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 مقدمة  

ال شك أن التعددية ا�حز�ية �شأت لتع�� عن مختلف التوجهات الفكر�ة واأليديولوجية داخل ا�جتمعات، 

نب املعسكر الشر�� ففكرة ا�حزب الواحد ال�ي أخذت ��ا مجموعة من البلدان خاصة م��ا تلك ال�ي �انت إ�� جا

ال�ي يقوم عل��ا ا�حزب الوحيد،  الباردة عملت ع�� تنميط ا�حياة السياسية وتوج��ها وفق الفلسفة  إبان ا�حرب 

 ولم يكن �سمح بظهور أية كيانات سياسية مضادة �عمل ع�� التعب�� عن توجھ فكري وسيا�ىي مناقض. 

تلعب ف��ا   ال�ي �عرف �عددية حز�ية  التعب�� عن �عددية األف�ار  فالبلدان   �� السياسية دورا مهما  األحزاب 

والتصورات لتدب�� الشأن العام، وت�ون الغاية األساسية بالنسبة لهذه األحزاب �� الوصول إ�� السلطة من خالل 

 طرح برنامجها �� االنتخابات والدفاع عنھ من أجل تطبيقھ. 

الدسات��   مختلف  أن  نجد  املغر�ية،  التجر�ة  بدستور  و��  بدءا  املغرب  عرفها  نظام   1962ال�ي  منعت  قد 

 ا�حزب الوحيد، حيث تم فتح ا�جال السيا�ىي للتعددية ا�حز�ية تكريسا للن�ج اللي��ا�� الذي اختاره املغرب. 

ومن ا�جوانب املهمة ال�ي تو�ح مزايا نظام التعددية ا�حز�ية نجد �عدد التصورات والرؤى بخصوص تدب�� 

عام، وتظهر هذه التصورات �ش�ل أسا�ىي أثناء صياغة األحزاب السياسية ل��امجها االنتخابية من قضايا الشأن ال

 والفكر�ة.خالل تقديمها ل�حلول والبدائل �� مختلف ا�جاالت انطالقا من مرجعي��ا السياسية 

نفسها.  السياسية  العقيدة  �عتقدون  أ�خاص  اجتماع  هو  السيا�ىي  فا�حزب  دوف��جيھ  موريس   1وحسب 

حلوال   تقدم  انتخابية  برامج  صياغة  خالل  من  إال  الواقع  أرض  ع��  ترجم��ا  أن  يمكن  ال  العقيدة  فرابطة  ولذلك 

 2واختيارات وا�حة أمام الناخب للمشا�ل الداخلية وا�خارجية. 

وال��نامج االنتخا�ي من هذا املنطلق هو ما �ع��م ا�حزب السيا�ىي تنفيذه من سياسات و�رامج ومشاريع �� 

 مختلف ا�جاالت �� حال وصولھ إ�� السلطة عن طر�ق االنتخابات. 

وتتج�� أهمية دراسة ال��امج االنتخابية �� معرفة مختلف الرؤى والتصورات ال�ي تقدمها األحزاب السياسية 

 االنتخابات. لتدب�� الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى معرفة مستوى تأث�� هذه ال��امج ع�� نتائج 

وسنعمل من خالل هذه الدراسة ع�� تمحيص ال��امج االنتخابية لبعض األحزاب السياسية ال�ي تم طرحها 

لـ   للتدب�� العمومي؟ و��� أي حد تراهن  2016أكتو�ر    7خالل االنتخابات التشريعية  ، ومعرفة أولو�ا��ا وتصورا��ا 

 
 2، ص: 2011موريس دوف��حيھ، األحزاب السياسية، ترجمة ع�� مقلد وعبد ا�حسن سعد، مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،   1
 4، ص: 2005سعاد الشرقاوي، األحزاب السياسية: أهمي��ا، �شأ��ا، �شاطها، منشورات مركز البحوث ال��ملانية، القاهرة،  2
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 م املعركة االنتخابية؟ هذه األحزاب السياسية ع�� برامجها االنتخابية �حس

وللتفصيل �� هذه اإلش�الية، سنقسم هذه الدراسة إ�� محور�ن أساسي�ن، سنتطرق �� األول إ�� املضمون 

ال��امج االنتخابية �� حسم   تأث��  الثا�ي ل�حديث عن  لل��امج االنتخابية، فيما سنخصص  االجتما�� واالقتصادي 

 . االنتخابية 2016أكتو�ر  7معركة 
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 املضمون االجتما�� واالقتصادي لل��امج االنتخابية ول:ا�حور األ 

االنتخابية ال��امج  مضام�ن  �افة  دراسة  لتشريعيات    إن  االنتخابية  املنافسة  غمار  دخلت  ال�ي    7لألحزاب 

  3ال �سمح بھ مساحة هذه الدراسة، لذلك سنكتفي بدراسة برامج أحزاب: التجمع الوط�ي لألحرار،  2016أكتو�ر  

االس والتنمية،  4تقالل،حزب  العدالة  واملعاصرة.  5حزب  األصالة  ال��امج   6  وحزب  لهذه  دراستنا   �� وسنتطرق 

للسياسات األول سنعرض فيھ لتصور األحزاب السياسية    االنتخابية �� عالق��ا بالسياسات العمومية �� فرع�ن،

 ياسات العمومية االقتصادية. العمومية االجتماعية، و�� فرع أخر سنعرض لتصور األحزاب السياسية للس

 السياسات العمومية االجتماعية �� برامج األحزاب السياسة  الفرع األول:

�عت�� ا�جال االجتما�� أحد أبرز ا�جاالت ال�ي تجذب أنظار املتتبع�ن لل��امج االنتخابية لسبب�ن: أولهما أن 

تنفع معها السياسات العمومية ال�ي عملت الدولة ع�� ن�جها ا�جال االجتما�� �� املغرب �عا�ي من أزمة كب��ة لم  

أما السبب الثا�ي فيتمثل �� وقع ا�خطاب االجتما�� ع�� الهيأة الناخبة، وسهولة استثماره    7�� السنوات املاضية، 

ل التشريعية  االنتخابات  غمار  دخلت  ال�ي  السياسية  األحزاب  أولت  ولذلك  االستقطاب.  دائرة  توسيع  أجل    7ـ  من 

��    2016أكتو�ر   االجتماعية  للمعضلة  وحلولها  تصورا��ا  تقديم  ع��  وعملت  االجتما��،  ل�جانب  كب��  أهمية 

   برامجها االنتخابية.

نجد  لذلك  ال�حية،  التحتية  البنية  تأهيل  ع�� ضرورة  االنتخابية  ال��امج  جل  اتفقت  ال�حة  ففي قطاع 

 
م  3 ��دف  شعار  وهو  التضامن"،  و�عز�ز  الطاقات  "تحر�ر  شعار  تحت  انتخا�ي  ب��نامج  االنتخابية  ا�حملة  غمار  لألحرار  الوط�ي  التجمع  حزب  ن دخل 

إ��   ا�حزب  األحزاب خاللھ  لدى  أصيلة  قيمة  من  �عت��  ال�ي  التضامن  قيم  �عز�ز  الوقت  نفس   �� لكن  لي��اليا،  حز�ا  باعتباره  املنفتح  توجهھ  �سو�ق 

 االجتماعية.

اقد  ب��نامج انتخا�ي شعاره "�ع   2016أكتو�ر    7حزب االستقالل الذي ا��حب من ح�ومة عبد اإللھ بن ك��ان، دخل ا�حملة االنتخابية الستحقاقات    4

 من أجل الكرامة"، وهو شعار ينحو نحو ال��ك�� ع�� القضايا االجتماعية �ش�ل أسا�ىي.

الح" فهو بذلك  بالنسبة �حزب العدالة والتنمية الذي قاد ا�ح�ومة املن��ية والي��ا فقد �ان شعار برنامجھ االنتخا�ي هو " صوتنا فرصتنا ملواصلة اإلص  5

 �� والية ثانية ملواصلة نفس السياسة ال�ي باشرها سابقا.يثمن منجزات واليتھ السابقة و�طمح  

ا�ح�ومة بالنسبة �حزب األصالة واملعاصرة، اختار شعار برنامجھ االنتخا�ي أن ي�ون "التغي�� اآلن"، وهو بذلك يقدم نفسھ كبديل قادر ع�� قيادة    6

 املقبلة، ون�ج سياسات مغايرة لل�ي ن�ج��ا ا�ح�ومة املن��ية والي��ا. 

من   وقف املغرب جليا ع�� محدودية تدخالت الدولة �� ا�جال االجتما�� حينما قام بتقييم ا�خمس�ن سنة ال�ي تلت حصول املغرب ع�� االستقالل  7

ة نتائج ، وقبل ذلك قام البنك الدو�� �� �سعينيات القرن املا�ىي بالتنبيھ إ�� محدودي2005خالل ما اصط�ح عليھ بتقر�ر ا�خمسينية الذي أعد سنة  

طموح    تدخالت الدولة �� ا�جال االجتما�� من خالل تقر�ر خاص عن املغرب. يراج �� هذا الصدد: املغرب املمكن: إسهام �� النقاش العام من أجل

 ، وكذلك :141، ص: 2006مش��ك، مطبعة دار النشر املغر�ية، الدار البيضاء، 

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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ا  إلجراءات ال�ي من شأ��ا ال��وض ��ذا القطاع، حيث يجعل حزب التجمع الوط�ي لألحرار قد سطر مجموعة من 

من امل��انية العامة للدولة مدخال أساسيا لرفع مستوى ا�خدمات ال�حية و�سهيل   %7من رفع م��انية ال�حة إ��  

البنية التحتية ال�حية، باإلضافة   وتأهيل، من خالل ضمان حد أد�ى من العالج  و�صالح نظامھ  الولوج إ�� العالج

 مليون مواطن. 12إ��  10إ�� تفعيل �عميم التغطية ال�حية لتشمل 

ال��نامج  �� القطاع  عرفھ  االهتمام  االستقالل،  نفس  �حزب  الولوج   االنتخا�ي  تحس�ن  اس��دف  حيث 

األطباء   عدد   �� ال�جز  تقليص  خالل  من  الص��  التأط��  وتحس�ن  ا�جتمعية  الشرائح  ل�افة  ال�حية  ل�خدمات 

 ضافة إ�� تقو�ة وتأهيل البنية التحتية ال�حية.واملمرض�ن، باإل 

وال يختلف كث��ا ال��نامج االنتخا�ي �حزب العدالة والتنمية، �� شقھ املتعلق بقطاع ال�حة عن با�� ال��امج  

ال�حية،   التحتية  البنية  وتأهيل  �عز�ز  ع��  ركز  فقد  األخرى،  املقدمة    وتحس�ناالنتخابية  ال�حية  ا�خدمات 

و  وطنية للمواطن�ن،  أولو�ة  والطفل  األم  ب�حة  االهتمام  من  يجعل  كما  تدب��ها،  وتحس�ن  البشر�ة  املوارد  �عز�ز 

 إس��اتيجية. 

للمستشفيات   العاجل  التأهيل  ع��  االنتخا�ي  برنامجھ   �� ركز  فقد  واملعاصرة،  األصالة  �حزب  و�النسبة 

ا سياسة  و�رساء  بالتجه��ات،  يتعلق  ما  خصوصا  واملستوصفات  يتعلق اإلقليمية  ما  سواء  املردودية  مقابل  ألداء 

باملوارد البشر�ة أو اإلعانات املوجهة للمستشفيات ا�جامعية. كما يضع ا�حزب من ب�ن أولو�اتھ ت�حيح االختالالت  

معا�جة اختالالت التغطية ال�حية �� عالق��ا بالقطاع ا�خاص، كما يراهن ا�حزب ، و RAMEDال�ي �عرفها تن�يل  

 تفعيل الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص. القطاع الص�� ع��  �� سياستھ لتأهيل

فاملالحظ من خالل ما سبق أن ال��امج االنتخابية �ختلف األحزاب السياسية تتفق ع�� أن قطاع ال�حة 

ما جعل هذه  البشر�ة، وهو  املوارد  ال�حية، ونقص ع�� مستوى  التحتية  البنية  �عا�ي من مشا�ل ع�� مستوى 

 لتسهيل الولوج إ�� العالج. ؤكد ع�� ضرورة تجاوز هذه اإلش�االت �أولو�ةال��امج ت

قطاع وعاجل   و��  جذري  بإصالح  القيام  ضرورة  ع��  تركز  االنتخابية  ال��امج  مختلف  أن  نجد  التعليم، 

للقطاع كما هو حال ال��نامج االنتخا�ي �حزب التجمع الوط�ي لألحرار الذي ركز ع�� ضرورة إصالح منظومة ال��بية 

كما ال��بو�ة.  املنا�ج  و�صالح  املغر�ية  للمدرسة  االعتبار  و�عادة  التعليم   والت�و�ن  مجال   �� أولو�اتھ  ضمن  سطر 

الفارق ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص، كم    وتقليصسنوات،    5�سريع �عميم التعليم ع�� الفتيات والفتيان خالل  

  400لألسر ذات الدخل ا�حدود بقيمة    و�عاناتدرهما �� الشهر للسكن    500يتعهد بتخصيص منح للطلبة بقيمة  

 األطفال. درهما للشهر من أجل تمدرس
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الرفع  إ��  التعليم  �� سياستھ بخصوص قطاع  االنتخا�ي �حزب االستقالل  ال��نامج  آخر، يطمح  من جانب 

إ��   االبتدائي  التعليم  يكملون  الذين  التالميذ  �سبة  أفق    %  100من  وكذا    %  78عوض    2021��  �عميم حاليا، 

كما يضع ا�حزب   القيم).  –اللغات    –التعليم (املنا�ج  سنة، وتحس�ن جودة    15و�لزامية تمدرس األطفال إ�� سن  

ا�جال   هذا   �� أولو�اتھ  ب�ن  والت�و�ن،  من  ال��بية  منظومة  إلصالح  اإلس��اتيجية  للرؤ�ة  اإلطار  القانون  إصدار 

الستقالل األطر ال��بو�ة، وتأهيل البنية التحتية. و�� ميدان التعليم العا�� يراهن ال��نامج االنتخا�ي �حزب ا  وتأهيل

 ع�� تجو�د الت�و�ن ا�جام��، و�ناء مجتمع املعرفة وتمك�ن الوطن من أطر عليا ذات كفاءة.

إصالح   ع��  األخر  هو  ركز  فقد  بالتعليم،  املتعلق  جانبھ   �� والتنمية  العدالة  �حزب  االنتخا�ي  ال��نامج  أما 

انون اإلطار لل��بية والت�و�ن، وكذا إصالح منظومة ال��بية والت�و�ن والبحث العل�ي من خالل العمل ع�� إخراج الق

مدرسة  إرساء  اإلجراءات  هذه  خالل  من  ا�حزب  ويس��دف  البشر�ة.  املوارد  وتأهيل  التعليمية،  وال��امج  املنا�ج 

وتفعيل  واعتماد  األو��،  للتعليم  التدر���  التعميم  خالل  من  الوط�ي  ال��اب  مجاالت  ب�ل  جودة  وذات  منصفة 

تتمحور   لغو�ة،  بيداغوجيات  وفضاءات  للمدارسة  قاعات  و�عميم  املتعلم،  واالنقطاع   ومحار�ةحول  الهدر 

يخص التعليم العا�� ��دف ال��نامج االنتخا�ي �حزب العدالة والتنمية إ�� إرساء منظومة متم��ة   وفيمااملدرسي�ن.  

ور�ط الت�و�نات بحاجيات   للتعليم العا�� من خالل إصالح منظومة ا�ح�امة، وتحس�ن ا�خدمات املقدمة للطلبة

 التنمية.

،  2030-2015و�النسبة لل��نامج االنتخا�ي �حزب األصالة واملعاصرة فقد ركز ع�� أجرأة الرؤ�ة اإلس��اتيجية 

توظيف   ومراجعة نظام  وتجو�د  العلمية،  املواد  تدريس   �� األجنبية  اللغات  واعتماد  الدراسية  وال��امج  املنا�ج 

املدرس�ن، أداء  القطاع   وتقييم   �� التمدرس  واجبات  عقلنة  إ��  باإلضافة  األو��،  التعليم  �عميم  ع��  العمل  و 

ال��نامج االنتخا�ي ل�حزب ع�� بلورة �عاقد جديد ب�ن مؤسسات   العا��، نص  ا�خاص. و�� الشق املتعلق بالتعليم 

مسؤولي تحت  املدنية  العا��  التعليم  مؤسسات  �ل  وتجميع  وا�جامعة،  وا�جتمع  الوزاري، الدولة  القطاع  نفس  ة 

 واألجرأة الفعلية ملبدأ االستقاللية املالية والبيداغوجية ل�جامعات. 

وعليھ، فقطاع التعليم ال يختلف كث��ا عن قطاع ال�حة، حيث نجد اتفاق ب�ن مختلف ال��امج االنتخابية 

إصالح القطاع �� �ل جوانبھ   ع�� أنھ �عا�ي من مشا�ل عديدة تؤثر ع�� مردودية املنظومة ك�ل، وهو ما يجعل من 

 مسألة ضرور�ة ومست�جلة. 

ومن ا�جوانب ال�ي تحظى باهتمام األحزاب السياسية ح�ن صياغ��ا ل��امجها االنتخابية نجد ا�جانب املتعلق 

االنتخابية خاصة لدى فئة  �� حملتھ  ل�حزب  ما قد يحدثھ ذلك من إشعاع  إ��  بالنظر  التشغيل، وذلك  �سياسة 
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 الشباب. 

ا�ح�ومية فبا  االس��اتيجيات  ترك��  من  جعل  فقد  لألحرار  الوط�ي  التجمع  �حزب  االنتخا�ي  لل��نامج  لنسبة 

ع�� خلق فرص الشغل مسألة �� غاية األهمية، باإلضافة إ�� خلق فرص الشغل �� االقتصاد االجتما��. من جانب 

خص  مجاال  املغر�ية  املقاولة  من  لألحرار  الوط�ي  التجمع  حزب  يجعل  فهو  أخر،  ولذلك  الشغل،  مناصب  �خلق  با 

اإلجراءات  من  مجموعة  الغايات  هذه  لتحقيق  ا�حزب  و�ق��ح  الرهان،  هذا  تحقيق  أجل  من  تأهيلها  إ��  يدعو 

 8الشراكة ب�ن القطاع�ن العم وا�خاص.   وتطو�ر�اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة �� جميع االستثمارات،  

�� القطاع ا�خاص مع مواكبة ودعم الدولة لهذه السياسة. و�� نفس السياسة    وهو توجھ يدعم ترك�� التشغيل

اتبعها خالل ا�ح�ومة  ال�ي  ال��نامج االنتخا�ي �حزب العدالة والتنمية والذي كرس نفس السياسة   �� ال�ي نجدها 

تق��ح إحداث   السابقة وال�ي تركز باألساس ع�� ��جيع املبادرات. ولذلك نجد سياسة ا�حزب �� مجال التشغيل

ملدة   ال��ابية،    6تدار�ب  وا�جماعات  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات   �� تخصيص    و��جيعأشهر  ع��  املقاوالت 

 9ومواكبة املبادرات الشبابية �� التشغيل الذا�ي.  ودعمتدار�ب �خر��� ا�جامعات واملعاهد، 

سيا محور  القانو�ي  املدخل  جعل  فقد  واملعاصرة  األصالة  حزب  من  أما  التشغيل  مجال   �� املق��حة  ستھ 

خالل مراجعة مدونة الشغل ع�� تحديد إطار�ن األول إجباري يخص ا�حقوق األساسية، والثا�ي اختياري يخص 

 10ا�حقوق التكميلية، وكذا توسيع تمثيلية أر�اب العمل وممث�� األجراء �� مختلف التنظيمات املهنية. 

برن  �� االستقالل  حزب  يخصص  لم  ح�ن  مجال  ��   �� لتطبيقها  يطمح  ال�ي  للسياسة  خاصا  محورا  امجھ 

قبيل   من  سين�جها،  ال�ي  واالقتصادية  االجتماعية  للسياسة  تطرقھ  ح�ن  اإلشارات  �عض  باستثناء  التشغيل 

بالنسبة لفاقدي الشغل، وتقديم دعم �حام�� الشهادات ملدة ثالثة أشهر  تبسيط املساطر ل�حصول ع�� الدعم 

ل البحث عن الشغل، باإلضافة إ�� اس��داف خفض �سبة البطالة ل�حاصل�ن ع�� الشهادات إ��  �عد التخرج لتسهي

7% .11 

االنتخابية   لل��امج  االجتما��  بالشق  املتعلق  الفرع  هذا   �� عرضھ  سبق  ما  خالل  من  مالحظتھ  يمكن  ما 

ال��امج االنتخابية �� شقها االجتما��  ب�ن  الكب��  التشابھ  ، حيث �انت جل الت�خيصات لألحزاب السياسية، هو 

 واملق��حات متقار�ة إ�� حد كب��.

 
 14-11، ص: 2016أكتو�ر  7ال��نامج االنتخا�ي �حزب التجمع الوط�ي لألحرار لالنتخابات التشريعية لـ   8
 56-44ص: ،2016أكتو�ر  7ابات التشريعية لـ ال��نامج االنتخا�ي �حزب العدالة والتنمية لالنتخ 9

 37-28، ص:2016أكتو�ر  7ال��نامج االنتخا�ي �حزب األصالة واملعاصرة لالنتخابات التشريعية لـ  10
 52-37ص:  ،2016أكتو�ر  7ال��نامج االنتخا�ي �حزب االستقالل لالنتخابات التشريعية لـ  11
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 السياسات العمومية االقتصادية �� برامج األحزاب السياسة الفرع الثا�ي:  

للسياسة  تصورها  تقديم  ع��  التشريعية  االنتخابات  غمار  دخلت  ال�ي  السياسية  األحزاب  �ل  قامت 

القطاعات  تحديد  ع��  باألساس  عملت  حيث  املقبلة،  ا�ح�ومة   �� مشارك��ا  حال   �� ستن�جها  ال�ي  االقتصادية 

ضافة إ�� تأث��ها ع�� التوازنات االقتصادية ال�ي ستش�ل أولو�ة أولو�ا��ا، وأهداف هذه السياسة االقتصادية، باإل 

 املاكرواقتصادية.  

فبالنسبة �حزب التجمع الوط�ي لألحرار، تقوم السياسة االقتصادية ال�ي اق��حها �� برنامجھ االنتخا�ي ع��  

ثالثية معا�جة  هما:  أساسي�ن  ع��    مرتكز�ن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  االجتماعية  وا�خدمات  والتشغيل  النمو 

ا�حزب إ�� تحقيق مجموعة من األهداف املاكرواقتصادية ، كتحقيق   ا�خططات القطاعية. و��دف�سريع تنفيذ  

، و ا�حفاظ ع�� نفقات %  3و    %  2استقرار �جز امل��انية ب�ن  ، و %  5.5و    %  4.5ي��اوح ب�ن    معدل نمو اقتصادي

سنو�ا،   %  5الستثمارات األجنبية بنسبة  مليار درهم سنو�ا، باإلضافة إ�� ز�ادة ا  60االستثمار �� امل��انية �� حدود  

 2021.12�� أفق سنة  %8وحصر معدل البطالة �� أقل من 

تناف�ىي يقوم ع��  للتنمية االقتصادية من خالل خلق اقتصاد  أما حزب االستقالل، فيق��ح نموذج جديد 

األعمال،   مناخ  وتحس�ن  االس��الك  ودعم  والتصدير  اإلنتاج  الوطن  وتطو�ردعم  الفالحة    ودعمية،  الصناعة 

 الطاقات املتجددة.  وتنميةالصناعات املرتبطة بالصيد البحري، 

و��دف ال��نامج االنتخا�ي �حزب االستقالل من وراء سياستھ االقتصادية إ�� تحقيق مجموعة من األهداف 

�سبة �جز امل��انية إ��   وتخفيض،  2021�� أفق    %  70املاكرواقتصادية من قبيل خفض �سبة الدين العمومي إ��  

من الناتج الداخ�� اإلجما�� ��    %  36باإلضافة إ�� الرفع من معدل االستثمار الوط�ي ليصل إ��    2021�� أفق    %  3

 2021.13أفق 

 �� االقتصادية  بالسياسة  املتعلق  الشق   �� والتنمية  العدالة  �حزب  االنتخا�ي  ال��نامج  يرتكز  جهتھ،  من 

االنتخا�ي ع��  إنتاجية   برنامجھ  و�عز�ز  الصنا��  بالقطاع  ال��وض  ع��  االقتصادي  للنسيج  الهيك��  التحول  دعم 

العقار،   إ��  الولوج  وتيس��  املغر�ية،  بالصادرات  وال��وض  الوط�ي،  االقتصاد  التنمية   وتدعيموتنافسية 

 14املستدامة. 

 
 10-6، ص:2016أكتو�ر  7حرار لالنتخابات التشريعية لـ  ال��نامج االنتخا�ي �حزب التجمع الوط�ي لأل  12
 36-20، ص: 2016أكتو�ر  7ال��نامج االنتخا�ي �حزب االستقالل لالنتخابات التشريعية لـ  13
 43-38، ص: 2016أكتو�ر  7ال��نامج االنتخا�ي �حزب العدالة والتنمية لالنتخابات التشريعية لـ  14
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االنتقال إ�� ال��ك�� ع��    ي إ�� أما حزب األصالة واملعاصرة، فيس��دف برنامجھ االنتخا�ي �� شقھ االقتصاد

العمل ع�� بلوغ   املنتجات الفالحية وتوج��ها نحو التصدير وتطو�ر الصناعات الفالحية والغذائية. و�� الصناعة

والط��ان   %20�سبة   السيارات،  قطاعات  دينامية  و�عز�ز  ا�خام.  الداخ��  الناتج   �� الصنا��  للقطاع  كمساهمة 

إ��  كما يراهن    وااللك��ونيات. مليار درهم   70ا�حزب ع�� رفع م��انية االستثمار ا�ح�ومي خالل الف��ة التشريعية 

 15مالي�� درهم، باإلضافة إ�� دعم االستثمار ا�خاص.  10�ل سنة بز�ادة 

فالسياسة االقتصادية لألحزاب السياسية ال�ي تم اق��حاها �� برامجها االنتخابية ال تخرج عن اإلطار العام  

القطاعات  لبعض  أهمية  إعطاء  مع  الوط�ي،  لالقتصاد  كقاطرة  الفال��  القطاع  ع��  ال��ك��  حيث  ا�حا��، 

للدو  سياسات  و��  واإللك��ونيك،  السيارات  كصناعة  الناشئة  �عارض االقتصادية  أن  حزب  أي  ع��  يصعب  لة 

أن   األجدى  من  �ان  أنھ  غ��  النموذج.  هذا  ل��سيخ  األخ��  العقد   �� بذلها  تم  ال�ي  ا�جهودات  إ��  بالنظر  توجها��ا 

املش�لة   ال��امج  مختلف  ب�ن  والتجا�س  وااللتقائية  ل�ح�امة  نظام  إلقامة  تصورا��ا  السياسية  األحزاب  تقدم 

ظل يطرح بقوة خالل السنوات األخ��ة من طرف   صادية ا�جديدة، وهو اإلش�ال الذيللسياسات االقتصادية االقت

 16ا�ح�ومة وشر�ا��ا االقتصادي�ن دون االهتداء إ�� حلول عملية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 25-20، ص: 2016أكتو�ر  7صالة واملعاصرة لالنتخابات التشريعية لـ ال��نامج االنتخا�ي �حزب األ  15

امل  16 الوزارة  طرف  من  املنظمة  القطاعية  وال��امج  االس��اتيجيات  التقائية  حول  ل�ح�امة  األو��  الوطنية  املناظرة  عقد  تم  ا�جانب،  هذا  لدى ��  نتدبة 

، وال�ي حاولت إيجاد حلول للمشا�ل املتعلقة بالتضارب 2013ف��اير    13و    12ومي  رئيس ا�ح�ومة امل�لفة بالشؤون العامة وا�ح�امة بال�خ��ات ي

التقائ حول  ل�ح�امة  األو��  الوطنية  للمناظرة  ا�ختامي  التقر�ر  يراجع  أك��  ا�جانب  هذا   �� للتفصيل  الدولة.  بتدخالت  يتعلق  فيما  ية ا�حاصل 

املنتدبة لدى رئيس ا�ح�ومة امل�لفة بالشؤون العامة وا�ح�امة املنعقدة بال�خ��ات يومي  االس��اتيجيات وال��امج القطاعية املنظمة من طرف الوزارة

 2، ص: 2013ف��اير   13و  12
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 أهمية ال��امج �� حسم املعركة االنتخابية والسياسيةا�حورالثا�ي: 

األحزاب السياسية ل��امجها خالل حمال��ا االنتخابية  سنعمل �� هذا ا�حور ع�� معرفة األهمية ال�ي تول��ا  

تحديد   ع��  خاللھ  من  فسنعمل  الثا�ي  أما  االنتخابية،  ال��امج  واقعية  مدى  ملعرفة  سنخصصھ  األول  فرع�ن،   ��

 مستوى الرهان ع�� عملية �سو�ق ال��امج االنتخابية من قبل األحزاب السياسية لكسب املعركة االنتخابية. 

اقعية ال��امج االنتخابية الفرع األول   : مدى و

إن االطالع الدقيق ع�� تفاصيل ال��امج االنتخابية لألحزاب السياسية، سواء �� ا�جاالت ال�ي عرضناها �� 

ا�حور األول من هذه الدراسة أو �� مجاالت أخرى، يجعلنا نخرج بمجموع من ا�خالصات والنتائج ال�ي يمكن من  

ال��ا  واقعية  تقييم  املواطنات خاللها  تطلعات  ع��  اإلجابة   �� جدي��ا  ومدى  السياسية،  لألحزاب  االنتخابية  مج 

 واملواطن�ن، و�ناء ع�� ذلك يمكن ��جيل املالحظات التالية: 

تتعلق بالتمهيد الذي تضعھ األحزاب السياسية �� برامجها لت��ير �عض   املالحظة األو��: •

االنت برنامجها  م�ن   �� وضع��ا  ال�ي  �� اإلجراءات  �انت  ال�ي  السياسية  لألحزاب  فبالنسبة  خا�ي، 

السابقة،  ال�ي س����ا خالل الوالية  الوزار�ة  القطاعات   �� ا�ح�ومة عملت ع�� استعراض منجزا��ا 

و�عزز ذلك بتقديم أرقام وجداول توضيحية ومقارنات ب�ن منجزا��ا ومنجزات ا�ح�ومات السابقة، 

�انت   ال�ي  األحزاب  تقوم  أخرى  جهة  �عرض  ومن  االنتخا�ي  برنامجها  �حاور  بالتمهيد  املعارضة   ��

و�دورها  املن��ية،  ا�ح�ومية  الوالية  م��ت  ال�ي  السلبية  النقاط  ع��  وال��ك��  ا�ح�ومية  اإلخفاقات 

 �عمل ع�� توضيح ذلك من خالل تقديم أرقام وتفاصيل توضيحية و�جراء مقارنات. 

الثانية: • األ   املالحظة  ��خيص  ع��  اتفاق  القطاعات هناك  لبعض  بالنسبة  وضاع 

التعليم يحتاج إصالح جذري، سواء من حيث   أن قطاع  تتفق ع��  االجتماعية، فمثال �ل األحزاب 

ال��امج واملنا�ج ال��بو�ة، أو ا�جانب املتعلق باملوارد البشر�ة والب�ى التحتية التعليمية، نفس ال�ىيء  

تأهيل إ��  بدوره  يحتاج  الذي  ال�حة  لقطاع  لتسهيل   بالنسبة  البشر�ة  واملوارد  التحتية  البنيات   ��

ح�ن  السياسية  األحزاب  جميع  ب�ن  مش��كة  نقطة  �ان  األوضاع  فت�خيص  العالج،  إ��  الولوج 

 صياغ��ا ل��امجها االنتخابية. 

الثالثة: • ف�انت    املالحظة  االقتصادية،  األ�عاد  ذات  االنتخابية  ال��امج  بمضام�ن  تتعلق 

النم  نفس  ع��  �س��  ع��  جلها  ال��ك��  حيث  سنوات،  عشر  من  أز�د  قبل  الدولة  اختارتھ  الذي  ط 

صادراتھ،  حجم  من  والرفع  الوط�ي  االقتصاد  عصب  باعتباره  الفال��  القطاع  مردودية  تطو�ر 
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والصناعات  السيارات  صناعة  خاصة  الصنا��،  القطاع  ع��  الرهان  مواصلة  إ��  باإلضافة 

 اهم��ا �� الناتج الداخ�� ا�خام.والرفع من حجم صادرا��ا ومس  اإللك��و�ي

ال��نامج االنتخا�ي ل�حزب هو ترجمة عملية    املالحظة الرا�عة: • بأن  إن املبدأ الذي يقول 

النتخابات   االنتخابية  ال��امج   �� وا�حا  يكن  لم  واأليديولوجية  الفكر�ة  ا�حزب  أكتو�ر   7ملرجعية 

إ��2016 انحازت  �لها  نقل  لم  إذ  السياسية  األحزاب  فجل  وقعھ    ،  إ��  بالنظر  االجتما��  ا�خطاب 

الناخبة،  الهيئة  ع��  ال�ي    17الكب��  املواضيع  صدارة   �� �ان  والسكن  والتعليم  والتشغيل  فال�حة 

 تركز عل��ا الزعامات ا�حز�ية �� حمال��ا االنتخابية. 

اال  يصعب  السياسية  لألحزاب  االنتخابية  ال��امج  أن  إ��  نخلص  تجعلنا  السابقة  املالحظات  إل��ا إن  رت�ان 

حجم إ��  بالنظر  االنتخابات،   �� املشاركة  السياسية  األحزاب  ب�ن  تمايز  هذه   لوضع  تجمع  ال�ي  التشابھ  نقاط 

 ال��امج.

 الفرع الثا�ي: مستوى الرهان ع�� عملية �سو�ق ال��امج االنتخابية  

الهيئة   إقناع   �� االنتخابية  ل��امجها  صياغ��ا  أثناء  السياسية  األحزاب  عليھ  �عمل  الذي  األسا�ىي  الهدف 

املواطنات   انتظارات  ترجمة  ع��  �عمل  ف�ي  العمومية،  السياسات  مجاالت   �� بدائل  من  تقدمھ  بما  الناخبة 

 ثقة الناخب�ن.واملواطن�ن إ�� سياسات قابلة للتن�يل ع�� أرض الواقع حال حصولها ع�� 

الشرائح   أوسع  إ��  االنتخابية  برامجها  مقتضيات  إيصال  ع��  السياسية  األحزاب  مختلف  عملت  ولهذا، 

يتضم��ا  ال�ي  واالجتماعية  االقتصادية  املعطيات  وتبسيط  تنفيذها،  إ��  تروم  ال�ي  السياسات  وشرح  االجتماعية، 

 طنات واملواطن�ن.برنامجها، والوقع املنتظر أن يحدثھ ذلك ع�� حياة املوا

و�النسبة للوسائل ال�ي التجأت إل��ا األحزاب السياسية بك��ة لتسو�ق مضام�ن برامجها االنتخابية و�يصالها  

 إ�� الهيئة الناخبة نجد: 

ا�خطابية:   وسيلة  التجمعات  االنتخابية  ا�حمالت  أثناء  السياسية  لألحزاب  ا�خطابية  التجمعات  �عت�� 

الهيئ  مع  للتواصل  تركز ع�� شرح تقليدية  أ��ا ال  ا�خطابية  التجمعات  املالحظ من خالل هذه  أن  بيد  الناخبة،  ة 

محل  االنتخابية  الدائرة  تمثيل  ع��  قادر  ك�خص  املر�ح  �سو�ق  و�نما  ل�حزب،  االنتخا�ي  ال��نامج  مضام�ن 

   ترشيحھ، وكذا ال��ك�� ع�� انتقاد ا�خصوم امل���ح�ن �� نفس الدائرة االنتخابية.

 
عد ال�ي  ال��ك�� ع�� ا�جانب االجتما�� وصل إ�� حد إعالن حزب األصالة واملعاصرة عزمھ �� حال فوزه �� االنتخابات التشريعية مراجعة خطة التقا  17

 مة.أقر��ا ا�ح�و 
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للتدخل   العمومي:  اإلعالم حصص  من  التشريعية  االنتخابات   �� املشاركة  السياسية  األحزاب  استفادت 

وشرح برنامجها االنتخا�ي للهيأة الناخبة، وتم تخصيص مساحة زمنية ل�ل حزب سيا�ىي حسب حجم التمثيلية  

�ق برملا�ي �� أحد ا�جلس�ن،  ال�ي يتوفر عل��ا �� ال��ملان، وتبعا لذلك منحت لألحزاب السياسية ال�ي تتوفر ع�� فر 

دقيقة مقسمة ع�� ثالث حصص، ومنحت لألحزاب السياسية   21أو عدد أعضاء �ا�� لتشكيل فر�ق برملا�ي مدة  

دقائق بالنسبة لألحزاب السياسية   5دقيقة موزعة ع�� ثالث حصص، و    15ال�ي تتوفر ع�� تمثيلية �� ال��ملان مدة  

 الغ�� املمثلة �� ال��ملان.

برنامجها املنشورات:   عرض  ع��  السياسية  األحزاب  خاللها  من  �عمل  ال�ي  التقليدية  الوسائل  من  و�� 

االنتخا�ي، سواء �ش�ل مقتضب من خالل وضع ا�خطوط العر�ضة لل��نامج �� مختلف ا�جاالت، أو �شر ال��نامج 

 االنتخا�ي ل�حزب �امال ك�� ش�ل كتيب. 

اقع   التوص  اإللك��ونية املو اقع  االجتما��:  ومو لالنتخابات ل  االنتخابية  ا�حملة  خالل  بقوة  ال�جوء  تم 

اإلخبار�ة، ومواقع التواصل االجتما�� من أجل �سو�ق ال��امج   اإللك��ونيةإ�� املواقع    2016أكتو�ر    7التشريعية لـ  

االنتخ برنامجها  شعار  باألساس  ت��ز  مناش��  وضع  ع��  السياسية  األحزاب  عملت  حيث  وكذا االنتخابية،  ا�ي، 

فيديو  مقاطع  استعمال  تم  أيضا  القطاعات.  من  قطاع  �ل   �� تق��حها  ال�ي  السياسات  �ختلف  البارزة  العناو�ن 

مجاال   االجتما��  التواصل  صفحات  وش�لت  االنتخابية،  برامجهم  معالم  ف��ا  ي��زون  السياسية  األحزاب  لزعماء 

ل ما توفرها من سهولة �� الوصول إ�� شرائح واسعة من  متاحا �جميع األحزاب السياسية لتسو�ق برامجها من خال

 الهيئة الناخبة، خاصة الشباب.

و�املوازاة مع �عدد الوسائل املستعملة �� إيصال ال��امج االنتخابية ا�حز�ية للهيأة الناخبة، �ان هناك أيضا  

ا واللغة  املغر�ية،  الدارجة  باألساس  ونجد  املستعملة،  باللغات  يتعلق  فيما  واللغات تنوع  األمازيغية  واللغة  لعر�ية 

 األجنبية. 

املالحظ أن استعمال الدارجة املغر�ية �ان طاغيا �� عملية التواصل مع الهيئة الناخبة   الدارجة املغر�ية:

لل��امج  بالنسبة  أما  ا�خطابية،  التجمعات  أو من خالل  الشفوي سواء من خالل وسائل اإلعالم  التواصل  خاصة 

�ة فلم �ستعمل ف��ا الدارجة مع استثناءات قليلة مثل حزب االتحاد الدستوري الذي اختار أن االنتخابية املكتو 

 18ي�ون شعار حملتھ االنتخابية بالدارجة. 

العر�ية: وسائل   اللغة   �� ا�حز�ية  القيادات  تدخالت  و�عض  املنشورات   �� أساسا  العر�ية  اللغة  استعملت 

 
 الشعار الذي اختاره حزب االتحاد الدستوري هو "ا�خ�� ال�� فيك" 18
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 اإلعالم.

مجموعة من األحزاب السياسية عملت ع�� التواصل باللغة األمازيغية مع الهيئة الناخبة،    اللغة األمازيغية:

برامج أو من خالل �شر  أو ع�� وسائل اإلعالم،  ا�خطابية  التجمعات   �� األمازيغية كما  سواء  باللغة  االنتخابية  ها 

 فعل حزب األصالة واملعاصرة. 

األجنبية: كما    اللغات  الورقية،  االنتخابية  ال��امج  �شر   �� األو��  بالدرجة  الفر�سية  اللغة  استعمال  تم 

ووسائل   اإللك��ونيةأيضا �� مقطع فيديو منشور ع�� املواقع    اإلسبانيةاستعمل حزب ا�جمع الوط�ي لألحرار اللغة  

 التواصل االجتما��.

أن  إال  االنتخابية  ا�حملة  الناخبة خالل  الهيئة  السياسية مع  ��ا األحزاب  تتواصل  ال�ي  اآلليات  �عدد  ورغم 

 هناك عدة مؤشرات تدل ع�� ضعف املراهنة ع�� ال��امج االنتخابية �حسم املعركة االنتخابية: 

فاألحزاب ال�ي ش�لت حزاب التحالف ا�حكومي:  غياب روح االستمرار�ة �� ال��امج االنتخابية أل  .1

انتخابية  برامج  تقديم  خالل  من  حصيل��ا  عن  والدفاع  جهودها  تنسيق  ع��  �عمل  ال  السابقة  ا�ح�ومة 

متناسقة، فباستثناء حزب العدالة والتنمية، نجد با�� أحزاب التحالف ا�ح�ومي السابق تقدم برامجها ع�� 

ية ا�حالية رغم أ��ا �انت شاركت �� ا�ح�ومة ال�ي تبن��ا سابقا. لهذا السياسات العموم  ش�ل بدائل لبعض

  �� ا�حزب  بتموقع  مرتبط  اس��اتي��  أفق  لها  ليس  السياسية  األحزاب  ��ا  تتقدم  ال�ي  االنتخابية  فال��نامج 

 املراحل السابقة، أو أهداف مستقبلية من خالل تنسيق الرؤى ب�ن ا�حلفاء السابق�ن.

اال  .2 الطا�ع  االنتخابية:طغيان  ال��امج   �� ع��   جتما��  كب��  �ش�ل  االجتما��  ا�خطاب  ��يمن 

ال��امج االنتخابية، فع�� الرغم من تضم�ن هذه األخ��ة للسياسة املق��حة من قبل األحزاب  عملية �سو�ق 

�عمل السياسية �� مختلف ا�جاالت إال أن املالحظ أن القيادات ا�حز�ية ح�ن تطرقها إ�� محتو�ات برامجها  

والسكن،  وال�حة  التشغيل  خاصة  أسا�ىي  �ش�ل  االجتما��  با�جال  املتعلق  اإلجراءات  ع��  ال��ك��  ع�� 

�غلغل  سهولة  �سبب  املتعلقة    وذلك  املعطيات  ل�ون  أيضا  ثم  ا�جتمع،  من  واسع  شرائح  إ��  ا�خطاب  هذا 

الرأ قبل  من  كب��  باهتمام  تحظى  ال  واملا��  االقتصادي  خاصة  ا�جاالت  فهم  ببعض  صعو�ة  �سب  العام  ي 

و�نما  ك��  �ش�ل  االنتخا�ي  برنامجها  ع��  تراهن  ال  السياسية  فاألحزاب  ��ا.  املرتبطة  واإلحصائيات  األرقام 

 فقط ع�� جزء منھ �حسم نتائج االنتخابات التشريعية لصا�حها. 

االنتخابية:   .3 ال��امج  مضام�ن  مع  التفاعل  االنتخابي ضعف  ا�حملة  خالل  مالحظتھ  تمت  ة ما 
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لم تركز كث��ا    19�� وسائل اإلعالم،  النقاشات املواز�ة ل�حملة االنتخابية  هو أن  2016أكتو�ر    7الستحقاقات  

ع�� تحليل مضام�ن ال��امج االنتخابية لألحزاب السياسية والتفصيل ف��ا، ووضع مقارنات ب�ن هذه ال��امج، 

االنتخابية ليست عامل حسم مهم لنتائج هذه   واستجالء الغايات من ورا��ا، وهو مؤشر يدل ع�� أن ال��امج

السياسية األحزاب  زك��ا  ال�ي  ال�خصيات  طبيعة  ع��  ال��ك��  تم  ذلك  مقابل  ��   االنتخابات،  وقو��ا 

استقطاب الهيئة الناخبة باالعتماد ع�� نفوذها االجتما�� وشعبي��ا داخل دائر��ا االنتخابية. وعند التطرق  

ب املرتبطة  اإلش�االت  والتعليم  لبعض  التشغيل  و�ش�الية  التقاعد  صندوق  �أزمة  العام  الشأن  تدب�� 

 وال�حة، فإن النقاش ي�ون سطحيا وال يقدم إجابات وا�حة وحاسمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
املواقع    19 و�عض  وا�خاصة  العمومية  واإلذاعات  التلفز�ونية  القنوات  مختلف  واكبت  مع اإللك��ونيةحيث  لقاءات حوار�ة  بإجراء  االنتخابية  ا�حملة   ،

انونية والعلوم السياسية، و�� �عض هذه ال��امج تم االنفتاح فاعل�ن من ا�جتمع  قادة األحزاب السياسية، و�حضور باحث�ن مختص�ن �� العلوم الق

 املد�ي. 
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 خاتــمة 

استمالة   �� الديمقراطية  الدول   �� السياسية  لألحزاب  االنتخابية  ال��امج  تلعبھ  الذي  الدور  إن�ار  يمكن  ال 

�ع  ال��امج  فهذه  حال الناخب�ن،   �� تن�يلها  ع��  و�ل��م  الناخبة  للهيئة  ا�حزب  يقدمها  ال�ي  التعهدات  بمثابة  ت�� 

 حصولھ ع�� ثق��ا. 

األحزاب   ب�ن  للمنافسة  االنتخابية مجاال  ال��امج  جعل  إ��  �عد  تر��  لم  املغرب   �� ا�حز�ية  املمارسة  أن  غ�� 

متنوعة وسائل  استثمار  فرغم  االنتخابية،  ا�حمالت  أثناء  لم   السياسية  ذلك  أن  إال  الناخبة  الهيئة  مع  للتواصل 

 يكن من أجل التفصيل �� ال��امج االنتخابية وشرح مضامي��ا. 

و�� ظل ��ميش ال��امج االنتخابية كعامل حسم لنتائج االنتخابات، تط�� �عض السلوكيات غ�� املشروعة 

 �� استمالة الناخب�ن �استعمال املال، و�ثارة النعرات القبلية.
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