  �تراجعا �عرفت �تشريعية �ال¦;اجع�انتخابات �شمل �فهل �ا�شاركة، �نسبة �jي ظا

بعض�ا�نتم>ن�للطبقة�الوسطى�الذين�سبق�لهم�التصويت�jي��نتخابات�السابقة؟�

�ا�حطات� �تلك �مختلف �jي �نفسه �هو �الوسطى �الطبقة �تصويت �مستوى وهل
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�ذلك� �يرتبط �وهل �أخرى؟ �إ�ى �انتخابية �محطة �من �يختلف �أنه �أم �نتخابية،

�الزم¥� �بالبعد �مع���ختTف �الوسطى �الطبقة �تتعاطى �وهل ��نتخابات؟ �بنوع أم

  �نتخابات�الجماعية�والجهوية�بنفس�كيفية�التعاطي�مع��نتخابات�التشريعية؟

  :�حاولة�معالجة�هذه�التساؤ�ت�تم��نطTق�من�الفرضيات��تية

�cو0ى �الطبقة��:الفرضية �لدى �النظرية �الناحية �من ��نتخابات �أهمية رغم

هناك�ضعف�لدى�هذه�\خ>;ة�jي�Dقبال�عPى�التصويت�بسبب�ما�تعرفه��الوسطى

  .�نتخابات�والفاعلون�|}ا�من�اخت�Tت

�الثانية �أصوت��:الفرضية �توجهت �كلما �ا�نافسة �\حزاب �ضعفت كلما

  .ا�صوت>ن�من�الطبقة�الوسطى�نحو�حزب�العدالة�والتنمية

�الثالثة �: الفرضية �\مر�بانتخابات �تعلق �كلما�كلما �محلية �وليس تشريعية

;bكانت�نسبة�مشاركة�الطبقة�ا�توسطة�أك.  

�الرابعة �الطبقة��:الفرضية �لدى �التصويت �اتجاهات �jي �Lالنس� �ستقرار

  .يرتبط�باستقرار�ا�شهد�الحزبي�الوسطى

  مفاهيم�أساسية�-3.1

الطبقة�الوسطى�و�نتخابات�: تتحدد�ا�فاهيم�\ساسية�للدراسة�jي�ثTثة��ي

  .السلوك��نتخابيو 

�الوسطى  - أ �الطبقة �بعلم�: مفهوم �ا�شتغل>ن �سواء �الباحث>ن، �أغلب ُيجمع

�جتماع�أو�العلوم�السياسية�أو�بعلم��قتصاد،�عPى�صعوبة�التحديد�الدقيق�لهذا�
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�jي� �أصبح �الذي �الطبقة �مفهوم �أو��بتحديد �تتعلق �مزدوجة �صعوبة �و�ي ا�فهوم؛

�ُيث>;�الكث>;�من �\خ>;ة ��العقود �بحيث �والتساؤ�ت، �ا�ألوف�"Dشكا�ت �من أصبح

اعتبار�عدم�وجود�تعريف�واحد�صحيح��فهوم�الطبقة،�أو�أي�مقياس�عالم��صحيح�

ولكن�يمكن�اعتبار�مفاهيم�ومقاييس�معينة�مTئمة�لتحليل�قضايا�وموضوعات�... له

�غ>;ها �من ;µأك� �بالطبقات�498"معينة �يسم¤ �ما �¨}اية �إ�ى �ذهب �من �هناك �بل ،

�فردنة��  �ا�ث>;�Ãساليب �التوسع �وبعد �كمرجعية، �ا�اركسية �تراجع �بعد جتماعية

�وعمق�499الحياة �النساء، �توظيف �jي �والزيادة �ا�هنية، �البنية �jي �التغّ>;ات �وبسب ،

� �مفهوم �أن �معها �بدا �Wال� �ا�جتمعية �عPى�" الطبقة"التحو�ت �زائدا أصبح

ات�وا�ؤشرات�ال��Wتجعل�من�والوجه�الثاني�لتلك�الصعوبة�يرتبط�بالصف.500الحاجة

ولعل�هذه�الصعوبة�ا�زدوجة��ي�ال��Wتb;ر�. طبقة�معينة�وسطى�وليست�دنيا�أوعليا

لكن�عموما�إذا�كان��قتصاديون�. �ختTفات�الواضحة�jي�تعريف�الطبقة�الوسطى

يميلون�إ�ى�تحديد�الطبقة�الوسطى�من�خTل�مؤشرات�الدخل�و�س�}Tك،�كمثال�

� �ذلك �\فراد�" سالب>;د"عPى �من �مجموعة �أ¨}ا �عPى �الوسطى �الطبقة �حدد الذي

،�فإن�علماء��جتماع���501دو�رات�أمريكية�jي�اليوم�10الذين�يس�}لكون�ما�يساوي�

�من� �اجتماعية �مؤشرات �يعتمدون �وإنما ��قتصادية �ا�ؤشرات �تلك �عPى يقتصرون

خر�يمكن�أن�نمّ>��ب>ن�بتعب>;�آ. مثل�التعليم�ونوع�العمل�وحجم�العائلة�ونوع�السكن

�محض،� �اقتصادي �منظور �من �انطTقا �ُيحددها، �\ول �ا�توسطة؛ �للطبقة تعريف>ن

                                                           
  . 40روزماري�كرومبتون،�ص��- 498

499 - Yannick Lemel, Les classes sociales ,(France :Presses universitaire de France ,2004) , p :116 ,117. 
  .65روزماري�كرومبتون،�ص��-500
  .24تقرير�Dسكوا،ص��-501
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�نقديت>ن� �عتبت>ن �ب>ن �وإنفاقهم �دخلهم �مستوى �ي¦;اوح �الذين �\فراد �مجموعة jي

�من� �ويتم �اجتما�ي، �منظور �من �والثاني، ��جتماعية، �خصائصهم �النظر�عن بغض

با�ستناد�إ�ى�مجموعة�من�الخصائص��جتماعية،�خTله�تحديد�الطبقة�الوسطى�

 .502بغض�النظر�عن�مستوى�الدخل�وDنفاق

ويبقى�من�أنسب�التعريفات�للطبقة�الوسطى�jي�العالم�العربي�التعريف�الذي�

� �الصادر�سنة �تقريرها �jي �أسيا �لغربي �و�جتماعية ��قتصادية �اللجنة �2014تبنته

�: "بعنوان �البلدان �jي �الوسطى �التغي>;الطبقة �jي �ودورها �قياسها �بحيث�"العربية، ،

�ويعمل حاجاته كل تلبية يستطيع َمن كل الوسطى الطبقة إ�ى ينتم�  jي \ساسية،

�ال�W فئة jي النظامي>ن والخاص العام القطاع>ن �ا�كتبية،  عل�}ا ُيطلق الوظائف

  .503يمالتعل jي الثانوي  ا�ستوى  \قل عPى أكمل وقد ،"البيضاء الياقات"وظائف�

ستعتمد�الدراسة�هذا�ا�فهوم�العام�للطبقة�الوسطى،�مع�التأكيد�عPى�أهمية�

السياق�الوط¥��jي�تحديد�معد�ت�\جر�الدنيا�والقصوى�ال��Wمن�شأ¨}ا�التمك>ن�من�

�وا�عرض>ن� �الفقراء �عن �الوسطى �الطبقة �وتمي>��أفراد �\ساسية، �الحاجات تلبية

�و\غن �ا�يسورين �وعن �جهة، �أخرى للفقر�من �جهة �من �ا�عيار�. ياء �هذا �جانب وإ�ى

ص�ا�فهوم�
ّ
ا�وضو�ي�jي�تعريف�الطبقة�الوسطى،�والذي���يمكن��دعاء�بأنه�خل

من�كل�ما�يعلق�به�من�إثارة�وغموض�وجدل،�سيتم�jي�هذه�الدراسة�اعتماد�ا�عيار�

�نوع� �عن �أنفسهم �ا�ستجوب>ن �سؤال �خTل �من �الوسطى، �الطبقة �تحديد �jي الذاتي

�أن�ال �Dشارة، �سبقت �وكما �العلم، �مع �إل�}ا، �ينتمون �أ¨}م �يقدرون �Wال� طبقة

                                                           
  .24تقريرDسكوا،�ص��- 502
  .D16سكوا،�ص��- 503
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�يختلف�" الطبقة" �\كاديم� �الخطاب �jي �واستخدامها �الوجوه، �متعدد �مفهوما تبقى

تماما�عن�استخدامها�jي�الخطاب�اليومي،�حيث�تكون�jي�هذا�\خ>;�أقرب�إ�ى�مفهوم�

  .504التمي>��أو�ا�كانة

�ا�غ �jي �ُيTحظ �الوسطى،�والذي �للطبقة �واضح �رسم� �تحديد �غياب رب

�;µي�الغالب�كاملة،���نكاد�نعjتنشر�����Wفباستثناء�بعض�التقارير�القليلة�جدا،�وال

عPى�تعريف�وتحديد�دقيق�للطبقة�الوسطى،�من�تلك�التقارير�مث�Tما�يتعلق�بالبحث�

� �سنة �للتخطيط �السامية �ا�ندوبية �أنجزته �الذي �مستوي�2007الوط¥� ات�حول

�من� �انطTقا �ا�غرب �jي �ا�توسطة �الطبقات �حدد �الذي �\سر، �ومداخيل ا�عيشة

��Wسر�ال\� �jي �أسرهم، �تصنيف �مستوى �عن �ا�بحوث>ن �سؤال �من �أي معيار�ذاتي،

�و\غنياء� �جهة، �من �نسبيا �والفقراء �الفقراء �ب>ن �وسيطة �وضعية �jي �أ¨}ا ُتصرح

�أخرى  �جهة �من �نسبيا �الطبقات. و\غنياء شكل
ُ
�التعريف��وت �من �انطTقا الوسطى

مTي>ن��10مليون�نسمة؛��j17ي�ا�ئة�من�مجموع�السكان،�بما�يعادل��55.7الذاتي�

�و �الحضري �القروي�7بالوسط �بالوسط �تب¥¤�. مTي>ن �الدخل �مستوى وبالنظر�إ�ى

�و�ي� �غ>;�متجانسة، �أ¨}ا �سجل �أن �بعد �الوسطى، �للطبقة �واسعا التقرير�تعريفا

jي�ا�ئة�من�\سر�بدخل�يفوق�ا�عدل��28،�فئة�عليا�وتشكل�تتكون�من�ثTثة�فئات

� �)درهم�5308(الوط¥� �وتشكل �سفPى �وفئة �من��30، �أقل �\سر�بدخل �من �ا�ئة jي

�الوط¥� �)درهم�3500(الوسيط �تشكل �وسطى �وفئة �\سر�بدخل��42، �من �ا�ئة jي

�الوسيط �والدخل �للدخل �الوط¥� �ا�عدل �التحديدات. 505يتوسط �تلك �أثارت �وقد
                                                           

  .52ي�كرومبتون،�روزما�- 504
505 -�� �الوط¥� �البحث �نتائج �ملخص ��2007لسنة �ا�عيشةحول �السامية�و �مستويات �ا�ندوبية �\سر، مداخيل

   .للتخطيط
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�حجم� �إ�ى �بالنظر �محدودة �تبقى �Ã¨}ا �انتقادات �الوسطى �الطبقة �فئات لدخل

Dنفاق،�و��تكفي�لسد�الحاجيات�\ساسية،�خاصة�لدى�الفئة�السفPى�من�الطبقة�

  . الوسطى

�}نتخاب  - ب ��لية تعتb; :مفهوم �للمشاركة� �نتخابات \ساسية

�السياسي>ن �القادة �اختيار �يتم �طريقها �فعن ��ختيارات��السياسية، وتحديد

فا�نتخاب�هو�عملية��ختيار�ال��Wيمارسها�. السياسية�والحسم�jي�القضايا�ا�ص>;ية

الناخب�من�ح>ن��خر،�وفق�ما�تقرره�ضوابط�دستورية�وتشريعية�معينة،�وينصب�

هذا��ختيار�غالبا�عPى�اختيار�مرشح>ن�يمثلون�الناخب>ن�jي�ا�ؤسسات�الدستورية،�

�الصعيد �عPى �أجل��إما �من ��نتخاب �يكون �كما �ا�حPي، �الصعيد �أو�عPى الوط¥�

و��يمكن��ختيار�بدون�حرية،�لذلك�تضمنت�. الحسم�jي�بعض��ختيارات�والقضايا

�jي� �إل�}ا ��نضباط �ينب�ي �Wال� �وا�قومات �الشروط �من �مجموعة �ا�واثيق الكث>;�من

م�الحديث�عن�انتخابات�jي��نتخابات؛�من�ذلك�مث�Tتعدد��ختيارات،�إذ���يستقي

�ب>ن� �الفرص �وjي �\صوات �وزن �jي �ا�ساواة �وأيضا �وحيد، �اختيار �وجود ظل

ا�¦;شح>ن،�و�ل¦�ام�بسرية�التصويت��ا�يحققه�ذلك�من�ابتعاد�عن�مختلف�أنواع�

  . الضغط،�وعدالة�التمثيل�من�خTل�تحويل�\صوات�إ�ى�ما�يTئمها�فع�Tمن�مقاعد

 �� �أهمية �ازدادت �خاصة�وقد �الديمقراطية �عرفته �الذي �التطور �مع نتخابات

jي�القرن>ن�الثامن�عشر�والتاسع�عشر،�تجPى�ذلك�أساسا�jي�الربط�ب>ن�الديمقراطية�

jي�" الديمقراطية�ا�باشرة"محل�" الديمقراطية�التمثيلية"،�حيث�حلت�506و�نتخاب

                                                           
506 - Yves Meny, « Politique comparée, les démocraties : Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne, Italie », Domat politique montchrestien, 3éme édition, Paris, 1991, p: 161. 
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�السيا§�� �والواقع �ا�باشرة"فـ. الفكر �ع"الديمقراطية �تحدث �كما �فTسفة�، ·}ا

. اليونان،���مكان�ف�}ا�Ãي�نوع�من�التمثيل،�وبالتا�ي���حاجة�إ�ى��نتخاب��مارس�}ا

وقد�استمر�هذا�الفهم�للديمقراطية�حW¤�مع�فTسفة�\نوار�jي�القرن�السابع�عشر،�

� �تحدث �روسو"فح>ن �جاك �إ��عن�" جون �يتحدث �فهو�لم �الديمقراطية، مث�Tعن

�ا�باشرة" �ممارسة�"الديمقراطية �jي �السلطة، �صاحب �الشعب، �ُيسهم �حيث ،

�يمثلونه �وسطاء �دون �ومن �مباشرة، �بنفسه �حسب�. السلطة �الشعبية، فالسيادة

�روسو" �جاك �jي�" جون �تبقى �لذلك وضت،
ُ
�ف �إن ��ستTب �من �لنوع �تتعرض دائما،

  .507ملك�الشعب،�الذي�يمارسها�بصورة�مباشرة،�و��ينتخب�أحدا�ليمارسها�بدله

�تحو  �الديمقراطيةإ��أن �الفكرة �jي �تغي>;ات �فرضت �الواقع �الدول�. �ت ففي

�أمرا� �السلطة ��مارسة �واحد �مجلس �jي �ا�واطن>ن �كل �اجتماع �أصبح الحديثة

�تكريس� �جدا �الصعب �من �ا�عاصر�جعل �الوقت �jي �الرق �انتفاء �أن �كما ،Tمستحي

� �من �الفكرة �انتقلت �وبذلك �الدولة، �لشؤون �أوقا£}م ��عظم يمقراطية�الد"ا�واطن>ن

�" ا�باشرة �التمثيلية"إ�ى �أو�"الديمقراطية �مصدر�السلطة �الشعب �ف�}ا �يكون �Wال� ،

�فهو� �لذا �بنفسه، �يمارسها �أن ���يستطيع �لكنه ��مثل>ن�" ُيفوض"صاحÑ}ا، ممارس�}ا

�jي�. 508ينتخÑ}م �هامة �مكانة �تدريجيا ��نتخاب �سيحتل �ا�نطلق �هذا ومن

�الديمقر  �jي �أدق �وبتحديد �الليb;اليةالديمقراطية، �الدولة� ،509اطية لتصبح

                                                           
507 - Duverger, Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, Presses Universitaires 

de France, 1980-1982 - 2 vol. p: 9 
  .16: ،�ص)2001منشورات�العدالة،�: بغداد(،"�ق¦;اع�السيا§��"منذر�الشاوي،��- 508
509 -�� �جاسم، �إبراهيم �الكريم ��نتخابية"عبد �"الديمقراطية �Dلك¦;وني �ا�وقع ،alsabaahالصفحة�� �عPى ،

  :Dلك¦;ونية

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=75746 
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الديمقراطية��ي�الدولة�ال��Wيختار�ف�}ا�ا�حكومون�حكامهم�عن�طريق�انتخابات�حرة�

،�ولتصبح�الشرعية�الديمقراطية�ذات�ارتباط�وثيق�با�نتخاب،�بحيث�إذا�510ونزü}ة

��Wال� �و�ي �السلطة، �مصدر ��ي �الجماعة �أن �تتضمن �الديمقراطية �الفكرة كانت

�بنف �يع¥��أن�سلطة�تمارسها �jي�ممارس�}ا،�فإن�ذلك سها،�أو�تنتخب�من�ينوب�ع·}ا

���تكون�شرعية�إ��إذا� ولت"الحكام
ُ

�ا�حكوم>ن" خ بل�و\كµ;�من�. 511لهم�من�قبل

�شومبي¦;� �فجوزيف ��نتخاب، �بمبدأ �الديمقراطية عرف
ُ
�ت �أصبحت  Joseph(هذا،

Shumpeter (سيكي�ا�عروف�Tي�عمله�الكj" ش¦;اكية�والديمقراطيةالرأسمالية�و� "

�بأ¨}ا �الديمقراطية �صنع�: "يعرف �عملية �jي �ا�شاركة �قاعدة �توسيع �يتضمن نظام

  .512"القرار�السيا§���من�خTل��نتخابات�التنافسية

�التمثيلية"و �كان�" الديمقراطية �أن �فبعد �هام، �لتطور �خضعت بدورها

�انتخابات �يستعملون �عشر �الثامن �القرن �jي �السلطة �عPى ا�جالس��القابضون

التشريعية،�بشكل�تحكم��وطريقة�صورية،��ستمرار�تحكمهم�بزمام�السلطة،�فإن�

�شعور� �نمو �الديمقراطية �الفكرة �نمو �إ�ى �باÞضافة �شهد �عشر �التاسع القرن

�يحدد� �الذي �التقليدي �الو�ي �ذلك �من �\وربي �السيا§�� �الو�ي �لينتقل ديمقراطي،

�و  �ا�جتمع، �خارج �من �والسلطة �الدولة �و�ي�انبثاق �إ�ى �Dنسان، �إرادة �عن بعيدا

�والسلطة�من�صلب�ا�جتمع�وباختيار�Dنسان �ميTد�الدولة وبعد�أن�. حديث�يؤكد

                                                           
  .14: ،�نفس�ا�رجع�السابق،�الصفحة"�ق¦;اع�السيا§��"منذر�الشاوي،��- 510
شركة� :ب>;وت( الفكرة�الديمقراطية،: الشاوي،�الدولة�الديمقراطية�jي�الفلسفة�السياسية�والقانونية منذر�- 511

  .19: ،�ص)2000ا�طبوعات�للتوزيع�والنشر،�
،�نفس�ا�رجع�السابق،�نفس�الصفحة�Dلك¦;ونية�"التمثيليةالديمقراطية�"عبد�الكريم�إبراهيم�جاسم،��- 512

  .ا�شار�إل�}ا�أعTه
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�وحكرا� �الكفاءة، �أو�شرط �Lالضري� �كاÃداء �الشروط، �ببعض �مقيدا ��نتخاب كان

�بحق� �ا�واطن>ن �عموم �شمول �أصبح �معينة، �واجتماعية �سياسية �شرائح عPى

. 513النصف�\ول�من�القرن�العشرين،�ظاهرة�سياسية���تقاوم�ق¦;اع،�jي�¨}اية�

�من�ا�بادئ،� وبعد�الحرب�العا�ية�الثانية�اتجه�ا�جتمع�الدو�ي�نحو�إقرار�مجموعة

ليس�فقط�من�أجل�تعميم�حق��نتخاب،�ولكن�أيضا�من�أجل�تطبيقه�بما�يتناسب�

��خ �بحق �واع¦;اف �ومساواة �حرية ��ي �بما �الديمقراطية، �روح �وتنافس�مع تTف

سلم�،�بل�و\كµ;�من�ذلك�شهد�العالم�jي�العقود�القليلة�ا�اضية�أشكا��متنوعة�

�وا�عاي>; �ا�بادئ �تلك �تطبيق �مدى �آثار�هذا�. �راقبة �أن �اليوم �حدود �يظهر�إ�ى لكن

�عا�نا� �jي �ضعيفة �جد �تزال �� ��نتخابية �وا�مارسة �بالديمقراطية �ا�رتبط التطور

  . العربي

انتخابات�محلية�وتشريعية،�لك·}ا�كانت�jي��1960ا�غرب�منذ�سنة��وقد�عرف

�وتنافسي�}ا،� �نزاه�}ا �مستوى �عPى �الجوهرية ��خت�Tت �بالكث>;�من �مشوبة الغالب

تم�إقرار�مجموعة�من��2002خاصة�jي�عهد�ا�لك�الحسن�الثاني،�وابتداء�من�سنة�

�ن �من ��نتقال �مثل �من �با�نتخابات �ا�رتبطة �إ�ى�التعديTت �الفردي ��ق¦;اع مط

�متعددة� �أوراق ��ختيار�من �بدل �واحدة �تصويت �ورقة �واستعمال �الTئ�ي �ق¦;اع

�رغم� �التعديTت �تلك �ظهر�أن �لكن ��نتخابات، �بمTحظة �ا�دني �للمجتمع والسماح

�اخت�Tت،� �من ��نتخابات �تعرفه �كانت �ما �مع �تقطع �لم �الجوانب �بعض �jي أهمي�}ا

Pج� �بشكل �ذلك �واتضح �التشريعية ��نتخابات �jي �الجماعية��2007ي و�نتخابات

�ا�شاركة2009 �وضعف ��نتخابي �الفساد ��خت�Tت �تلك �أبرز �من �وكان وبعد�. ،

                                                           
  .17: ،�نفس�ا�رجع�السابق،�الصفحة"�ق¦;اع�السيا§��"منذر�الشاوي،��- 513
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�حتجاجات�ال��Wعرفها�ا�غرب�عPى�إثر�ما�سم��بالربيع�العربي�تم�ضخ�مجموعة�من�

�اتجاه �jي �لTنتخابات �والقانوني �Dطار�الدستوري �jي �من��التعديTت �بنوع السماح

�نفتاح��نتخابي،�لكن�تأكد�مرة�أخرى�أنه�انفتاح�مراقب�ومؤقت،�بالنظر�إ�ى�حالة�

�العدالة� �لحزب �العام �\م>ن �تعي>ن �بعد �ا�غرب �عرفها �Wال� �السيا§�� �نسداد

�التشريعية �إثر��نتخابات �عPى �للحكومة �رئيسا �514والتنمية �بتاريخ �أجريت �Wال� ،7�

  .2016أكتوبر�

�}نتخابيالس  - ت �ا�ق¦;بات��:لوك �أهم �من �السلوكي، �ا�ق¦;ب �أصبح لقد

ا�ستعملة�jي�الدراسات�السياسية�و�جتماعية�بصفة�عامة،�Ãنه���يمكن�فهم�ما�

�تصرفاته� �عن �بمعزل �Dنسان �لدى �السيا§�� �والقرار �والسلطة �بالحكم يرتبط

�وأفكاره �مشاعره �\ول �ا�قام �jي �تحددها �Wال� �العملية �تم�. وقيمه�ومواقفه لذلك

�نتقال�من�ال¦;ك>��عPى�وصف�ا�ؤسسات�السياسية�والدستورية�وما�يرتبط�|}ا�من�

�وما� �ا�ؤسسات، �هذه �تتضمنه �ما �ال¦;ك>��عPى �إ�ى �واختصاصات �وتنظيمات قوان>ن

يحيط�|}ا�من�أفعال�وعمليات�وأنماط�للسلوك،�دون�أن�ينفي�ذلك�أهمية�الجوانب�

  .القانونية�والتنظيمية

داخل�دراسات�العلوم��جتماعية�والسياسية�ا�هتمة�بالسلوك�السيا§����ومن

�بـ �يسم¤ �علم �هناك �أصبح �بل ��نتخابي، �بالسلوك �خاصة �دراسات علم�"ظهرت

��نتخابي �أو�". السلوك �التصرفات �مختلف �عام �بشكل ��نتخابي �بالسلوك ويقصد
                                                           

عّ>ن�ا�لك�السيد�عبد�Dله�بنك>;ان،�\م>ن�العام�لحزب��2016أكتوبر��7بعد��نتخابات�التشريعية�بتاريخ��- 514

لتنمية،�رئيسا�للحكومة،�لكن�بعض�\حزاب�السياسية�jي�مقدم�}ا�التجمع�الوط¥��لÌحرار�رفضت�العدالة�وا

��نسداد� �من �حالة �عنه �نتج �مما ��ش¦;اطات، �بعض �واش¦;طت �الحكومة، �تشكيل �أجل �من التحالف

� ��7السيا§���دامت�لحوا�ي �وتعويضه�بالسيد �الحكومة �رئاسة �من �بنك>;ان �السيد �بإعفاء �ان�}ت سعد�أشهر،

  .الدين�العثماني�من�نفس�الحزب
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ي�مع>ن،�نتيجة�تأثره�أو�\فعال�وردود�\فعال�ال��Wيظهرها�ا�واطن�jي�موعد�انتخاب

�أو�غ>;� �أو�بيئية �أو�سياسية �أو�اقتصادية �أو�اجتماعية �نفسية �بظروف �تأثره عدم

  .ذلك

�ذلك� �يوضح �كما ��نتخابي، �السلوك �وتفس>; �لتحليل �نماذج �عدة وهناك

  :الجدول��تي

  نماذج�تفس�@�السلوك�}نتخابي

من�أبرز�من�استعمل�

 النموذج

�نموذج�تفس�@  مضمون�النموذج

 السلوك�}نتخابي

François Gogel "فرونسوا�

� jي" فوجيل التواريخ�"كتابه

  " Dنتخابية

"Chroniques Electorales" 

�يتأثر� ��نتخابي السلوك

�الجغرافية،� بالعناصر

�الجغرافيا،� �بنوع ويتنوع

�السلوك� Tمث� فيكون

�الجبال� �لسكان �نتخابي

�سلوك� �عن مختلف

 سكان�السهول 

 التفس>;�الجغراjي

Paul lazarsfeld "بول�

�كتابه" �زرسفلد اختيار�: "jي

�الناخب�. الشعب �ينظم كيف

 "عقله�أثناء�الحملة�الرئاسية

"The people’s Choice. How 

�محدد� ��نتخابي السلوك

��جتماعية� با�كانة

��قتصادي� والوضع

 للناخب

��جتما�ي�التفس> ;

 و�قتصادي
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the voter makes up his 

mind in a presidential 

campaing”  

Campbell "كامبل"، 

Convers"كونفرس", Miller 

 "ستوكز"Stokes ،"ميلر"

  الناخب�\مريكي: jي�كتا|}م

The American voter 

�يتأثر� ��نتخابي السلوك

�وعادات� �نفسية بميو�ت

�التنشئة� تكرسها

 �جتماعية

 التفس>;�النف���

�داونز"  Antony" انتوني

Downs  

�كتاب ��قتصادية�: هjي النظرية

  للديمقراطية

An Economic Theory of 

Democracy 

�يكون� ��نتخابي السلوك

�حساب� �أساس عPى

�والخسارة� �للربح الناخب

�ا�رشحون� �يقدمه �ما jي

  من�مشاريع�وبرامج

 التفس>;�العقTني

وإذا�كان�من�ا�ستبعد�jي�هذه�الدراسة�اعتماد�نموذج�التفس>;�الجغراjي،�فإن�

�التفس>;�النم �نموذج �مقدم�}ا �jي �متفاوتة، �بدرجات �|}ا ��ستعانة �ستتم �\خرى اذج

�جتما�ي�و�قتصادي،�بالنظر�إ�ى�ما�يم>��الطبقة�الوسطى�من�خصائص�اجتماعية�

  .واقتصادية

 منهجية�الدراسة 1-4

لقد�تم�اعتماد�ا�نهج�الوصفي�التحليPي،�وذلك�بجمع�معطيات�وبيانات�تتعلق�
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ي�للطبقة�الوسطى،�وتم�تحليل�هذه�ا�عطيات�والبيانات�من�أجل�بالسلوك��نتخاب

�الوسطى �للطبقة ��نتخابي �للسلوك ��ساسية �السمات �من �\داة�. �ق¦;اب وكانت

�بالتعرف� �يسمح �بحيث �أهميته ���تخفى �الذي ��ستبيان، ��ي �البحث �jي \ساسية

�أحي �يحدث �قد �ما �رغم �وسائط، �وبدون �مباشرة �ا�عني>ن �أراء �إحجام�عPى �من انا

و��شك�أن��ستبيان�الذي�يكون�من�يد�ليد�له�. للمستجوب>ن�أو�إخفا�}م�للحقيقة

�للباحث� �و�يتيح �ا�ستجَوب، �عPى �يستشكل �ما �توضيح �إمكانية �يتيح �بحيث أهميته

التأكد�بالفعل�من�أن�ا�ستجَوب�هو�من�م��Ìستبيان�وليس�غ>;ه،�كما�أن�تسليم�

إمكانية�تحف>��ا�ستجوب�وتشجيعه��لئه،�ومع�ذلك�فإن��ستبيان�من�يد�ليد�يتيح�

�تحو�ت� �من �ا�جتمعات �تعرفه �ما �تواكب �أن �ينب�ي �البحث �jي �ا�ستعملة التقنيات

�تتيحه� �ما �اعتماد �ثم �لذلك �للمبحوث>ن، �العام �ا�زاج �ترا�ي �أن �وينب�ي وتطورات،

� �وكان �وتحليله، ��ستبيان �إعداد �jي �إمكانات �من �Dن¦;نيت " لواتسابا"شبكة

whatsAppإ�ى��� ��ستمارة �ترسل �بحيث �ا�ستجوب>ن، �مع �التواصل �وسيلة هو

حيث�يتم�تجميع�كل�البيانات��DRIVE GOOGLEا�ستجوب�وبعد�تعبئ�}ا�ترسل�إ�ى�

" الواتساب"وقد�تم�اختيار�التواصل�عن�طريق�. ا�حصل�عل�}ا�عن�طريق��ستبيان

�jي �أكb;�سرعة �ويحقق �\كµ;�انتشارا، �ملء��Ãنه �بعيد �حد �إ�ى �ويضمن التفاعل،

وقد�صمم��ستبيان�بشكل�. �ستبيان�من�الشخص�ا�ع¥��وليس�من�شخص�آخر

�مغلقة،�وبالتا�ي� �أسئلة�كث>;ة،�وكانت�كل�أسئلته ُيشجع�عPى�ملئه،�بحيث�لم�يضم

�مقدمة� �jي �ذلك �إ�ى �Dشارة �تمت �كما �\و�ى، �الوهلة �من �ا�ستجوب �يعرف كان

 Ìم� �أن �التفاعل��ستبيان، �عPى �ساعد �هذا �وكل �دقائق، �بضعة �إ� �يتطلب �� ه

Dيجابي�مع��ستبيان�من�قبل�مبحوث>ن�يميلون�كغ>;هم�من�أفراد�ا�جتمع�ا�عاصر�
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�\وراق،� �مع �التعامل �عPى �هو�إلك¦;وني �ما �مع �التعامل �ويستحسنون �السرعة، إ�ى

رسمية�للسؤال�ويفضلون�خلو£}م�مع�هواتفهم�وحواسÑ}م�عPى�الجلوس�jي�جلسات�

  .والجواب

�تقنية� ;bع� ��ستمارة �الباحث �وجه �فقد �الدراسة �عينة �بخصوص أما

شخصا،�الذين�قدر�أ¨}م�ينتمون�إ�ى�الطبقة��25إ�ى�مجموعة�تتكون�من�" الواتساب"

�من� �متنوعة �ا�جموعة �تلك �وكانت �آنفا، �ا�شار�إليه �التعريف �من �انطTقا الوسطى

D� �وجهة �والعمل �والجنس �السن �أن�حيث �Dجابات �إرسال �بعد �م·}م لب
ُ
�وط قامة،

. يرسلوا�بدورهم�أسئلة��ستبيان�إ�ى�من�ُيقدرون�أ¨}م�ينتمون�إ�ى�الطبقة�الوسطى

. بعد�إرسال�إجابا£}م�أن�يرسلوا�بدورهم��ستبيان�إ�ى�آخرين،�وهكذا ويطلبون�م·}م

�الوسطى �الطبقة �تحديد �jي �اختبار�للمعيار�الذاتي �بمثابة �ذلك �كان �ومدى�وقد ،

صدقية�تمثل�ا�بحوث>ن��ستويات�التصنيف��جتما�ي،�ال��Wيصنفون�ف�}ا�أنفسهم�

��ستبيان �خTل �تطوير�ا�عيار�أو�التعريف�. من �الدراسة �هذه �حسب �تم و�بذلك

�عليه� �نصطلح �أن �يمكن �غ>;�مسبوق، �أنه �يبدو �بشكل �الوسطى �للطبقة الذاتي

�العنقودي �الذاتي �بح�التعريف �الوسطى، �به�للطبقة �ُيصرح �ما �فقط ���ُيعتمد يث

ا�ستجَوب�بخصوص�الطبقة�ال��Wينتم��إل�}ا،�وإنما�أيضا�رأي�الشخص�الذي�وجه�

�ستبيان�إ�ى�ذلك�ا�ستجوب�باعتباره�ينتم��إ�ى�الطبقة�الوسطى�حسب�رأيه،�إذ�لو�

��ستبيان �إليه �وجه ��ا �الوسطى �الطبقة �إ�ى �ينتم� �� �يقدر�أنه �كانت�. كان وقد

كما�سيتب>ن�أن�أغلب�ا�ستجوب>ن�سواء�اللذين�توصلوا�با�ستبيان�مباشرة��النتيجة

�أسرة� �ضمن �أنفسهم �غ>;�مباشر�صنفوا �بشكل �به �توصلوا �أو�اللذين �الباحث من

� �نسبيا �متوسطة �أو�أسرة �(متوسطة �رقم �أفراد�)1انظر�ا�بيان �تمثل �يؤكد �مما ،
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�ويؤكد �تجمعهم، �Wال� �الخصائص �من ��جموعة �الوسطى �ا�ستوى��الطبقة عPى

�أن� �يمكن �ما �رغم ��نتخابي، �السلوك �لتحليل �ا�بحوثة �العينة �مناسبة Dجرائي

�jي� �ا�عتمدة �التقليدية �العينات �وخصائص �Ãشكال �انضباط �عدم �من �عل�}ا يTحظ

  .البحث��جتما�ي

  صعوبات�الدراسة�وحدودها�-5.1

�مفهوم �تحديد ��ي �الدراسة �هذه �jي �\ساسية �الصعوبة �كانت الطبقة��لقد

�Dشارة�إل�}ا� �ال��Wتمت �Dشكا�ت�النظرية الوسطى�با�غرب،�ليس�فقط�بالنظر�إ�ى

�إحصاءات� �وغياب �با�غرب، �الوسطى �للطبقة �رسم� �تحديد �لغياب �ولكن آنفا،

ومؤشرات�محينة�ترتبط�|}ا،�إذ�تبقى�أهم�وثيقة�jي�هذا�ا�جال��ي�البحث�الوط¥��

�\سرة �ومداخيل �ا�عيشة �مستويات �السامية��حول �ا�ندوبية �به �قامت الذي

،�وعلما�أيضا�أنه�لم�ُينشر�كامT،��2007للتخطيط�،�علما�أن�هذا�البحث�أنجز�سنة�

شرت�فقط�بعض�خTصاته�ال��Wقدمت�بعض�\رقام�بشكل�عام�دون�توضيح�
ُ
وإنما�ن

�ا�تبعة �الحصول�. ا�ناهج�والطرق �من �الباحث �يتمكن �لم �العديدة �ا�حاو�ت ورغم

قرير�كامT،�ولكن�حصل�فقط�عPى�ملخص�له�غ>;�منشور،�كانت�قد�أعدته�عPى�الت

ا�ندوبية�السامية�للتخطيط�لتقديمه�jي�بعض�ا�ناسبات،�وهو�ما�تم�اعتماد�بعض�

الصعوبة�\ساسية�الثانية��ي�غياب�أي�تفصيل�يتعلق�. إحصاءاته�jي�هذه�الدراسة

 
ُ
علن�ع·}ا�وزارة�الداخلية،�إذ���بتصويت�الطبقة�الوسطى�jي�نتائج��نتخابات�ال��Wت

ُيضاف�إ�ى�ذلك�صعوبة�. نجد�إ��تصنيفات�ترتبط�بالجهات�والدوائر�والجنس�والسن

�Þعداد� �وتخصصا �تطورا ;µأك� �إلك¦;ونية �بمواقع ��ستعانة �دون �حالت مالية

،��drive googleستبيان�وإرساله�وتم��كتفاء�فقط�بالخدمة�ا�جانية�ال��Wيقدمها�
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هذه�الخدمة�قد�تع¦;ü}ا�تقنيا�بعض��خت�Tت�مما�يتطلب�انتباها�ويقظة��علما�أن

  .كب>;ة�من�الباحث

لم�تمنع�تلك�الصعوبات�من�ركوب�مغامرة�البحث،�لكن���يمكن��دعاء�أن�

�أن� �فرغم �با�غرب، �الوسطى �للطبقة �حقيقيا Tتمثي� �تعكس �ا�عتمدة العينة

�وا �والجهة �والسن �بالجنس �ا�رتبطة �وتشمل�خصائصها �متنوعة �و\جر لوظيفة

� ��ستبيان �عدد �فإن �الوسطى، �الطبقة �أفراد �فئات �اختيار�) 452(مختلف وطريقة

العينة���يسمحان�بالقول�أ¨}ا�كانت�ممثلة�بشكل�حقيقي�ومطلق�للطبقة�الوسطى،�

�ليس� �الوسطى، �للطبقة �الفعPي �التنوع �أوزان ���تعكس �العينة �تنوع �نسب �أن كما

�ال �بالنظر�إ�ى �العشوائيفقط �طابعها �بالنظر�إ�ى �أيضا �ولكن �للعينة، �ا�حدود . عدد

لكن�كل�ذلك���يقلل�من�\همية��ستكشافية�للدراسة،�خاصة�بالنظر�إ�ى�غياب�

�با�غرب �الوسطى �للطبقة ��نتخابي �السلوك �عن �ميدانية �هذه�. دراسات شكل
ُ
�ت إذ

لظروف�وDمكانات�الدراسة�أرضية�مهمة�يمكن�توسيعها�وتطويرها�مW¤�ما�توفرت�ا

�بالسلوك�. ا�ساعدة �يرتبط �ما �كل �تشمل �� �أ¨}ا �أيضا �الدراسة �هذه �حدود ومن

�و�� �والتسجيل�jي�اللوائح��نتخابية، �تركز�باÃساس�عPى�التصويت �ولك·}ا �نتخابي

�منذ� �ا�غرب �عرفها �Wال� ��نتخابات �تقتصر�عPى �وإنما �ا�سار��نتخابي، �كل تغطي

  .2016أكتوبر��7الساعة،�خاصة��نتخابات�التشريعية�لـ�إ�ى�حدود�2011سنة�

  عرض�وتحليل: نتائج�الدراسة�-2

انطTقا�من�\هداف�ا�رسومة�للدراسة�وإشكالي�}ا�وفرضيا£}ا،�وانطTقا�أيضا�

�نتائج� �ارتبطت �ا�نهجية، �ا�حددات �لتلك �عاكسة �كانت �Wال� ��ستبيان �أسئلة من

مدى�تعريف�الطبقة�الوسطى�لذا£}ا،�ومدى�: الدراسة�بخمس�قضايا�أساسية،�و�ي
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تقديرها�للعملية��نتخابية�نظريا،�ومشارك�}ا�ف�}ا�ممارسة،�ومدى�تصويت�الطبقة�

�الطبقة� �لدى �Wالتصوي� ��ستقرار �ومدى �والتنمية، �العدالة �حزب �عPى الوسطى

  .الوسطى

  تعريف�الطبقة�الوسطى�لذاª]ا�-1.2

�هن �الوسطى �الطبقة �ذات �عن �الحديث �الفكرة�إن �بتلك �له �عTقة �� ا

� �الطبقة �ُتم>��ب>ن �Wال� �ذا£}ا"ا�اركسية �" بحد �ذا£}ا"والطبقة �طبقة�"Ãجل �ب>ن �أي ،

�عن� �وقدرة �لهوي�}ا �وعيا �اكتسبت �وطبقة �جهة، �من �تاريخية �حقيقة �بصف�}ا ُوجدت

�أخرى  �جهة �من �العمPي�. 515العمل �ا�ن�ى �ذات �الدراسة �هذه �jي �لنا �متسع Tف

قاشات�النظرية�ب>ن�من�يرى�الطبقة�بوصفها�مصدرا�لبنية�ومن��ستحضار�تلك�الن

وإنما�القصد�بتعريف�الذات�هنا�هو�هل�. يراها�باÞضافة�إ�ى�ذلك�مصدرا�لهوية�وو�ي

�أمر�jي�غاية� ��؟�وهذا �الوسطى�أم �أ¨}م�ينتمون�إ�ى�الطبقة يقدر�مجموع�ا�بحوث>ن

�\ق �أو�عPى �ا�ستجوب>ن، �أغلب �رأى �إذا �Ãنه ���\همية، �أ¨}م �كب>;�م·}م، �جزء ل

لب�م·}م�jي�نفس�
ُ
ينتمون�إ�ى�الطبقة�الوسطى،�فهذا�يع¥��أن�ا�ستجوب>ن�الذين�ط

�أخطؤوا� �الوسطى �الطبقة �إ�ى �ينتم� �أنه �يعتقدون �من �إ�ى ��ستبيان �توجيه الوقت

�الوسطى،� �لخصائص�الطبقة �تجاه،�وبالتا�ي�ليس�هناك�تقدير�موحد�jي�ا�جتمع

� �ذلك ��نتخابي�و\كµ;�من �السلوك �لبحث �غ>;�صالحة �ا�س�}دفة �العينة ستصبح

�الوسطى �تضمن�. للطبقة �لذا£}ا، �الوسطى �الطبقة �تعريف �من �التحقق �أجل من

jي�أي�مستوى�تصنفون�أسرتكم�با�قارنة�مع�ما�هو�سائد�: �ستبيان�السؤال��تي

� �تحديد �وتم ��جتما�ي؟ �محيطكم ��j7ي �للجواب �جد(اختيارات �غنية �أسرة�أسرة ا،

                                                           
  .59روزماري،��- 515
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�فق>;ة،� �أسرة �نسبيا، �متوسطة �أسرة �متوسطة، �أسرة �نسبيا، �غنية �أسرة غنية،

  .النتائج�ا�حصل�عل�}ا�1ويوضح�ا�بيان�رقم�). امتناع�عن�الجواب

  مستوى�التصنيف�الذاتي: 1اJبيان�رقم�

 

� �أن �أعTه �ا�بيان �من �أنفسهم��52.8يتضح �صنفوا �ا�ستجوب>ن �من �ا�ئة jي

jي�ا�ئة�م·}م�صنفوا�أنفسهم�ضمن�\سر�ا�توسطة��35.8وسطة،�وضمن�\سر�ا�ت

� �مجموعه �ما �أن �يع¥� �مما �أنفسهم��88.3نسبيا، �صنفوا �ا�ستجوب>ن �من �ا�ئة jي

من�ا�ستجوب>ن�ال1.4���Wوإذا�حذفنا�نسبة�. ضمن�الطبقة�الوسطى�با�ع¥¤�الواسع

� �نسبة �إ� �تبقى �� �الجواب �عن �ال�10.1امتنعت �ا�ستجوب>ن �يصنفوا�من �لم ذين

jي�ا�ئة�م·}م�صنفوا�أنفسهم�ضمن�أسر�فق>;ة،��5.4أنفسهم�ضمن�\سر�ا�توسطة؛�

هذه�النسب�تؤكد�إ�ى�أن�هناك�تقارب�. صنفوا�أنفسهم�ضمن�أسر�غنية�نسبيا�4.7و

�هذه� �أفراد �وأن �الوسطى، �الطبقة �خصائص �تحديد �jي �ا�جتمع �أفراد كب>;�ب>ن

اء�إ�ى�نفس�الطبقة�ومن���يشاركهم�ذلك،�مع�الطبقة�يعرفون�من�يشاركهم��نتم

�الو�ي� �دائما �يع¥� �� �متوسطة �أسرة �إ�ى �با�نتماء �الو�ي �أن �عPى �دائما التأكيد

�باعتبارها� �وبأدوارها �لها �الجما�ي �وبا�نتماء �الطبقة �|}وية �هو�و�ي �الذي الطبقي،
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رسل�ولو�لم�يكن�ذلك�التقارب�jي�تقدير�من��ي�الطبقة�الوس. فاعل�jي�التغي>;
ُ
Ãطى�

�أشخاص� �إ�ى �أكµ;�منه �أو�الغنية �\سر�الفق>;ة �إ�ى �ينتمون �أشخاص �إ�ى �ستبيان

�صالحة� �ا�س�}دف �العينة �تكن �لم �الحالة �هذه �وjي �\سر�ا�توسطة، �إ�ى ينتمون

  .لبحث�السلوك��نتخابي�للطبقة�الوسطى

�صنفو  �لÌجر��ن �أكµ;�معدل �أن �باÃجر�ُيTحظ �\سرة �تصنيف �عTقة ا�وjي

� �ب>ن �ي¦;اوح �هو�ما �متوسطة �أسرة �ضمن �يليه�516درهم�16000و�10000أنفسهم ،

� �\جر�ماب>ن ��10000و�8000معدل �ب>ن �ا�عدل �ثم أما�. درهم�8000و�4500درهم،

�صفوفهم� �لÌجر�jي �فأكµ;�معدل �نسبيا، �\سر�ا�توسطة �ضمن �أنفسهم �صنفوا من

� �ماب>ن �التنا. درهم�8000و�4500كان �بعض �يTحظ �ذلك �يتعلق�ومع �فيما قضات

من�هذه�التناقضات�مث�Tأن�أكµ;�). 2: ا�بيان�رقم(بعTقة�التصنيف�\سري�باÃجر�

� �ماب>ن �كان �نسبيا �\سر�ا�توسطة �لÌجر�لدى �معدل �وم·}ا�16000و�10000ثاني ،

� �أكµ;�من �يتقا¾�¤ �من �هناك �أن �\سر��22أيضا �ضمن �نفسه �وصنف �درهم ألف

درهم��T4500حظ�أن�هناك�من�يتقا¾�¤�أقل�من�،�كما�ي)مستجوب>ن�10(ا�توسطة�

� �نسبيا �متوسطة �أسرة �ضمن �نفسه �) مستجوبا�29(وصنف �متوسطة �12(أو�أسرة

درهم�وصنف�نفسه��8000و�j�،4500ي�ح>ن�أن�هناك�من�يتقا¾�¤�ما�ب>ن�)مستجوبا

،�هذه�ا�Tحظات�رغم�ضعف�قيم�}ا�الكمية�تؤكد�)مستجوب>ن�6(ضمن�أسرة�فق>;ة�

�مؤشر�\جر� �اقتصادية�أن �عوامل �هناك �Ãن �الوسطى، �الطبقة �تحديد �jي ��يكفي

  واجتماعية�أخرى�تؤثر�jي�\جر�وتجعل�قيمته�تختلف�من�أسرة�إ�ى�أخرى،�

  

                                                           
   .دراهم�10عادة�يساوي�الدو�ر�الواحد�حوا�ي��- 516
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  ع�قة�التصنيف�الذاتي�لÉسر�بمعدل�cجر: 2اJبيان�رقم�

 

انطTقا�من�ا�بيان�أعTه�يتب>ن�أن�معدل�\جر�لدى�الطبقة�الوسطى�بمعناها�

�(عالواس �نسبيا+ أسر�متوسطة �) أسر�متوسطة �ب>ن �الغالب �jي درهم��4500ي¦;اوح

،�لكن�لوحظ�أيضا�أن�\جر���يكفي�وحده�jي�التصنيف��جتما�ي،�لذلك�16000و

هناك�مجموعة�من�ا�ؤشرات��جتماعية�\خرى�ال��Wتمثلها�ا�ستجوبون�jي�تحديد�

� �ونوع �السكن �مث�Tنوع �م·}ا �يكون �قد �الوسطى �أغلب�الطبقة �يكون �بحيث العمل،

�البيضاء �الياقات �اصحاب �من �الوسطى �الطبقة �البنية�. أفراد �أكدته �ما وهذا

jي�ا�ئة،��15ما�يزيد�عن��11السوسيومهنية�للعينة�ا�بحوثة�إذ�شكل�موظفو�السلم�

ومستخدمو�Dدارات�jي�القطاع�الخاص� jي�ا�ئة،�5ما�يزيد�عن��10وموظفو�السلم�

� �عن �يزيد �ا��21ما �jي �كاÃطباء �أخرى �وظائف �إ�ى �باÞضافة �ا�ئة�2.8(ئة، ،�)jي

�8.7(،�وأساتذة�الثانوي�)jي�ا�ئة�2.6(،�و\ساتذة�الجامعي>ن)jي�ا�ئة�3.5(وا�حام>ن

،�ومدراء�شركات�)jي�ا�ئة�3.1( ،�والصحفي>ن)jي�ا�ئة�4( ،�وأساتذة�Dعدادي)jي�ا�ئة

�ا�ؤشرات�). jي�ا�ئة�4( �ويبقى�من�أهم�تلك �الدرا§���ف �من��56.5ا�ستوى jي�ا�ئة
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�و �جام�ي، �تعليم �لهم �و��19.1ا�ستجوب>ن �ا�اجس¦;، �عPى �حاصل>ن �ا�ئة jي��j14.2ي

  ).3ا�بيان�رقم�(ا�ئة�حاصل>ن�عPى�الدكتوراه�

  اJستوى�الدرا�234للعينة�اJستجوبة: 3اJبيان�رقم�

 

  الطبقة�الوسطى�وتقدير�العملية�}نتخابية�-2.2

�أ �ذا£}ا�بعد �تعرف �الوسطى �الطبقة �أن �السابقة �ا�عطيات �خTل �من �تأكد ن

�وخصائص� �سمات �خTل �من �بعضهم �يعرفون �افرادها �أن �بمع¥¤ �كب>;، �حد إ�ى

�ا�ستوى� �عPى �خاصة �تصلح، ��ستبيان �إل�}ا �ُوجه �Wال� �العينة �أن �وتأكد معينة،

�ن �الوسطى، �للطبقة ��نتخابي �السلوك �لدراسة �اساسا شكل
ُ
�لت ��ن�النو�ي، بحث

وليس�القصد�من�ذلك�بحث�إقبال�. مدى�تقدير�الطبقة�الوسطى�للعملية��نتخابية

�وإنما� �ا�والية، �الفقرة �موضوع �سيكون �فهذا �التصويت، �عPى �الوسطى الطبقة

�أحد� �باعتبارها ��نتخابية �بالعملية �الوسطى �الطبقة �إيمان �مدى �بحث القصد

م�نقل�أهمها،�خاصة�jي�البلدان�ال���Wليات�\ساسية�للمشاركة�السياسية،�إن�ل

�ونزü}ة �حرة �تنافسية �فع�Tانتخابات �وعPى�. تعرف �ا�غرب، �jي �الوسطى �الطبقة هل

ا�ستوى�النظري�ا�حض،�تقدر��نتخابات�تقديرا�إيجابيا�أم�سلبيا؟�بتعب>;�آخر�هل�
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�تعتb;ه �و� �مبدئيا �ترفضها �ا¨}ا �أم �ف�}ا؟ �ا�شاركة �jي �وترغب �با�نتخابات ا�تؤمن

  ضرورية�وذات�أهمية؟

�بحث� ��حاولة �كمؤشر�أسا§�� ��نتخابية �اللوائح �jي �اختيار�التسجيل �تم لقد

��نتخابية �للعملية �الوسطى �طريقة�. تقدير�الطبقة �يتب¥¤ �ا�غرب �أن �ا�علوم فمن

�يحّ>ن� �للناخب>ن �سجل �هناك �يوجد �بحيث ��نتخابية، �اللوائح �jي �Dرادي التسجيل

�لغ �يمكن �سواء�باستمرار�و� ��نتخابات، �jي �ا�شاركة �السجل �هذا �jي >;�ا�سجل>ن

ويكون�التسجيل�أساسا�بطلب�من�ا�ع¥��بعد�أن�. تعلق�\مر�بالتصويت�أو�ال¦;شيح

� �سن �وتحسيس��18يبلغ �توعية �حمTت �تكون �ولكن �إجباريا، �ذلك �و��يكون سنة،

�إ ��ستجابة ��ختيار�إما �له �يبقى �وا�واطن �التسجيل، �إ�ى �الحمTت�للدعوة �تلك �ى

وطلب�تسجيله�jي�اللوائح��نتخابية�حW¤���ُيحرم�من�حقه�jي�ال¦;شيح�أو�التصويت�

|}ذه��عتبارات�يمكن�القول�. 517مW¤�أراد�ذلك،�أو�عدم��ستجابة�وعدم�التسجيل

�ا�شاركة� �النظر�عن �بغض ��نتخابية، �اللوائح �jي �التسجيل �عPى �Dقبال �نسبة أن

ات�أو�عدم�ا�شاركة�ف�}ا،�تعكس�مدى�تقدير�العملية��نتخابية�الفعلية�jي��نتخاب

�السياسية �للمشاركة �اساسية �آلية �باعتبارها �|}ا �النتائج�. وDيمان �إ�ى وبالعودة

jي�ا�ئة�مسجل>ن�jي�اللوائح��نتخابية��72.7ا�حصل�عل�}ا�jي�هذا�الصدد�نجد�أن�

  ).4: ا�بيان�رقم(نع>ن�عن�الجواب�jي�ا�ئة�ممت�j1ي�ا�ئة�غ>;�مسجل>ن�و�26.3مقابل�

   

                                                           
أحيانا�يكون�التسجيل�jي�اللوائح�بضغوط�من�أعوان�السلطة�لكن�غالبا�ما�يكون�ا�س�}دف�بذلك�سكان��- 517

  .ا�ناطق�القروية�والفئات�غ>;�ا�تعلمة
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  نسبة�التسجيل�zي�اللوائح�}نتخابية: 4مبيان�رقم�

 

jي�ا�ئة�من�ا�ستجوب>ن�يؤمنون�بأهمية��نتخابات��72.7هذا�يع¥��أن�نسبة�

�ا�شاركة� �jي �رغب�}م �عن �بذلك �معb;ين ��نتخابية �اللوائح �jي �أنفسهم وسجلوا

jي�ا�ئة�من�غ>;�ا�سجل>ن�نسبة�مرتفعة،��26.3ة��نتخابية،�ولكن�مع�ذلك�تبقى�نسب

ومن�ا�جازفة�تفس>;ها�فقط�بالرفض�ا�بدئي�للعملية��نتخابية،�وعدم�Dيمان�|}ا�

�الهيئات� �بعض �أن �علمنا �إذا �خاصة �السياسية، �للمشاركة �أساسية �آلية باعتبارها

�مراجع�} �وتدعو�إ�ى ��نتخابية �اللوائح �jي �تشكك �ا�غرب �jي �و��السياسية �جذريا ا

تشجع�عPى�التسجيل�ف�}ا،�فÑ}ذا��عتبار�يكون�عدم�التسجيل�jي�اللوائح��نتخابية�

�سلبية� �نظرة �يعكس �مبدئيا �موقفا �وليس �سياسيا، �موقفا �ا�واطن>ن �بعض لدى

�عPى� ��نتخابات �تعرفها �Wال� ��خت�Tت �أن �إ�ى �باÞضافة �ذا£}ا، �حد �jي لTنتخابات

 Tي�والتمثPت�السلبية�بشأ¨}ا�قد�تدفع�بعض�من�بلغوا�سن�التصويت�ا�ستوى�العم

  .حديثا�إ�ى�عدم�التسجيل�jي�اللوائح��نتخابية

�آخر� �مؤشر�ثانوي �هناك ��نتخابية �اللوائح �jي �مؤشر�التسجيل �جانب وإ�ى

� �بتاريخ �التشريعية ��نتخابات �jي �صوتوا �بمن �إ�ى�2016أكتوبر��7يتعلق �فبالعودة ،

 Tي� �عل�}ا �ا�حصل �النسب �أن �الجواب��27.7حظ �عن �امتنعوا �صوتوا �ممن �ا�ئة jي
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� �صو£}م �منحوه �الذي �السيا§�� �الحزب �رقم(بخصوص �محاولة�)5: ا�بيان �وjي ،

لتفس>;�تلك�النسبة�من�ا�متنع>ن�يظهر�أ¨}ا�تضم�فئت>ن؛�أشخاصا�صوتوا�عPى�حزب�

�معينة �سرية�التصويت��عتبارات �بمبدأ �ذلك�تشبثا �يعلنوا�عن �ولم ،�سيا§���مع>ن

وأشخاصا�ذهبوا�للتصويت�وأدلوا�بأوراق�بيضاء�ولم�يصوتوا�عPى�أي�حزب�سيا§��،�

�إ�ى� �وذها|}م ��نتخابية �اللوائح �jي �تسجيلهم �بدليل �با�نتخابات �إيما¨}م مؤكدين

مكاتب�التصويت،�لك·}م�لم�يجدوا�ما�يدفعهم�إ�ى�اختيار��ئحة�ترشيح�دون�أخرى،�

ذه�الفئة�الثانية��ي�الغالبة�بدليل�ظاهرة�فقرروا�التصويت�ببطاقة�ملغاة،�ولعل�ه

ومن�ا�ستبعد�jي�صفوف�الطبقة�. ارتفاع�عدد�\وراق�ا�لغاة�jي��نتخابات�ا�غربية

�أخطاء� �بسبب �ا�لغاة �أوراقها �تكون �أن �التعليم �من �ا�هم �ا�ستوى �ذات الوسطى

�ا�. تقنية �هو�من �الذي �التصويت، �سرية �بمبدأ �\مر�بالتشبث �تعلق بادئ�وسواء

\ساسية�jي��نتخابات�التنافسية،�أو�باÞد�ء�بأوراق�بيضاء،�فإن�ذلك�ُيضاف�إ�ى�

�عPى� �ذلك �ليؤشر�كل ��نتخابية �اللوائح �jي �ا�سجل>ن �لعدد �نسبيا �ا�رتفعة النسبة

و�ي�انتخابي�ويؤكد�التقدير�Dيجابي�من�أفراد�الطبقة�الوسطى�للعملية��نتخابية�

  ماذا�عن�ا�وقف�العمPي�من�ا�شاركة�jي��نتخابات؟�من�الناحية�النظرية،�ف

  الطبقة�الوسطى�والتصويت�zي�}نتخابات�التشريعية�-3.2

تم�تنظيم�ثاني�انتخابات�تشريعية�عPى�أساس�دستور��2016أكتوبر��7بتاريخ�

�سم���2011 �ما �سياق �jي �احتجاجات �من �إثر�ماحدث �عPى �با�غرب �إقراره �تم الذي

�آن �العربي �. ذاكبالربيع �عPى ��نتخابات �هذه �jي �التنافس �بمجلس��395وكان مقعدا

� �عPى��305النواب؛ �انتخابية �دائرة �برسم �والبا�ي �الدوائر�ا�حلية، �صعيد �عPى م·}ا

صعيد�مجموع�ال¦;اب�الوط¥�،�ويجري��نتخاب�jي�ا�غرب�بالتمثيل�النس��Lحسب�
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�والتصوي �\صوات �مزج �طريقة �استعمال �ودون �أكb;�بقية �وبلغ�قاعدة �التفاضPي، ت

jي�ا�ئة��55مسجT؛��15702592عدد�ا�سجل>ن�jي�اللوائح�بمناسبة�هذه��نتخابات�

�و �ذكورا ��45م·}م �ا�شاركة �نسبة �وبلغت �إناثا، �ا�ئة �نسبة��j43ي �و�ي �ا�ئة، jي

ُتحتسب�من�عدد�ا�سجل>ن�jي�اللوائح��نتخابية،�وليس�من�مجموع�الناخب>ن�الذين�

�غ> �م·}م �جزء �هذه�يبقى �jي �وتنافست �سابقا، �ذلك �إ�ى �Dشارة �تمت �كما ;�مسجل،

� ���27نتخابات �ضم �سيا§�� �تحالف �م·}ا �سياسية؛ �سياسية�3هيئة ،�518أحزاب

�ما� ��نتخابات �هذه �jي �ا�قدمة �ال¦;شيح �لوائح �عدد �وبلغ �سياسية، �أحزاب والبا�ي

� ��1410مجموعه �ضمت �ترشيح، ���6992ئحة �وم¦;شحة، �عPى��4742م¦;شحا م·}ا

�و �ا�حلية، �الدوائر �الوطنية�2250صعيد �الدائرة �صعيد �وزارة�. عPى �تقدم ولم

�£}م� �نوعية �إحصاءات �أية �سابقا£}ا، �كما ��نتخابات، �هذه �بخصوص الداخلية

�تستحضر�jي� �� �عامة، �بإحصاءات �واكتفت �ف�}ا، �للمشارك>ن ��جتما�ي التصنيف

  . ا�جال�الجغراjيأحسن�\حوال�إ��التصنيف�عPى�أساس�السن�أو�الجنس�أو�

�مشارك�}ا� �كانت �الوسطى �الطبقة �أن �يتضح �ا�بحوثة �العينة �إ�ى وبالعودة

� �انتخابات �jي �2016أكتوبر��7ضعيفة �ا�صوت>ن �نسبة �تتجاوز �لم �بحيث jي��37.4،

  .5: لم�يدلو�بأصوا£}م،�كما�يوضح�ذلك�ا�بيان�رقم�61.9ا�ئة،�مقابل�

   

                                                           
  .ي�ال��Wضمت�ثTثة�أحزاب�يساريةفدرالية�اليسار�الديمقراط�- 518
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   2016أكتوبر�7حوثة�zي�انتخابات�نسبة�تصويت�العينة�اJب: 5اJبيان�رقم�

  

�مرتفعة� �كانت �Wال� ��نتخابية �اللوائح �jي �التسجيل �نسبة �عكس �وعPى إذن

�مجموعة� �إ�ى �ذلك �ا�ستجوبون �أعزى �وقد �ضعيفة، �التصويت �نسبة �كانت نسبيا،

من�\سباب�jي�مقدم�}ا�عدم�الثقة�jي��نتخابات�بالكيفية�ال��Wتجري�عل�}ا�وعدم�

ومن�ا�علوم�أن�ا�غرب�عرف�ابتداء�من�). 6: ا�بيان�رقم(اب�السياسية�الثقة�jي�\حز 

2011�� �حركة �إثر�احتجاجات �Dطار��20وعPى �jي �التغي>;ات �من فb;اير�مجموعة

� �فدستور �السياسية، �و\حزاب ��نتخابات �يخص �فيما �والقانوني �2011الدستوري

�الذي �السيا§�� �الحزب �من �الحكومة �رئيس �بتعي>ن �ا�لك �انتخابات��ألزم تصدر

� �النواب �مجلس �(أعضاء �والü�Ï}ة�)47الفصل �الحرة ��نتخابات �أن �عPى �نص �كما ،

� �الديمقراطي �التمثيل �مشروعية عتb;�أساس
ُ
�ت �(والشفافة �وأقر�لكل�)11الفصل ،

�الرشد� �سن �بلوغ �شرط �لTنتخابات، �وال¦;شح �التصويت �jي �بالحق �ومواطن مواطنة

�ا�دني �بالحقوق �والتمتع �والسياسيةالقانونية، �تكافؤ�الفرص�. ة �تشجيع �عPى ونص

�العمومية� �بالسلطات �أناط �كما ��نتخابية، �الوظائف �ولوج �jي �والرجال �النساء ب>ن

�السياسية،� �التنمية �jي �الشباب �مشاركة �وتعميم �لتوسيع �التداب>;�ا�Tئمة اتخاذ
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�ا�حلي ��نتخابات �jي �ا�شاركة �بإمكانية �با�غرب �ا�قيم>ن �لÌجانب ة،�واع¦;ف

� �با�ثل �للمعاملة �أو�تكريسا �دولية ��تفاقيات �أو�تطبيقا �القانون ¤�الفصل�(بمقت

�وضمان�). 30 �القانون، �مجال �وتوسيع �الb;�ان �صTحيات �تنويع �إ�ى �باÞضافة هذا

� �الb;�انية �للمعارضة �الحقوق �من �(مجموعة �\حزاب�). 10الفصل وبخصوص

�تأط>;  �من�وظيف�}ا �عPى�أن �نص�الدستور �وا�واطن>ن�وتكوي·}م��السياسية ا�واطنات

السيا§��،�وتعزيز�انخراطهم�jي�الحياة�الوطنية،�وjي�تدب>;�الشأن�العام،�وأ¨}ا�تساھم�

jي�التعب>;�عن�إرادة�الناخب>ن،�وا�شاركة�jي�ممارسة�السلطة،�عPى�أساس�التعددية�

Pى�،�كما�نص�الدستور�ع)7الفصل(ُتؤسس�وُتمارس�أنشط�}ا�بحرية� والتناوب،�وأ¨}ا

�أو�عن� �لTنتخابات، �باسمه �ترشح �الذي �السيا§�� �انتمائه �عن �تخPى �من �كل تجريد

� �الb;�انية �صفته �من �إل�}ا، �ينتم� �Wال� �الb;�انية �أو�ا�جموعة �(الفريق ،�)61الفصل

� �ظاهرة �بالنظر�إ�ى �مهما �أمرا �ذلك ال��Wكانت�تربك�ا�شهد�" ال¦;حال�السيا§��"وكان

��ن �اق¦;اب �عند �خاصة �وتفصيلها�الحزبي، �ا�قتضيات �هذه �تأكيد �وتم تخابات،

�عن�519بواسطة�قوان>ن�تنظيمية �يزيد سنوات�أن�تلك�5،�لكن�يبدو،�وبعد�مرور�ما

�الطبقة� �جلب �jي �تجد �ولم �السياسية ��خت�Tت �واقع �من �تغّ>; �لم التعديTت

� �انتخابات �jي �بكثافة �للمشاركة �\سباب�2016أكتوبر��7الوسطى �من �يكون �وقد ،

لذلك�أن�أفراد�هذه�الطبقة،�أو�عPى�\قل�جزء�مهم�م·}م،�يرى�أن�القواعد��الرئيسة

�تأث>;ها� �يكون �Wال� �السطح �قواعد �إ� شكل
ُ
�ت �� �ا�غرب �jي �والقانونية الدستورية

                                                           
،�2011أكتوبر��17: ا�تعلق�بمجلس�النواب�وا�نشور�بالجريدة�الرسمية�بتاريخ�27.11القانون�التنظيم��رقم�- 519

� �رقم �التنظيم� �بتاريخ�28.11والقانون �الرسمية �بالجريدة �وا�نشور �ا�ستشارين �بمجلس نونb;��22: ا�تعلق

2011 .� �رقم �التنظيم� �بتاريخ�29.11والقانون �الرسمية �بالجريدة �وا�نشور �السياسية �باÃحزاب �24: ا�تعلق

  .2011أكتوبر�
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محدودا�ما�لم�تتغ>;�قواعد�العمق�ا�تمثلة�jي�\عراف�والتقاليد�ا�خزنية،�باÞضافة�

�مظ �من �السيا§�� �ا�شهد �يعرفه �ما �ا�صالح�إ�ى �وإثارة �والتشرذم ��نحسار اهر

�حكومة�. الخاصة �عل�}ا �أقدمت �Wال� �Dجراءات �بعض �أيضا �\سباب �من �يكون وقد

،�وال��Wكان�لها�تأث>;�سل2011��Lنونb;�25السيد�بنك>;ان،�ال��Wتشكلت�بعد�انتخابات�

�وصندوق� �بتحرير�أسعار�ا�حروقات �ا�تعلقة �تلك �قبيل �من �الوسطى، �الطبقة عPى

  .�قاصة�والتقاعدا

  أسباب�عدم�التصويت: 6اJبيان�رقم�

 

��نتخابات� �jي �الثقة �عدم ��ي �التصويت �عدم �jي �\سباب �أول �كانت وإذا

�اللوائح� �jي �التسجيل �عدم �هو �\سباب �هذه �آخر �فإن �السياسية، و\حزاب

د�jي�ا�ئة�من�ا�ستجوب>ن�أن�عدم�تصوي�}م�يعو ��7,2نتخابية،�حيث�لم�يعزو�إ��

��نتخابية �اللوائح �jي �تسجيلهم �عدم �بكون�. إ�ى �إليه �Dشارة �سبقت �ما �يؤكد وهذا

�ا�شاركة� �أليات �أهم �من �باعتبارها �با�نتخابات �يؤمنون �الوسطى �الطبقة أفراد

السياسية�عPى�ا�ستوى�النظري�وا�بدئي،�لك·}م�عPى�ا�ستوى�العمPي���يثقون�ف�}ا�
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ا�يحيط�|}ا�من�حدود�دستورية�وقانونية�يجعل�م·}ا��ا�تعرفه�من�اخت�Tت،�وربما��

� �دستور �يبدو�أن �إذ �َيحكم، �من �تحديد �jي �هامشية �تغي>;اته��2011آلية �بعض رغم

ا�تعلقة�با�نتخابات�حافظ�عPى�نفس�الخصائص�الجوهرية�jي�النظام�السيا§���jي�

�كل� �عPى �وهيمن�}ا �وسموها �الفعPي �للحكم �ا�لكية �ا�ؤسسة �امتTك مقدم�}ا

ويTحظ�أيضا�أن�السبب�ا�تعلق�بعدم�تأث>;�التصويت�احتل�. �ؤسسات�الدستوريةا

�الطبقة� �أفراد �أن �أخرى �مرة �يؤكد �مما �ا�درجة، �\سباب �ب>ن �من �الرابعة ا�رتبة

�بالعملية� �يحيط ��ا �نظرا ���يصوت �أغلÑ}م �لكن �تصوي�}م �قيمة �يقدرون ا�توسطة

أيضا�أن���أحد�من��T6ل�ا�بيان�رقم�ومما�يTحظ�من�خ. �نتخابية�من�اخت�Tت

ا�ستجوب>ن�جعل�من�أسباب�عدم�التصويت�جهله�بمكان�مكتب��ق¦;اع،�مما�يؤكد�

�الوسطى�jي�بعض�\خطاء�التقنية�ا�تعلقة�با�ق¦;اع �وقوع�أفراد�الطبقة . استبعاد

ب�jي�ا�ئة�من�ا�ستجوب>ن�اختاروا�أسباب�أخرى،�من�غ>;�تلك�\سبا�21ويTحظ�أن�

ا�حددة،�وقد�ترتبط�تلك�\سباب�\خرى�بظروف�شخصية�كا�رض�أو�السفر،�و��

�وعود� �أو �رشاوى �بسبب �ا�رشح>ن �مع �خTفات �\سباب �من �يكون �أن ُيستبعد

�ضعيفا �يبقى �ذلك �احتمال �كان �وإن �jي�. انتخابية، �انتخابي �فساد �من �يكون فما

�أما �ال¦;شيح، �أكµ;�بعملية �يرتبط �الوسطى �الطبقة �التصويت��صفوف �مستوى عPى

فاÃكµ;�تعرضا�لذلك�هم�أفراد�الطبقة�الفق>;ة،�إذ�تشكل�ا�حطات��نتخابية�فرصة�

�وبيع� ��نتخابية، �الحمTت �jي �ا�أجورة �ا�شاركة �خTل �من �لبعضهم، �ماليا وموردا

  . \صوات�يوم��ق¦;اع

 الطبقة�الوسطى�والتصويت�لحزب�العدالة�والتنمية�-4.2

�الع �حزب �احتل �اق¦;اع �jي �والتنمية �من��2016أكتوبر��7دالة �\و�ى، ا�رتبة
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من��27.88صوتا،�أي�ما�يعادل��1618963حيث�عدد�\صوات�وا�قاعد،�بمجموع�

صوتا�عن�حزب�\صالة�وا�عاصرة،�الذي�احتل��402.411مجموع�\صوات،�وبفارق�

�مستو . jي�ا�ئة�20.95ا�رتبة�الثانية،�بنسبة�أصوات�تعادل� ى�ا�قاعد�حصل�وعPى

مقعدا�با�قارنة�مع�النتائج�ال��Wحصل��18مقعدا�بمجلس�النواب،�بزيادة��125عPى�

� �انتخابات �أي �السابقة، �التشريعية ��نتخابات �jي �2011نونb;�25عل�}ا �وبفارق ،23�

�الثانية �ا�رتبة �احتل �الذي �الحزب �عن �النتائج�. مقعدا، �هذه �jي �الحزب �رأى وقد

تتبعون�للشأن��نتخابي�بالداخل�والخارج�مهمة،�بغض�النظر�انتصارا،�واعتb;ها�ا�

�وزارة� �أعلنته �ما �حسب �بغلت، �Wال� ��نتخابات �مقاطعة �و �العزوف �نسبة عن

jي�ا�ئة�من�مجموع�ا�سجل>ن�jي�اللوائح��نتخابية�فقط،�وليس�من��57الداخلية،�

�التصويت �حق �لهم ��ن �العام �مهمة. 520ا�جموع �النتائج �تلك �كانت �عتبارين��لقد

أولهما�أن�حزب�العدالة�والتنمية�حصل�عPى�هذه�النتائج�بعد�تجربته�jي�: أساسي>ن

،�ولم�يتأثر�سلبا�بما�شاب�تلك�التجربة�من�تعµ;ات�2011قيادة�الحكومة�منذ�سنة�

وبما�اتخذته�الحكومة�من�قرارات�اعتb;£}ا�العديد�من�الهيئات�السياسية�والنقابية�

�ا �صالح �jي �ليست �ال��Wبا�غرب �الوعود �لبعض �وفائه �يتأثر�بعدم �لم �كما لشعب،

� �انتخابات �jي ��نتخابي �برنامجه �jي �نفسه �عPى �يتعلق�2011قطعها �فيما �خاصة ،

ثاني�اعتبار�يتمثل�jي�حجم�الضغط�والتضييق�الذي�. بمحاربة�الفساد�ومعدل�النمو

�أنه�،�إ� 521تعرض�له�حزب�العدالة�والتنمية�قبل��نتخابات�|}دف�تحجيم�نتائجه

                                                           
مTي>ن�من�ا�واطن>ن�الذين�لهم�حق�التصويت�وغ>;�مسجل>ن�jي�اللوائح��10و�6هناك�تقديرات�ت¦;اوح�ب>ن��- 520

  .�نتخابية
منع�بعض�ا�رشح>ن�من��2016بات�من�أشكال�الضغط�ال��Wتعرض�لها�حزب�العدالة�والتنمية�إبان�انتخا�- 521

  ...ال¦;شح�باسمه�ومنع�بعض�مهرجاناته�الخطابية
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�السياسية� �\حزاب �عن �مهمة �وبفروق �\و�ى، �ا�رتبة �احتTل �استطاع �ذلك رغم

  .ويبدو�أن�أسباب�ذلك�متعددة�ومتداخلة. \خرى 

� �منذ�انتخابات اعتقاد�وسط�بعض�السياسي>ن�ورأي�وسط��2011وقد�ساد

�العدالة� �حزب �تدعم �با�غرب �الوسطى �الطبقة �أن �مفاده �الباحث>ن �من مجموع

�ب �جهة�والتنمية �من �ومحافظة �جهة �من �طموحة �بطبيع�}ا �الطبقة �هذه �Ãن ا�غرب،

�حزب� �تبناه �ما �وهذا �اجتماعية، �رجات �ودون �|}دوء �لكن �لÌفضل �تتطلع أخرى،

  ". DصTح�jي�ظل��ستقرار"العدالة�والتنمية�من�خTل�شعاره�

jي�هذا�السياق�تضمن��ستبيان�سؤ��عن�الحزب�الذي�تم�منحه�الصوت�

،�فكانت�النتائج�أن�أعPى�نسبة�من�\صوات،�وال���Wي�2016أكتوبر��7ابات�jي�انتخ

jي�ا�ئة�لحزب�\صالة��j10.4ي�ا�ئة،�ُمنحت�لحزب�العدالة�والتنمية،�مقابل��43.6

و�با�قارنة�مع�النسب�العامة�لÌصوات�ال��Wحصل�عل�}ا�). 7: ا�بيان�رقم(وا�عاصرة�

�العدال �حزب �حالة �jي �يTحظ �عل�}ا�الحزب>ن �ا�حصل �النسبة �تزايد �والتنمية ة

� �العينة �) 43.6(بخصوص �العامة �النسبة �) 27.88(عن �عن �يزيد �jي��15بما نقطة،

نقط،�إذ��10ح>ن�يTحظ�jي�حالة�حزب�\صالة�وا�عاصرة�التناقص�بما�يزيد�عن�

� �العامة �النسبة �العينة��20.95كانت �بخصوص �النسبة �تتجاوز �لم �بينما �ا�ئة، jي

ا�ئة،�ويمكن�تفس>;�هذه�ا�Tحظة�بالطابع�الحضري�للعينة�ا�بحوثة،�فقد��jي�10.55

�أكj�;µي� �عليه �التصويت �يتم �والتنمية �العدالة �حزب �أن �الدراسات �بعض أكدت

ا�دن،�بينما�يتم�التصويت�أكµ;�عPى�حزب�\صالة�وا�عاصرة�jي�العالم�القروي،�و��

نتخابات�وحياد�السلطة�jي�العTقة�يمكن�استبعاد�تفس>;ات�أخرى�تتعلق�ب�Ïاهة�� 

  . بالحزب>ن
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  نسبة�التصويت�ع:ى�cحزاب�السياسية: 7اJبيان�رقم�

 

�\حزاب� �با�ي �عPى �\صوات �تشتت �يTحظ �والثاني �\ول �الحزب>ن وباستثناء

�حسب� �Lالنس� �بالتمثيل �الTئ�ي ��ق¦;اع �بنمط �ذلك �تفس>; �ويمكن السياسية،

ب �ا�تَّ �أكb;�بقية، �قاعدة �سنة �منذ �توسيع�2002ع �\ساسية �خصائصه �من �والذي ،

�مسألة� �ُيصعب �مما �حاسمة، �أغلبيات �فرز �و�عدم �ا�قاعد �عPى �الحاصل>ن دائرة

  .التحالفات�لتشكيل�الحكومة

وعb;�ا�ستجوبون�عPى�أن�الدافع�\ول�jي�تصوي�}م�عPى�حزب�ما�هو��قتناع�

حزب�ا�صوت�عليه�أفضل�حزب�من�ب>ن�بالb;نامج��نتخابي،�والدافع�الثاني�اعتبار�ال

� �ا�رشحون �يتوفر�عل�}ا �Wال� �هو�الكفاءة �الثالث �والدافع �ا�وجودة، ا�بيان�(\حزاب

  ).8رقم�
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  دوافع�التصويت: 8اJبيان�رقم�

  

�ترتبط� �موضوعية �بدوافع �التصويت �الوسطى �الطبقة �أفراد �تأكيد وبقدر

�ا �وكفاءة ��نتخابي �والb;نامج �السيا§�� �الدوافع�بالحزب �احتلت �بقدر�ما �رشح>ن،

�نسب�ضعيفة،�ويمكن�تفس>;�ذلك� الشخصية�ا�تعلقة�بالقرابة�والجوار�والصداقة

�الطبقة �هذه �لدى �يكون �الذي ��نتخابي �الو�ي �ضعف�. بمنسوب �أيضا ويTحظ

�ختيار�عPى�أساس�الدين�أو�العلمانية،�مما�يؤكد�أن�هذه�الطبقة�تكون�أقرب�إ�ى�

�العقTني �قد�الناخب �السيا§�� �الحزب �بأفضلية �ا�رتبط �الدافع �أن �العلم �مع ،

�هو�حزب� �بذلك �\ول �ا�ع¥� �وربما �معينة، �أو�مذهبية �دينية �اختيارات يستبطن

العدالة�والتنمية،�إذ�كان�الدافع�\ول��ن�صوت�عليه،�هو�كونه�أفضل�حزب�من�

ة�لهذه�\فضلية،�وهناك�أوجه�متعدد). 9: ا�بيان�رقم(\حزاب�السياسية�ا�وجودة�

م·}ا�التنظيم�والديمقراطية�الداخلية�وا�صداقية،�وقد�يكون�م·}ا،�وربما�من�أهمها�

�Lيديولو5ي�وا�ذهDلدى�بعض�الناخب>ن،�التوجه�.  
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  دوافع�التصويت�ع:ى�حزب�العدالة�والتنمية: 9اJبيان�رقم�

 

Tخ� �من �تب>ن �ما �عكس �وعPى �والتنمية، �العدالة �حزب �بخصوص ل�فيTحظ

التحديد�العام�لدوافع�التصويت،�أن�دافع�أفضلية�الحزب�مقدم�عPى�دافع�الb;نامج�

�النظر�عن� �بغض �أصوا£}ا �تمنحه �بالحزب �مرتبطة �ناخبة �كثلة �فهناك �نتخابي،

الb;نامج��نتخابي�وعن�تقييمها�للتجربة�الحكومية�ال��Wقادها،�و�ي�كثلة�قارة�وقد�

�انتخ �أكدته �ما �وهذا �نسبيا، �ت¦�ايد �jي�2016أكتوبر��7ابات �الحفاظ�عل�}ا �إ�Ãأن ،

�نتخابات�ا�قبلة�ره>ن�بحفاظ�الحزب�عPى�مكانته�وأفضليته،�وهو�\مر�الذي�ليس�

من�السهل�التسليم�به�خاصة�بعد�التطورات�ال��Wعرفها�الحزب�عPى�إثر��نتخابات�

  .522\خ>;ة

                                                           
بعد�إعفاء�السيد�بنك>;ان�من�رئاسة�الحكومة�وتعويضه�بالسيد�العثماني�الذي�قدم�الكث>;�من�التناز�ت��- 522

ن�عن�بخصوص�تشكيل�الحكومة�ساد�عPى�صفحات�ا�واقع��جتماعية�نقاش�حاد�ابتعد�jي�كث>;�من��حيا

�بعض� �لدى �كب>;ا �استياء �خلف �مما �والتنمية �العدالة �حزب �وأعضاء �قيادات �بعض �ب>ن �اللياقة حدود

  .ا�نخرط>ن�jي�الحزب
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  تحو#ت�التصويت�لدى�الطبقة�الوسطى�-5.2

�ا �خTل �من �تب>ن �أن �عل�}ا �ا�حصل ��نتخابات��65لنتائج �jي �صوتوا �ا�ئة jي

ولم��j2011ي�ا�ئة�صوتوا�فقط�jي�انتخابات��18،�و2016و�2011التشريعية�لسنة�

� �صوت �ح>ن �jي �\خ>;ة، ��نتخابات �jي ��17يصوتوا �انتخابات �jي �ا�ئة ولم��j2016ي

،�ويتب>ن�من�خTل�ذلك�)10: ا�بيان�رقم(يصوتوا�jي��نتخابات�التشريعية�السابقة�

استقرار�نسj��Lي�صفوف�ا�صوت>ن�من�الطبقة�الوسطى،�وأن�من�سبق�وصوتوا�jي�

تم�تعويضهم�بناخب>ن�جدد�لم�يسبق�لهم�أن�صوتوا�jي��2016ولم�يصوتوا�jي�2011

�18،�وجزء�م·}م�ممن�بلغوا�سن�التصويت�حديثا،�علما�أن�الفئة�العمرية�ب>ن�2011

  .jي�ا�ئة�15.2عينة�ا�بحوثة�سنة�شكلت�ضمن�ال�30سنة�و

  2016و�2011نسبة�اJصوت�ن�ب�ن� :10اJبيان�رقم�

  

� �تشريعيات �jي �صوتوا �من �صفوف �أ¨}م��73عb;��2016و�2011وjي �ا�ئة jي

�عPى�نفس�الحزب�السيا§��،�و �معا ��ستحقاق>ن �jي �م·}م�غ>;وا��27صوتوا jي�ا�ئة

17%

65%

18%

فيصوتوا فقط 2016

فيصوتوا 2016و 2011

فيصوتو فقط 2011



  عاش اآلمال وتكريس اإلحباطات ب� إن 2016ترشيعيات 
  خالد العرسي.دــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة يف النتائج والتداعيات

 

444 
 

عPى�نفس�الحزب�السيا§���الذي�صوتوا��2016اتجاه�تصوي�}م،�بحيث�لم�يصوتوا�jي

�عل �jي �رقم( 2011يه �)12: ا�بيان �يتعلق�، �فيما �نسبيا �استقرارا �أيضا �يؤكد مما

بالحزب�السيا§���ا�صوت�عليه،�ويفسر�ذلك�بارتباط�جزء�مهم�من�أفراد�الطبقة�

�و�با�ستقرار�العام� الوسطى�الذين�يشاركون�jي��نتخابات�بأحزاب�سياسية�معينة

ن�إحداث�بعض�الهيئات�السياسية�،�إذ�يتضح�أ2016و�j2011ي�ا�شهد�الحزبي�ب>ن�

لم�يكن�له�تأث>;�ملموس�عPى�ا�شهد�الحزبي،�ففدرالية�اليسار��2011بعد�انتخابات�

� �jي �تأسست �Wال� ،Tمث� ��14الديمقراطي �حزب�2014مارس �من �كل �ضمت �Wوال� ،

الطليعة�الديمقراطي��ش¦;اكي،�وحزب�ا�ؤتمر�الوط¥���تحادي،�والحزب��ش¦;اكي�

�لم ��ا�وحد، �بمجموع �التاسعة �إ��ا�رتبة �عن��575 164تحتل ���يزيد �ما �أي صوتا

���يتجاوز��2.83 �مجلس�النواب �jي �مقاعدها �عدد �\صوات،�مما�جعل jي�ا�ئة�من

�الثمانية� �\حزاب �أن �ُيTحظ �معا �لTستحقاق>ن �العامة �النتائج �وبمقارنة مقعدين،

�ال¦;تيب �jي �التغي>; �بعض �مع �نفسها ��ي �مما523\و�ى �الحدود��، �أبعد �إ�ى يؤكد

�ستقرار�العام�jي�ا�شهد�الحزبي،�وقد�كان�أول�مستفيد�من�ذلك�هو�حزب�العدالة�

أقوى�حزب�سيا§���ضمن�\حزاب�السياسية��2016والتنمية�الذي�بقي�إ�ى�حدود�

                                                           
��ي�- 523 �السياسية �\حزاب �وا�عاصرة،�: هذه �\صالة �لÌحرار، �الوط¥� �التجمع ��ستقTل، �والتنمية، العدالة

مع�تغي>;�jي�. ية،��تحاد�الدستوري،�التقدم�و�ش¦;اكية�تحاد��ش¦;اكي�للقوات�الشعبية،�الحركة�الشعب

،�وأصبح�2011بعد�أن�كان�jي�ا�رتبة�الثانية�jي�2016ال¦;تيب،�بحيث�أصبح��ستقTل�jي�ا�رتبة�الثالثة�jي�

�2011 \صالة�وا�عاصرة�jي�ا�رتبة�الثانية�بعد�أن�كان�jي�ا�رتبة�الرابعة،�وانتقل�التجمع�من�ا�رتبة�الثالة�jي

� �jي �الرابعة �ا�رتبة �عكس�2016إ�ى �السادسة، �ا�رتبة �إ�ى �الخامسة �ا�رتبة �من ��ش¦;اكي ��تحاد �وانتقل ،

الحركة�الشعبية�ال��Wانتقلت�من�ا�رتبة�الخامسة�إ�ى�ا�رتبة�السادسة،�وبعد�ان�كان��تحاد�الدستوري�jي�

،�عكس�التقدم�و�ش¦;اكية�2016منة�jي�انتخابات�أصبح�jي�ا�رتبة�الثا�2011ا�رتبة�السابعة�jي�انتخابات�

لكن�باستثناء�صعود�\صالة�وا�عاصرة،�ليس�هناك�. الذي�احتل�jي�هذه��نتخابات�\خ>;ة�ا�رتبة�السابعة

  .تأث>;�كب>;�لتغي>;�ترتيب�\حزاب�السياسية�\خرى 
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�السياسية� �\حزاب �با�ي �ضعف �القوة �مصادر�تلك �ومن ��نتخابات، �jي ا�شاركة

د�من�محاولة�رصد�بعض�تحو�ت�التصويت�ب>ن��نتخابات�وهذا�ما�سيتأك. \خرى 

  .التشريعية�و�نتخابات�الجماعية�والجهوية

2016و�2011ابات�تحو#ت�اتجاهات�التصويت�ب�ن�انتخ :12اJبيان�رقم�   

  

� �بتاريخ �ا�غرب �عرف �عPى��2015شتنb;�4فقد �ومباشرة �عامة انتخابات

�كانت� �Wال� �\خ>;ة �هذه �والجهات، �الجماعات �مرة �Ãول �شملت �ا�حPي، ا�ستوى

�الساب �jي �غ>;�مباشرةمجالسها �عb;�انتخابات �تكون �jي�. ق �ا�¦;شح>ن �عدد �بلغ وقد

� �الجماعية �و��130نتخابات ��925ألف �أكµ;�من �مثلوا �سياسية،��30م¦;شحا هيئة

� �أجل �من �وذلك �مستقل>ن، �م¦;شح>ن �و�31فض�Tعن �بلغ��482ألف �فيما مقعدا،

� �الجهوية �با�نتخابات �الخاصة �ال¦;شيحات ��7588عدد �عPى �توزعت �895ترشيحا،

� �أجل �من ��نتخابات�. مقعدا��678ئحة، �يخص �فيما �الجدد ب>ن
َ

�ا�نتخ �عدد وبلغ

� �و�15الجماعية �Dجما�ي��28ألف �العدد �نصف �تقريبا �يعادل �ما �أي منتخبا،

� �الجهوية ��نتخابات �يخص �وفيما ب>ن،
َ

�يعادل��242للمنتخ �ما �أي �جديدا، منتخبا

73%

27%

الحزبنفسعلىصوتوا

الحزبنفسعلىيصوتولم
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jي��78ن�من�خTل�نتائج�الدراسة�أن�وقد�تب>. تقريبا�ثلث�العدد�Dجما�ي�للمنتخب>ن

  ).13ا�بيان�رقم�(ا�ئة�من�ا�صوت>ن�صوتوا�jي��نتخابات�التشريعية�وا�حلية�

نسبة�اJصوت�ن�بحسب�نوع�}نتخابات�من�مجموع�من�صوتوا�zي�}نتخابات� :13اJبيان�رقم� 

  التشريعية

  

ويتأكد�من�ذلك�أن�اختTف�نوع��نتخابات�لم�يكن�له�تأث>;�كب>;�عPى�نسبة�

) 2015(تخابات�ا�حلية�ا�صوت>ن،�ولعل�مما�أسهم�jي�ذلك�التقارب�الزم¥��ب>ن��ن

jي�ا�ئة�ا�تعلقة�بالذين�صوتوا��22ومع�ذلك�فنسبة�). 2016(و�نتخابات�التشريعية

�خاصة� ��نتباه، �تشد �ا�حلية ��نتخابات �jي �يصوتوا �ولم �التشريعية ��نتخابات jي

� �jي �صوتوا �من �بنسبة �مقارن�}ا ��2016عند �jي �يصوتوا �ا�ئة�18( 2011ولم من�) jي

�وبنس ��نتخابات�جهة، �jي �يصوتوا �ولم �ا�حلية ��نتخابات �jي �صوتوا �من بة

� �ثانية �جهة �من �ا�ئة�10(التشريعية �لتصويت�). jي �Lالنس� �ا�يل �يب>ن \مر�الذي

الطبقة�الوسطى�jي��نتخابات�التشريعية�أكµ;�من��نتخابات�ا�حلية،�ومما�يفسر�

78%

22%

والتشريعيةالمحليةفيصوتوا

فقطالتشريعيةفيصوتوا
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�أكµ;�تأث>;  �اعتبار��نتخابات�التشريعية ا�عPى�السياسات�العامة�ا�ؤثرة�jي�ذلك�ربما

ولم�يكن��ستقرار�النس��LعPى�مستوى�التصويت،�وإنما�أيضا�وبدرجة�أعPى�

jي�ا�ئة�ممن�صوتوا�أ¨}م�صوتوا�عPى�نفس�

ذين�غ>;وا�jي�ا�ئة�ال�14الحزب�السيا§���jي��نتخابات�ا�حلية�والتشريعية،�مقابل�

14  

 

�هناك�نسبة�استقرار�jي�اتجاه�التصويت�ب>ن��نتخابات� ويتأكد�من�ذلك�أن

� �لسنة �التشريعية ��نتخابات �ب>ن �مسجلة ��ي �أكb;�مما �والتشريعية �2011ا�حلية

�إ �باÞضافة �لذلك �ا�فسرة �العوامل �من �ويبقى �ب>ن�، �الزم¥� �التقارب �ى

�\خ>;� �هذا �الحزبي، �ا�شهد �jي �ستقرار�العام

�سنة��2016 �يتغ>;�خTل �أن فباÃحرى

  . فصلت�ب>ن��نتخابات�ا�حلية�و�نتخابات�التشريعية

عاش اآلمال وتكريس اإلحباطات ب� إن 2016ترشيعيات 
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�أكµ;�تأث>;  �اعتبار��نتخابات�التشريعية ذلك�ربما

  .الطبقة�الوسطى

ولم�يكن��ستقرار�النس��LعPى�مستوى�التصويت،�وإنما�أيضا�وبدرجة�أعPى�

�;bى�مستوى�اتجاه�التصويت،�إذ�عPى�نفس��86عPي�ا�ئة�ممن�صوتوا�أ¨}م�صوتوا�عj

الحزب�السيا§���jي��نتخابات�ا�حلية�والتشريعية،�مقابل�

  ). 14: ا�بيان�رقم(اتجاه�تصوي�}م�

14اJبيان�رقم�

ويتأكد�من�ذلك�أن�هناك�نسبة�استقرار�jي�اتجاه�التصويت�ب>ن��نتخابات�

� �لسنة �التشريعية ��نتخابات �ب>ن �مسجلة ��ي �أكb;�مما �والتشريعية ا�حلية

�إ2016و �باÞضافة �لذلك �ا�فسرة �العوامل �من �ويبقى ،

� ��2015انتخابات �\خ>;��2016وانتخابات �هذا �الحزبي، �ا�شهد �jي �ستقرار�العام

� �ب>ن �ملموس �يتغ>;�بشكل �لم 2016و�2011الذي

فصلت�ب>ن��نتخابات�ا�حلية�و�نتخابات�التشريعية
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 خ�صات�واستنتاجات -3

سة�أن�فرد�الطبقة�الوسطى�يعرف�إ�ى�أبعد�الحدود�تب>ن�من�خTل�الدرا�3-1

أنه�من�الطبقة�الوسطى،�و\كµ;�من�هذا�يعرف�من�يشاركه��نتماء�لهذه�الطبقة،�

وذلك�انطTقا�من�خصائص�اقتصادية�واجتماعية،���تتحدد�jي�\جر�فقط،�وإنما�

أخرى�لم��ا�كانة��جتماعية�للعمل�وا�ستوى�الدرا§��،�باÞضافة�إ�ى�عوامل تشمل

لكن���يمكن��دعاء�بأن�. تكن�محل�بحث�jي�هذه�الدراسة�كنوع�السكن�والنسب

  .هذا�الو�ي�با�نتماء�للطبقة�الوسطى�يعكس�وعيا�تاما�بوظائفها�وأدوارها

�أمرا� 3-2 ��نتخابات �jي �ا�شاركة �يعتb;ون �الوسطى �الطبقة �أفراد �أن تأكد

j� �إرادته �بمحض �نفسه �ُيسجل �أغلÑ}م �وأن ���ُيحرم�مهما، ¤Wح� ��نتخابية �اللوائح ي

�وال¦;شيح �التصويت �jي �حقه �الذين�. من �ا�ستجوب>ن �بعض �صفوف �jي �تأكد كما

صوتوا�نوع�من�الو�ي��نتخابي�بحيث�تشبثوا�بمبدأ�سرية�التصويت،�وامتنعوا�عن�

�العلم�أن�مبدأ�سرية�التصويت�ُيعتb;�. تحديد�الحزب�السيا§���الذي�صوتوا�له مع

�ا�بادئ �شخصية��أحد �مبدأ �إ�ى �باÞضافة �التنافسية ��نتخابات �jي \ساسية

وإن�كانت�الغاية�من�سرية�التصويت�. التصويت،�الذي�يع¥��عدم�تفويض�التصويت

  .ترتبط�أساسا�بلحظة��ق¦;اع

يتضح�أن�التغي>;ات�السياسية�والدستورية�والقانونية�ال��Wعرفها�ا�غرب� 3-3

� �سنة �أف�2010بعد �أغلب �ُتقنع �صناديق�لم �إ�ى �بالتوجه �الوسطى �الطبقة راد

�ق¦;اع،�ليس�Ã¨}م�زاهدين�jي�حقوقهم�السياسية،�ال��Wمن�أهمها�حق�التصويت�

�ف�}ا،� وال¦;شيح، �يشاركوا �لم �وإن ��نتخابات �عن �ينتج �ما �إ�ى �مطمئن>ن �Ã¨}م وليس

ابي�عPى�ولكن�Ã¨}م�يرون�أن�تلك�التغي>;ات�لم�تنفذ�إ�ى�العمق،�ولم�يكن�لها�أثر�إيج
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  .مستواهم�ا�عي#��

يعكس�Dحجام�عن�التصويت�لدى�أغلب�أفراد�الطبقة�ا�توسطة�أزمة� 3-4

غياب�ثقة،�فهم���يثقون�jي�\حزاب�السياسية،�و�يثقون�jي��نتخابات،�و��يثقون�

�ا�رشح>ن �هو�. jي �والدستورية �السياسية �ا�ؤسسات �تعرفه �أن �يمكن وأكb;�مأزق

 Ã� �ف�}ا، �الثقة �التأط>;�والتمثيل�غياب �jي �أدوارها �أداء �عن �عاجزة �يجعلها �ذلك ن

والوساطة،�مما�ü}دد�النظام�السيا§���jي�العمق،�ويجعل�ا�ستقبل�مفتوحا�عPى�كل�

فغياب�الثقة�ينقص�إ�ى�حد�بعيد�من�وظيفة�الطبقة�الوسطى�jي�دعم�. �حتما�ت

  .�ستقرار

�اتج�4-4 �الوسطى �الطبقة �أصوات �من �مهم �جزء �أن ��نتخابات�تأكد �jي ه

\خ>;ة�نحو�حزب�العدالة�والتنمية،�مع�العلم�أن�هذا�الجزء�يبقى�محدودا�إ�ى�أبعد�

�الوسطى �الطبقة �من �للمصوت>ن �الضعيفة �النسبة �إ�ى �بالنظر وُيشكل�. الحدود

�الدافع� �عنه �العاطفون �يتمثلها �Wال� �Dيجابية �الذهنية �والصورة �بالحزب �رتباط

�علي �التصويت �jي �السياسية�\ساس �\حزاب �أغلب �ضعف �ذلك �ُيكرس �ومما ه،

�تنظيمها �مستوى �أو�عPى �شرعي�}ا �مستوى �عPى �سواء �الشع�L \خرى، . أو�امتدادها

ويبقى�التحدي�أمام�حزب�العدالة�والتنمية�هو�مدى�حفاظه�عPى�تماسكه�وصورته�

j� �ملحوظا �انضباطا �أبدت �Wال� �الناخبة، �كثلته �حوله �من ���تتفرق ¤Wح� ي�الذهنية

وقد�برز�هذا�التحدي�بشكل�واضح�. �نتخابات�\خ>;ة،�سواء�ا�حلية�أو�التشريعية

  .2016أكتوبر��7بعد�انتخابات�

اتضح�أن�هناك�استقرار�نس��Lلدى�أفراد�الطبقة�الوسطى�عPى�مستوى��4-5

�الذي� ��ستقرار�العام �إ�ى �ذلك �ويعود �التصويت، �واتجاهات ��نتخابية ا�شاركة
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� �ا�شهد �بالنظر�إ�ى�يعرفه �إيجابيا �أمرا ��ستقرار�ليس �هذا �أن �يتب>ن �لكن الحزبي،

حالة�ال¦;هل�ال��Wتتخبط�ف�}ا�أغلب�\حزاب�السياسية�jي�ا�غرب،�وبالنظر�إ�ى�أنه�

��نتخابات �jي �با�شاركة �الوسط�¤ �الطبقة �أفراد �أغلب �ما� .استقرار���يغري ولعل

�تج �من �\وربية �الضفة �عPى �الجوار �دول �حزبيةتعرفه �ودينامية إسبانيا،�(ديد

�تحدي�التجديد�السيا§��،�لكن�إ�ى�حدود�الساعة�تبدو�..) فرنسا يطرح�عPى�ا�غرب

  .استحالة�التجديد�من�داخل�الحقل�السيا§���الرسم�

  #ئحة�اJراجع

 - � �العربية �البلدان �jي �الوسطى �التغي>;"تقرير�الطبقة �jي �ودورها ،�"قياسها

 .2014 الصادر�عن�\مم�ا�تحدة�سنة

�عثمان� -  �محمود �ترجمة �الطبقي، �وال¦;اصف �الطبقات �كرومبتون، روزماري

 .2016حداد�وغسان�زمTوي،�منشورات�ا�ركز�العربي�لÌبحاث�ودراسة�السياسات،�

مداخيل�و �مستويات�ا�عيشةحول��2007لسنة�ملخص�نتائج�البحث�الوط¥�� - 

 .2007\سر،�ا�ندوبية�السامية�للتخطيط،�ا�ملكة�ا�غربية�

 .2001منشورات�العدالة،�: ،�بغداد"�ق¦;اع�السيا§��"منذر�الشاوي،� - 

�والقانونية منذر -  �السياسية �الفلسفة �jي �الديمقراطية �الدولة : الشاوي،

 .2000شركة�ا�طبوعات�للتوزيع�والنشر،� ب>;وت، الفكرة�الديمقراطية،

- Yannick Lemel, Les classes sociales ,Presses universitaire de 

France ,2004 
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