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 تقديم:

أكتو�ر        من  للسا�ع  التشريعية  االنتخابات  �ل    2016أعادت  ع��  الداخلية  وزارة  إشراف  أطوار  مسألة 

مختلف العملية   تجاه  ا�حياد  بمبدأ  باإلخالل  ا��امها  �عد  سيما  ال  السياسي�ن،  وا�جدل  النقاش  إ��  االنتخابية 

لقد   الناخبة.  الكتلة  إرادة  مع  يتوافق  ال  بما  االنتخابية  العملية  مخرجات   �� للتحكم  وسع��ا  السياسية،  األحزاب 

)، كما وضعت سؤال ا�حور األول ئة املشرفة ع�� االنتخابات (مطلب استقاللية وحياد الهي  2016أعادت انتخابات  

 ).ا�حور الثا�يالن�اهة االنتخابية �� الواجهة (

 ا�حور األول: �جان تتبع انتخابية تحت سلطة وزارة الداخلية

إشراف   املغر�ي  االنتخا�ي  املشهد   �� الرا�خة  الثوابت  من  العملية    وزارةظلت  تفاصيل  �ل  ع��  الداخلية 

نتخابية، وهو ما قرن هذه الوزارة باملسؤولية عن تزو�ر اإلرادة الشعبية �� محطات انتخابية عدة، ولتجاوز هذه اال 

الوضعية االنفرادية �� تدب�� االنتخابات تم "إحداث ال�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات" �� بداية عقد التسعينات 

ية االستشار�ة، و�� نفس الوضعية ال�ي استمرت ح�ى غاية من القرن العشر�ن لكن عمل ال�جنة لم يتجاوز الوضع

 مع تجر�ة "ال�جنة املركز�ة لتبع االنتخابات".  2016أكتو�ر  7انتخابات 

 "ال�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات" وحدودها االستشار�ة-1

ا  عنوا��ا  و�ان  الوطنية،  ا�حركة  أحزاب  برامج   �� أولو�ة  االنتخابات  نزاهة  معركة  "املطلب   ألبرز ش�لت 

السياسية  أدبيا��ا  تواتر ع��  الذي  االنتخابات واإلشراف عل��ا،  لتنظيم  إ�شاء �جنة مستقلة ومحايدة   �� املتمثل 

منذ ��اية الثمانينات و�بان التسعينات، وظل قائما ع�� الرغم من تأسيس ال�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات سواء 

) األو��  صيغ��ا  الثانية1992��  أو  ف��ا"1997(  )،  مشارك��ا  من  و�الرغم  مؤسسة  1)  الداخلية  وزارة  اعت��ت  ،لقد 

الذي يقلب النتائج   "ا�حزب السري"  ا�حطات االنتخابية، كما �انت �عد وظيف��ا تزو�ر اإلرادة الشعبية �� مختلف

،  2إشرافها ع�� االنتخابات قطعياأحزاب ا�حركة الوطنية   لذلك �ان رفض  "األحزاب اإلدار�ة"، لصا�ح االنتخابية

 
املصدق،    1 املباشرةرقية  التشريعية  االنتخابات  تدب��   �� االنحسار  معالم  االنتخابية:  الن�اهة  ط منعطف  ا�جديدة،  النجاح  البيضاء:  (الدار   ،1  /

 22)، ص 2006
)، حيث تم التأكيد ع��  1989ال�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات" ��اية الثمانينات �� مقررات املؤتمر الثا�ي عشر �حزب االستقالل (يونيو  تبلور مطلب "  2

شتن��   فاتح  ظه��  م��ا  وخاصة  االنتخابات  قوان�ن  �عديل  بوضع   1959"ضرورة  بدءا  االنتخابات،  عملية  ع��  لإلشراف  مستقلة  وطنية  هيئة  �خلق 

مقرر ومر   �� االختيار  هذا  تبنت  فقد  الشع�ي  الديمقراطي  العمل  ملنظمة  بالنسبة  أما  االنتخابات"،  محاضر  �سليم  إ��  االنتخابية  اللوائح  ات اجعة 

  ، لذلك أكدت ع�� ضرورة "تأسيس مجلس وط�ي من قضاة، ةاالنتخابي) باعتباره جزء من إصالح القوان�ن  1990أبر�ل    -مؤتمرها الوط�ي الثا�ي (مارس

(مارس ا�خامس  مؤتمره   �� االش��ا�ي  االتحاد  حزب  اكتفى  ح�ن   �� االنتخابات"،  نزاهة  ع��  اإلشراف  مهمتھ  منحازة  غ��  وطنية  أبر�ل   -و�خصيات 
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أفسد إخراج الذي  الرئيس  السبب  الداخلية"  "وزارة  �انت   بقيادة حزب الوجود إ�� األو��  التناوب" "ح�ومة كما 

 .1993 سنة 3االستقالل 

االنتخابات"   لتتبع  الوطنية  "ال�جنة  تجر�ة  خالل  من  املستقلة  الهيئة  مطلب  ع��  االلتفاف  مع تم 

 29، وقد تم��ت هذه ال�جنة بضعف أدا��ا، فقد ارتبطت �شأ��ا بخطاب مل�ي بتار�خ  1997و  1993استحقاقات  

امللك 1992أبر�ل   إ��  �عود  الفعلية  رئاس��ا  أن  كما  قانونية،  أو  دستور�ة  مرجعية  �ل  من  تجر�دها  مع   ،4 ،

واختصاصا��ا استشار�ة فقط، أما التمثيلية ف��ا فقد ارتكزت ع�� "قدم املساواة ع�� أساس أن �ل األحزاب �عد 

ال�جنة تبدو و�أ��ا خلقت أساسا ملساعدة   (...) و�جعل  إ�� هيمنة األحزاب املوالية ل�ح�ومة  وطنية، مما سيف�ىي 

 .5واإلشراف عل��ا"ا�ح�ومة، و�التا�� وزارة الداخلية �� تنظيم االنتخابات 

الوثيقة الدستور�ة لسنة   إ�� حقن املسلسل االنتخا�ي بجرعات من املصداقية،  1996و�عد إقرار  ، وسعيا 

األو��  التجر�ة  بخالف  ظه��  خالل  من  االنتخابات"  لتتبع  الوطنية  "ال�جنة  إقرار  األول 6تم  الرئيس  رئاسة  تحت   ،

همة �اتب ال�جنة، وضمت أيضا �� عضو���ا كال من: وز�ر الدولة للمجلس األع��، ويساعده قضاة يتو�� أحدهم م

أما   النواب،  مجلس   �� املمثلة  السياسية  األحزاب  ورؤساء  ل�ح�ومة،  العام  واألم�ن  العدل،  ووز�ر  الداخلية،   ��

ن ، إال أ1997، ورغم أن الظه�� املن�ىئ ل�جنة لم يحصر عملها مع انتخابات  7اختصاصا��ا فظلت استشار�ة فقط 

املالحظ هو غيا��ا �ش�ل غر�ب، وتم استبدالها ب�جنة تقنية تحت إشراف وزارة الداخلية، وتضم ممث�� األحزاب  

لسنة   التشريعية  باالنتخابات  يتعلق  ما  بحث  تولت  من  و��  ال��ملان،   �� املمثلة  ورغم 2007و  2002السياسية   ،

بإحياء ال�جنة إال أنھ لم    -�ي مع "ح�ومة التناوب"�عد تحوالت املشهد ا�حز   -مطالبة أحزاب أصبحت �� املعارضة  

 
 34ص  ) باملطالبة "بمراجعة القوان�ن االنتخابية وخصوصا ما يتعلق م��ا �سن التصو�ت، وال��شيح، وس�� العمليات االنتخابية". املرجع نفسھ،1989

أنھ أجاب "امللك ا�حسن   –األم�ن العام �حزب االستقالل حي��ا    –�� شهادتھ حول أسباب فشل مفاوضات "ح�ومة التناوب األو��"، أكد محمد بوستة    3

بات، و�قيادة املغرب إ�� الثا�ي بأن�ي ال أستطيع أن أقبل �� ا�ح�ومة عضو�ة وز�ر كنت أ��مھ علنا ومن ع�� منصة ال��ملان باملسؤولية عن تزو�ر االنتخا

  Interview avec la magazine marocaine « Zamane » . n°29 . Avril 2013الباب املسدود" 
4    �� الثا�ي  ا�حسن  امللك  ألقاها  �لمة  مي�و   1992يونيو    9��  السيد  "وقد عينا ع�� رأسها  ف��ا:  االنتخابات"، جاء  لتتبع  الوطنية  "ال�جنة  أثناء تنصيب 

سمعتم م�ونة من األحزاب السياسية املوجودة ��   ماملعروف، وأضفنا إليھ كخليفة السيد أحمد الشدادي، وست�ون هذه ال�جنة الوطنية كالقا�ىي ا

يثاق ال��ملان"، بأ��ا "ستجتمع إما تحت رئاستنا مباشرة وغما تحت رئاسة مستشارنا السيد أحمد رضا كديرة" نص ا�خطاب كما �شر �� جر�دة "امل

 1، ص  1992يوليوز   10، بتار�خ 4805"، عدد الوط�ي
 67، (م س)، ص منعطف الن�اهة االنتخابيةرقية املصدق،  5
رقم    6 شر�ف  ��    1.97.97ظه��  ا�حجة    23صادر  ذي  ماي    1417من  ا�جر�دة  1997(فاتح  االنتخابات.  لتتبع  إقليمية  و�جان  وطنية  �جنة  بإحداث   (

 1114)، ص 1997ماي  8( 1418، فاتح محرم 4480الرسمية، عدد 
ت ) من الظه�� املشار إليھ أعاله إ�� �ون ما هو مو�ول إ�� ال�جنة هو "دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باالنتخابا 3نصت (املادة  7

نتخا�ي و�تمو�ل ا�حمالت االنتخابية و�استعمال ال�ي �عرضها ا�ح�ومة عل��ا و�بداء الرأي ف��ا وخاصة ما يتعلق م��ا باللوائح االنتخابية و�التقسيم اال 

 الوسائل السمعية البصر�ة"
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 . 8يتم االستجابة إ�� طل��ا

السلطة   تدب��  تو��  عن  الناتجة  اآلثار  من  بأنھ  االنتخابات"  لتتبع  الوطنية  "ال�جنة  تال�ىي  تفس��  يمكن 

االش��ا�ي  االتحاد  حزب  بقيادة  التوافقي"  "التناوب  تجر�ة  إطار   �� املعارضة  قبل  من  أن  ا�ح�ومية  عوض  وال�ي   ،

من   االنتقال  ودعم  ا�حكم،  السادس  محمد  امللك  تو��  �عد  السيا�ىي  االنفتاح  وف��ة  ا�ح�ومي،  موقعها  �ستغل 

املستقلة  الهيئة  مطلب  إسقاط  اختارت  التناوب  ح�ومة  فإن  الديمقراطي،  التناوب  إ��  التوافقي"  "التناوب 

لداخلية بتار�خها �ىيء الصيت �� تزو�ر إرادة الناخب�ن إ��  لإلشراف ع�� االنتخابات، بل تحولت من معارضة وزارة ا

التشريعية  لها و"تبييض �جلها"، وهو ما "يفسر كيف أن االستحقاقات االنتخابية  التصا�ح معها؛ بل والدعاية 

لها   كموعد  حدد  ال�ي  النواب  �جلس  وزارة 2002شتن��    27املباشرة  حول  اإلجماع  انتخابات  إ��  ستتحول   ،

وزارة  الداخلية و�نما  الوطنية  ا�حركة  أحزاب   �� ليست  ا�ح�ومة   �� األساسية  النواة  أن  ستب�ن  نتائجها  وأن   ،

 . 9الداخلية. إن الفائز األول ف��ا الذي أسفرت عنھ هذه النتائج �� وزارة الداخلية" 

ة لعقود، وتم تم إقفال ملف الهيئة املستقلة لالنتخابات من قبل األحزاب السياسية ال�ي عمرت �� املعارض  

األحزاب   منح هذه  ما  وهو  ا�ح�ومة،   �� املعارضة  أن أصبحت  �عد  االنتخابات  لتتبع  الوطنية  ال�جنة  إقفال ملف 

اطمئنانا إ�� �ون االنتخابات ستظل نز��ة، فوزارة الداخلية تحت رقابة سلطة ا�ح�ومة، و�مكن مع توا�� التجارب 

لوجس�ي   تق�ي  جهاز  إ��  تتحول  أن  أثبتھ االنتخابية  ما  لكن  الظروف،  أحسن   �� االنتخابية  العملية  س��  يضمن 

التار�خ أن تجر�ة "ح�ومة التناوب" قوس سرعان ما تم إغالقھ، لتستمر وزارة الداخلية �� موقعها، �عد أن تحولت 

 � بتدب��  الداخلية  انفراد وزارة  لھ االستمرار هو اإلجماع حول  إ�� �حظة عابرة، وما كتب  التناوب  ل أطوار تجر�ة 

 العملية االنتخابية، دون ضمانات حقيقية �� عدم إم�ان عود��ا إ�� سابق عهدها �خدمة رهانات انتخابية محددة. 

 "ال�جنة املركز�ة لتتبع االنتخابات" وسؤال املصداقية  -2

اس��اتيجية   فصولها  �ل  ع��  املباشر  واإلشراف  االنتخابية،  العملية  مدخالت  مجمل   �� التحكم   ة ثابت �عد 

للنظام السيا�ىي املغر�ي، لذلك لم يتعد دور األحزاب السياسية �� عقد التسعينات ضمن "ال�جنة الوطنية لتتبع  

االنتخابات" الوظيفة االستشار�ة، كما أن رقابة أي سلطة ح�ومية ع�� وزارة الداخلية ظلت جد مستبعدة، لقد 

بأ��ا �� املشرفة ع� � االنتخابات، شأ��ا �� ذلك شأن ح�ومة السيد "أوهمت ح�ومة السيد إدريس جطو نفسها 

 
اعية، راسلت أحزاب: االتحاد الدستوري، وا�حركة الشعبية، وا�حزب الوط�ي الديمقراطي، وا�حركة الوطنية الشعبية، وا�حركة الديمقراطية االجتم  8

بتار�خ   والتنمية  العدالة  حزب  إ��  تم   2002ف��اير    27باإلضافة  لكن  اجتماعا��ا،  عقد  إ��  الدعوة  قصد  االنتخابات"  للتبع  الوطنية  "ال�جنة  رئيس 

 2002مارس  3 -2، بتار�خ 302تجاهل الرسالة، ولم �ستجب ملضمو��ا. نص الرسالة �� جر�دة "التجديد"، عدد 
   127، (م س)، ص منعطف الن�اهة االنتخابيةرقية املصدق،  9
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عبد الرحمن يوسفي، لكن اإلشراف ا�ح�ومي ع�� االنتخابات �ان �� واقع األمر إشرافا صور�ا، أما اإلشراف الفع�� 

 . 10فهو الذي امتلكتھ وزارة الداخلية" 

الثا�ي   ا�حسن  امللك  عّ�ن  "أن  سبق  فقد  املغر�ي،  التار�خ   �� معادة  تجر�ة  األحزاب، إ��ا  رؤساء  من  عددا 

للقوات  االش��ا�ي  لالتحاد  األول  ال�اتب  بوعبيد،  الرحيم  عبد  بي��م  و�ان  االنتخابات  بتتبع  م�لف�ن  دولة  �وزراء 

 بصفتھ وز�ر دولة م�لف  1977الشعبية ، الذي صرح عقب إعالن نتائج االنتخابات التشريعية لـ  
ً
، أنھ لم �عد معنّيا

ال للتعليمات بتتبع االنتخابات، وأن  تب�ن كما لو أن هناك "دولة سر�ة" توجھ �عليمات مضادة  ال�ي عاشها  تجر�ة 

�� ا�ح�ومة" ُيتفق عل��ا  الن�اهة االنتخابية، وأثناء اإلعداد لالنتخابات 11ال�ي  أر�عة عقود من ا�حديث عن  ، و�عد 

أكتو�ر   للسا�ع من  العدل وا�حر�ات،    2016التشريعية  الرميد، وز�ر  تناقل��ا وسائل كتب مصطفى  تدو�نة شه��ة 

العدل وا�حر�ات يقرر مع   السابقة �ان وز�ر  الوطنية والدولية: "إعالن عام... خالل االنتخابات ا�جماعية  اإلعالم 

أكتو�ر تقع �جائب   7وز�ر الداخلية �� �ل ما يتعلق بالشأن االنتخا�ي ... حاليا ع�� �عد ثالثة أسابيع من انتخابات  

؟؟؟ وز�ر العدل وا�حر�ات ال �ستشار وال يقرر �� شأن ذلك مما �ع�ي أن أي رداءة أو ن�وص أو تجاوز   !!! وغرائب ...

 . 12أو انحراف ال يمكن أن ي�ون مسؤوال ع��ا"

العملية  بمسار  االنتخابات"  لتتبع  املركز�ة  "ال�جنة   �� األول  القانو�ي  املشرف  �شكك  ح�ى  وقع  الذي  ما 

خ�� ذمتھ من تحمل أي مسؤولية حول املآالت ا�حتملة ال�ي تتجھ إل��ا االنتخابات؟  االنتخابية؟ وما الذي جعلھ ي

أي   خارج  املفا�� من  اإلعالن  يختار هذا  وا�حر�ات  العدل  وز�ر  جعلت  ال�ي  والغرائب"  "ال�جائب  وما طبيعة هذه 

 إطار مؤسسا�ي؟

"ال�جنة م�ونات  ب�ن  حصلت  ال�ي  وأسبا��ا  ا�خالفات  طبيعة   �� ا�خوض  االنتخابات"    قبل  لتتبع  املركز�ة 

نتساءل عن املرجعية املؤسسة لها؟ وطبيعة اختصاصا��ا؟ ومدى قدر��ا ع�� تقييد انفراد وزارة الداخلية �� تدب��  

 الشأن االنتخا�ي؟

بتار�خ   االنتخابات"  لتتبع  املركز�ة  "ال�جنة  عن  صادر  بالغ  وز�را    2015يناير    15أعلن  ي��أسها  ال�جنة  أن 

امللك الداخلية   ا�جاللة  صاحب  وجهھ  الذي  السامي  املولوي  لألمر  تنفيذا  "جاء  تفعيلها  وأن  وا�حر�ات،  والعدل 

 
 355)، ص 2011/ 1، (الر�اط: دار أ�ي رقراق للطباعة والنشر، ط�� املغرب: ثبات �� الوظائف و�غ�� �� السماتالنتخابات محمد منار، ا 10
السا�ىي   11 املغرب"،  محمد   �� "االنتخابات   �� االنتخابية"،  ا�خرائط   �� أع��  من  والتحكم  التأث��  محاولة  االنتخا�ي:  الضبط  "آليات  املغر�ية ،  ا�جلة 

 145، ص 188 -137، طوب بريس، الر�اط. ص ص: 2013، شتن�� 7/ ا�جزء4، العدد جتماعيةللعلوم السياسية واال 
ط،  تم نقل تدو�نة األستاذ مصطفى الرميد كما جاءت �� صفحتھ الرسمية بموقع التواصل االجتما��، فمن املعلوم أن �ل ما خطھ، من �لمات، ونق   12

 ائية وعالمات ��جب، وعالمات استفهام لها دالال��ا اإليح
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��    2014أكتو�ر    14محمد السادس إ�� وز�ري الداخلية والعدل وا�حر�ات بمناسبة ا�جلس الوزاري املنعقد بتار�خ  

املقبلة" االنتخابية  العمليات  سالمة  ع��  السهر  البال 13شأن  وأضاف  ال�جن  ،  تفعيل  املناسبة  بنفس  سيتم  أنھ  غ 

العام  العامل، والوكيل  أو  الوا��  �� �ل عمالة و�قليم  وال�ي تضم  ال��ا�ي  الصعيد  االنتخابات ع��  لتتبع  اإلقليمية 

للملك أو وكيل امللك، وكذا �جان جهو�ة عهد إل��ا بمواكبة أشغال ال�جن اإلقليمية ع�� صعيد �ل جهة من جهات  

 اململكة. 

الكفيلة و  العملية  التداب��  اتخاذ   �� البالغ  حسب  اإلقليمية  وال�جن  املركز�ة  ل�جنة  األساسية  املهمة  تتمثل 

بصيانة واح��ام نزاهة العمليات االنتخابية وذلك من خالل تتبع س�� مختلف مراحل العمليات املذ�ورة لتحقيق 

 اإلعالن عن نتائج االق��اع.سالم��ا ابتداء من الت�جيل �� اللوائح االنتخابية إ�� غاية 

ع�� أي سند    -2011ال�ي أشرفت أيضا ع�� انتخابات    –لم يرتكز إ�شاء "ال�جنة املركز�ة لتتبع االنتخابات"  

دستوري أو قانو�ي، ولكنھ ارتبط بتعليمات ملكية، وهو ما جعلها �جنة شب��ة بـ "ال�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات" 

�� عقد التسعينات، وهو املت�أ الذي استند إليھ بالغ ألحزاب   14ن خالل �عليمات ملكيةال�ي تم إحدا��ا بدورها م

املعارضة املعلن عن مقاطع��ا ألعمال ال�جنة �و��ا "ال سند قانو�ي لها، وال تح��م الدستور، وال تل��م بالتوج��ات 

إ��  ، ول15امللكية، ال�ي أكدت ع�� ضرورة اح��ام القوان�ن ا�جاري ��ا العمل"  كن بالغ هذه األحزاب لم يكن موجها 

باعتبار استمراره   ا�حلقة األقوى فيھ و�� وزارة الداخلية؛ بل �ان معنيا بھ "اإلشراف السيا�ىي" لرئيس ا�ح�ومة 

 "�� ن�جھ التحك�ي والسلطوي".

ال�جنة معارضة  والتنمية،  العدالة  حزب  قيادات  رأسها  وع��  األغلبية،  أحزاب  اعت��ت  املقابل،  مجرد   �� 

، و�و��ا ال �ع�� سوى عن " ا�حاولة اليائسة ا�جديدة لتعطيل وفرملة اإلشراف 16اهتمام "بالقشور دون املضمون" 

املغر�ي"  واالنتخا�ي  السيا�ىي  التار�خ   �� املسبوق  غ��  ا�ح�ومة،  لرئيس  �انت  .  17السيا�ىي  ��   ةوزار لقد  الداخلية 

 
13 http://www.maroc.ma/ar/node/19296 

 منظم لها (م س)  1.97.97رقم صدر ظه�� شر�ف  1997إثر خطاب مل�ي، وسنة  1993"ال�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات" سنة تم إ�شاء  14
االستقالل،    15 أحزاب:  عن  املش��ك  البالغ  بتار�خ  صدر  الدستوري  واالتحاد  واملعاصرة،  واألصالة  االش��ا�ي،   2015ف��اير    12واالتحاد 

http://www.assahraa.ma 
ة و�عد مرور اعت�� رئيس فر�ق رئيس فر�ق العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد عبد هللا بوانو �� تصر�ح لو�الة املغرب العر�ي لالنباء أن املعارض  16

"ال سنوات  ع��ا   ثالث  ع��ت  ال�ي  السابقة  املواقف  ا��  ينضاف  املقاطعة  ا��  الدا��  املوقف  هذا  أن  إ��  وأشار  املضام�ن"،  عوض  بالقشور  إال  ��تم 

املرحلة   املعارضة "سواء ال��ديد بمقاطعة االنتخابات أو املطالبة بضرورة وضع هيأة مستقلة لإلشراف ع�� االنتخابات ثم تب�ي مواقف ال تن�جم مع

��   ال�ي القا�ىي بإحداث هيأة مستقلة لإلشراف ع�� االنتخابات اعت�� بوانو أن االمر يدخل  �عيشها املغرب"، و�� معرض رده ع�� مطلب املعارضة 

 "باب املزايدات" معلال ذلك بان هذه الهيأة لم تتم االشارة ال��ا ضمن الهيآت املستقلة املدرجة �� الدستور.

 http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/0/0/195566.html   
 https://arabi21.com/story/809370" 21تصر�ح عضو األمانة العامة �حزب العدالة والتنمية خالد الرحمو�ي �جر�دة" عر�ي  17
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وخطا  حيو�ا،  مطلبا  و�دار��ا  عل��ا  اإلشراف  �عد  انتخابات  حول  بي��ا  فيما  اال��ام  تتبادل  أحزاب  ب�ن  مر�ح  وضع 

اس��اتيجيا لم يبد النظام السيا�ىي �� أي مرحلة من تار�خھ إم�انية التخ�� عنھ، و�� النتيجة ال�ي وال�ي سيؤكدها 

التعامل عن ق إ�� نفس خالصة األستاذ عبد  �عد خ��ة  الرميد، وليخلص  الداخلية األستاذ مصطفى  رب مع وزارة 

 الرحيم بوعبيد �� سبعينات القرن املا�ىي بصدد تقييمھ ل�جنة الوطنية لتتبع االنتخابات. 

عدل ساد االعتقاد لف��ة أن "ال�جنة املركز�ة لتتبع االنتخابات" ستتقاسم األدوار ب�ن إشراف قانو�ي لوز�ر ال

مسؤولية  يتحمل  الذي  ا�ح�ومة  رئيس  إمرة  تحت  �عمالن  وكالهما  الداخلية،  لوز�ر  تق�ي  و�شراف  وا�حر�ات، 

، لكن  2015، و�� توليفة نجحت �� تدب�� االنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة للرا�ع ممن شتن��  18اإلشراف السيا�ىي

وتحو  والتنمية،  العدالة  حزب  حققها  ال�ي  املتوقعة  غ��  من  النتائج  ملز�د  املساند  والدو��  اإلقلي�ي  املشهد  الت 

التضييق ع�� التوجهات اإلسالمية، وتحوالت اس��اتيجيات النظام السيا�ىي وانتظاراتھ من االنتخابات التشريعية.  

�ل ذلك أعاد إ�� وزارة الداخلية سطو��ا، وانفرادها دون شر�ا��ا �� ال�جنة املركز�ة باإلشراف الك�� ع�� انتخابات 

و�دار��ا؛ وهو ما أدى باألستاذ مصطفى الرميد إ�� الت��ؤ من مسؤوليتھ عن االنتخابات ��   2016السا�ع من أكتو�ر  

، كما 19تدو�نتھ، و�ونھ ال �ستشار وال قرار لھ ف��ا، مع علمھ بالطبيعة االستشار�ة ل�جنة املركز�ة لتتبع االنتخابات 

أن إ��  بنك��ان  اإللھ  عبد  ا�ح�ومة  رئيس  التار���،  أقر  إر��ا  ع��  تخلت  قد  الداخلية  وزارة  أن  اعتبار  الغلط  من  ھ 

الوزارات  با��  مثل  وزارة 20و�و��ا  أن  أقر  فقد  أكتو�ر  من  السا�ع  انتخابات  عن  السيا�ىي  إشرافھ  حجم  عن  أما   ،

 
رح �� �لمة لھ حي��ا أن "رئيس ا�ح�ومة سمح لرئيس ا�ح�ومة بأداء وظيفة "اإلشراف السيا�ىي" �� اإلعداد لالنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة، وقد ص  18

بي�� �� سيشرف من الناحية السياسية ع�� االستحقاقات املقبلة، فيما سيو�ل �حمد حصاد وز�ر الداخلية، مهمة التتبع التق�ي للعملية، وهو أمر ط

قادة األحزاب السياسية الجتماع عام، ومنحهم مهلة   األنظمة الديمقراطية" يضيف السيد عبد اإللھ بنك��ان، ولتأكيد إشرافھ الفع�� وجھ دعوتھ إ��

، 1403د  مدة شهر للتقدم بمذكرات مكتو�ة ومفصلة حول تصورا��م لتدب�� االنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة واملهنية املقبلة. جر�دة أخبار اليوم، عد

   3. ص 21-22/06/2014
"ال  19 أنھ  �حفي  حوار   �� وا�حر�ات  العدل  وز�ر  أنصرح  ينب��  �شاور�ة      أدوار  لها  ا�حلية  وال�جان  ا�جهو�ة  وال�جان  ال�جنة  هذه  أن  البال  عن  �غيب 

 2015ف��اير  17وتنسيقية ليس إال، إذ تنتفي الطبيعة التقر�ر�ة عن قرارا��ا" جر�دة "الصباح"، 
السبت    20 صباح  بالبيضاء،  عقد  للكهر�اء  العليا  املدرسة  وخر���  مهند�ىي  مع  لقاء  مصارحة   6201شتن��    17��  ك��ان بضرورة  بن  اإللھ  عبد  تحدث 

واش كتعتاقدو أن بنك��ان إ�� جا    عادية؟واش الداخلية وزارة    الناس؟الشعب عن طبيعة وزارة الداخلية، وقال بلسان دارج: "واش �غينا نكدبوا ع��  

من دارو باملال�س الداخلية �حضور اجتماع ال�� ما فخباروش..  قادر �غ�� �ىي أمور؟ راكم غالط�ن.. وزارة الداخلية �انت كتجيب الوز�ر األول    2011��  

ارة الداخلية وزارة الداخلية عندها مواصفات معينة، و�سك��ا روح وما�ىي أنا ال�� غادي نجبدها أو �غ��ها أو نحيدها... وزايدون إيال �عكسات معاك وز 

 راك ما دير والو" 

 https://www.youtube.com/watch?v=e6MsuJGFQ98 . 

أخرى،   مناسبة  يوم    وأثناءو��  بالر�اط،  والتنمية  العدالة  �حزب  االنتخا�ي  لل��نامج  رئيسا 2016شتن��    19عرضھ  �ونھ  حول  سؤال  عن  جوابھ  �ان   ،

(...) رئيس   ل�ح�ومة، ولھ سلطة ع�� مختلف القطاعات بما ف��ا الداخلية، �ان جوابھ: "ماذا تر�دون�ي أن أفعل؟ واش نتجادب معاه.. كملو من راسكم

   5، ص 20/09/2016، 2088ا�ح�ومة هو رئيس ا�ح�ومة، ولكن هذه وزارة الداخلية وما أدراك ما وزارة الداخلية" جر�دة "أخبار اليوم" عدد 
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 .21الداخلية �� من تدبرها حقيقة

فقد �ان مث��ا    2016أكتو�ر    7خابات  ونتيجة ارتفاع منسوب التخوف من تالعب وزارة الداخلية بنتائج انت

بنك��ان   اإللھ  السيد عبد  استباق  والتنمية    –لالنتباه  العدالة  أمينا عاما �حزب  املرة بصفتھ  عن    -وهذه  اإلعالن 

العدل  وز�ر  الرميد،  مصطفى  األستاذ  وقف  جانبھ  و���  املقاعد،  من  للعديد  حز�ھ  واكتساح  االق��اع،  نتائج 

انو�ي �� ال�جنة املركز�ة لإلشراف ع�� االنتخابات، وهو ما ع�ى أن هذه ال�جنة لم �عد لها وا�حر�ات واملسؤول الق

من وجود فع��، لذلك اكتفى وز�ر الداخلية رفقة الوز�ر املنتدب لدى وزارة الداخلية، اإلعالن �� وقت متأخر من  

ية صدارة ال��تيب، و�� مناسبة استغلها الليلة ال�ي تلت يوم االنتخاب عن النتائج ال�ي بوأت حزب العدالة والتنم

ما زال  ا�حزب  بأن "هذا  العدل وا�حر�ات،   �� ا�ح�ومة ووز�ره  انتقاده مباشرة �حزب رئيس  ليوجھ  الداخلية  وز�ر 

�شك �� اإلرادة الرا�خة ل�ل م�ونات األمة، وع�� رأسها امللك، �جعل املمارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا 

 . 22رجعة فيھ"   اس��اتيجيا ال

انتخابات السا�ع من أكتو�ر   اس��اتيجيتان، اس��اتيجية حزب العدالة والتنمية ذو   2016لقد �عارضت �� 

ال�ي  الداخلية  وزارة  واس��اتيجية  مر�حة،  بأغلبية  ا�ح�ومية  واليتھ  تجديد  إ��  �س��  والذي  املتنامية،  الشعبية 

أصيلة �� املشهد االنتخا�ي، و�� ظاهرة ا�حزب األغل�ي. لقد ا��مت ب�و��ا تخلت عن حيادها من أجل دعم ظاهرة  

اق��اع   ع��    2016أعاد  الفع��  لإلشراف  كفاءة  وذات  مستقلة  هيئة  مطلب  وصدقية  االنتخابية،  الن�اهة  سؤال 

 االستحقاقات االنتخابية.  

 

 

 

 

 

 
بتعليمات من    حول سؤال إشرافھ السيا�ىي عن االنتخابات، صرح السيد عبد اإللھ بنك��ان رئيس ا�ح�ومة: "�عم، أنا أشرف سياسيا ع�� االنتخابات  21

الداخلي وزارة   �� وأجلس  ا�ح�ومة  رئاسة   �� مكت�ي  أترك  أن  يمكن�ي  وال  اليومية،  األمور  تدبر  ال�ي   �� الداخلية  وزارة  لكن  امللك،  لتتبع  جاللة  ة 

 10، ص  09/2016/ 25-24، 2092االنتخابات" جر�دة "أخبار اليوم" عدد 
 4. ص 10/10/2016، بتار�خ 3106. جر�دة املساء، عدد 2016أكتو�ر  7 �لمة وزارة الداخلية أثناء تقديم نتائج انتخابات 22
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 2011ا�حور الثا�ي: سؤال الن�اهة االنتخابية ما �عد دستور 

ال  النظام  مؤسسات  الدول  تتمتع  ت�ون  أن  يتصور  ال  لذلك  ف��ا،  املواطن�ن  و�ثقة  باملصداقية  ديمقراطي 

من  سلمية  بطر�قة  ممكن  التغي��  ألن  بباسطة  النظام،  بتغي��  تطالب  وثورات  احتجاجات  مسرح  الديمقراطية 

� لذلك  إدار��ا،  ع��  املشرفة  الهيئة  استقاللية  و��  نزاه��ا،   �� الناخبون  يجادل  ال  انتخابات  نزاهة خالل  عد 

االنتخابات مقدمة شرطية ملصداقية املؤسسات املنتخبة، والفشل �� ذلك �ع�ي ا�حصول ع�� مؤسسات مزورة ال 

تمثل إرادة الشعب بل �عاكسها، وهو ما ي�ون مآلھ تنامي موقف االمتناع السيا�ىي عن املشاركة االنتخابية، وعزلة  

الذين  ا�حاكم�ن  و�رادة  نفسها  إال  تمثل  ال  االنحياز   مؤسسات  مظاهرها  أبرز  من  ت�ون  ال�ي  مخرجا��ا   �� تحكموا 

أكتو�ر  من  السا�ع  انتخابات  مع  مستأنفا  سؤاال  االنتخابية  الن�اهة  جعل  مما  األغل�ي"،  "ا�حزب  لظاهرة  الرس�ي 

 وما �عدها. 2016

 ا�حزب األغل�ي: اس��اتيجية ثابتة بمآالت مغايرة  ظاهرة -1

ر�ي احت�اره تدب�� ملف االنتخابات بواسطة وزارة الداخلية ال�ي �عد �عي�ن من ثوابت النظام السيا�ىي املغ

دستور   قبل  ما  عن    2011وز�رها  "مستقلة  الداخلية  وزارة  �انت  إن  لذلك  للملك،  محفوظا"  "مجاال  �عده  وما 

النظا خصوصية  حسب   ،�� ال�ي  األخ��ة،  هذه  امللكية،  املؤسسة  عن  مستقلة  ليست  ف�ي  السياسية  م األحزاب 

 .23السيا�ىي املغر�ي، ليست مجرد راع لالنتخابات وكفى، و�نما �� راع لھ رهانات انتخابية محددة" 

�� مختلف ا�حطات  يل�ي  الذي  �� املشهد ا�حز�ي املغر�ي ظاهرة "ا�حزب األغل�ي"  ال�ي تر�خت  من اآلليات 

النتائج االنتخابية و�حتل الصف األول  إ�� حزب يتصدر  �� االنتخابات التشريعية"  االنتخابية "ا�حاجة  . 24خاصة 

إحدى  �ش�ل  مقلصة  معارضة  مع  أغل�ي  حزب  إليجاد  "الس��  أن  املعتصم  محمد  الدستوري  الفقيھ  نبھ  لقد 

االنتخابية" الظرفيات   �� إليھ  �شار  قد  عنھ  ومس�وتا  الدستور�ة،  للتقليدانية  الالش�لية  ا�جوهر�ة  ، 25القواعد 

أن تظهر نفسها كحركة عفو�ة ومستجيبة للتطور، إال أن الواقع يكشف عن    ورغم أن "األحزاب ا�جديدة تحاول 

ا�حكم" صنع  من  �أحزاب  املشهد 26طبيع��ا  توازنات  ضبط  إ��  االنتخا�ي  التار�خ  �ل   �� س��  الذي  ا�حكم  هذا   ،

هذه ع��  وللتوفر  مضمونة.  بكيفية  الرسمية  ا�خيارات  تمر�ر  من  تمكن  جديدة  'أغلبية'  "بواسطة   السيا�ىي 

 
 355ص  ، (م س)، االنتخابات �� املغرب محمد منار، 23
،  ا�جلة املغر�ية للعلوم السياسية واالجتماعية"، �� "االنتخابات �� املغرب"،  2009، وما قبل  2009، "ظاهرة أعيان االنتخابات ��  محمد السا�ىي  24

 314،ص 326 -299، طوب بريس، الر�اط. ص ص: 2013، شتن�� 7/ ا�جزء4العدد 
، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة �� القانون العام، (الدار البيضاء: جامعة ا�حسن التطور التقليدا�ي �� القانون الدستوري املغر�يمحمد معتصم،    25

 371ص )، 1986، السنة ا�جامعية: الثا�ي، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 359املرجع نفسھ، ص   26
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 .27إشراك �عض األحزاب ال�ي اعت��ت "حليفة"" -خلق ا�حزب األغل�ي. ثانيا -"األغلبية" اعتمدت آليتان: أوال

ع�� الرغم من �غ�� مسميات "ا�حزب األغل�ي" من تجر�ة برملانية إ�� أخرى، و�� سمة م��ت هذه الظاهرة، 

اش��اك أح أن ��جل  إال  "ال �سعھ  تجليا��ا  الدارس �ختلف  أن  الدستور�ة،  إال  التقليدانية  تب�ي   �� األغلبية  زاب 

الوطنية"  ا�حركة  أحزاب  محل  وأحزاب  28وا�حلول  اإلدار�ة"  "األحزاب  أو  األغلبية  أحزاب  ب�ن  التمي��  ومعيار   ،

الوطنية �ستند أساسا ع�� نوعية املبادرة �� إ�شاء ا�حزب، أي بمع�ى هل �انت النشأة استجابة �خاض ا�حركة  

مجتم�� تم التعب�� عنھ من خالل بنية تنظيمية ذات رؤ�ة فكر�ة وسياسية نقدية تجاه األوضاع ا�جتمعية كما هو  

ة ال�ي خرجت من رحم ا�جتمع، أو أن النشأة  ا�حال بالنسبة ألحزاب ا�حركة الوطنية والقوى اإلسالمية واليسار�

�انت استجابة لرهان خلق توازنات مع تلك القوى، فخرج ا�حزب �� مسار معاكس من أدراج م�اتب السلطة إ��  

 ا�جتمع، دفاعا عن اختيارات النظام السيا�ىي، وخوضا النتخابات ت��مج نتائجها لصا�حھ. 

ب، وانتقال ا�حكم إ�� امللك محد السادس أن ظاهرة خلق "ا�حزب لقد تم االعتقاد �عد تجر�ة ح�ومة التناو 

األغل�ي" قد ان��ت بانتفاء م��را��ا؛ �عد انتقال أحزاب ا�حركة الوطنية من منطق املواجهة مع النظام السيا�ىي إ��  

واملعاصرة "األصالة  حزب  إ�شاء  طر�قة  لكن  ا�ح�ومة،  ومعارضة  ح�ومية  أغلبية  ب�ن  الن�اع  تدب��  "، منطق 

والوضعية االعتبار�ة لل�خص املؤسس لھ، والنتائج املبالغ ف��ا �حزب حديث النشأة �� االستحقاقات االنتخابية، 

للتقليدانية  الالش�لية  ا�جوهر�ة  القواعد  "إحدى  �ش�ل  األغل�ي  ا�حزب  ظاهرة  أن  مقولة  �حة  أثبت  ذلك  �ل 

�� وزارة الداخلية،   -الهشة أصال  –تمثل �� فقدان الثقة  الدستور�ة"، واملتالزمة ال�ي ت��افق مع "ا�حزب األغل�ي" ت

وا��امها بتقديم الدعم لـ "الوافد ا�جديد"، وهو ما يجعل نزاهة االنتخابات ع�� ا�حك، و�ضع االنتخابات املغر�ية 

 �� حلقة مفرغة تجعل من سؤال الن�اهة سؤاال قارا مع �ل استحقاق انتخا�ي. 

وز�ر لدى  املنتدب  الوز�ر  عرف   29الداخلية   �عد  حزب  وهو  واملعاصرة"،  "األصالة  �حزب  الرئي�ىي  املؤسس 

 
افق  محمد ضر�ف،    27 /    1، (الدار البيضاء: مطبعة النجاح ا�جديدة، ط 1999  -1934األحزاب السياسية املغر�ية: من سياق املواجهة إ�� سياق التو

 181)، ص 2001
 364ص ، (م س)، التقليدا�ي �� القانون الدستوري املغر�يالتطور محمد معتصم،  28
مكتبھ عندما    يتعلق األمر بالسيد فؤاد عا�� الهمة الذي �عد من املقر��ن إ�� امللك محمد السادس، فهو من زمالئھ �� قاعات الدرس، كما أنھ �ان مدير   29

، وهو املنصب 1999نون��    9منذ توليھ مهمة وز�ر منتدب لوز�ر الداخلية ��    �ان وليا للعهد، ويعد من أهم مهند�ىي االنتخابات �� "العهد ا�جديد" 

  �� ا�ح�ومي  موقعھ  وغادر  جطو.  إدريس  والسيد  اليوسفي  الرحمن  عبد  األستاذ  ح�وم�ي  عهد   �� بھ  احتفظ  إ��    2007غشت    7الذي  للتقدم 

التشريعية لسنة   و�عدها أسس "ح  2007االنتخابات  بالرحامنة،  ��  �� مسقط رأسھ  ال�ي تحولت  الديمقراطي�ن"  ل�ل  إ�� حزب   2008غشت    8ركة 

تظاهرات حركة   و�عد  واملعاصرة"،  ��    20"األصالة  ملكيا  مستشارا  �عيينھ  تم  شعارا��ا،  من  العديد   �� برحيلھ  ال�ي طالبت  ، 2011د�سم��    7ف��اير 

امللفات األك�� حساسية، وضم��ا ما يتعلق باألسئلة األمنية وتلك ال�ي ليقدم عندها استقالتھ من حزب األصالة واملعاصرة. ومن املعروف أنھ "يدير  

 ترتبط ��ندسة ا�جال السيا�ىي. و�قال عنھ أنھ "ع�ن القصر" و"أذن امللك"". 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/plus-pres-de-sa-majeste_484239.html 
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االنتخابات   �� األو��  املرتبة  والدتھ  من  سنة  من  أقل  �عد  وتبوأ  األغل�ي"،  "ا�حزب  ظاهرة  شا�لة  ع��  سريعا  نموا 

أمام أحزاب عر�قة، مستغال �� ذلك قر�ھ من دوائر القرار السيا�ىي، مما جعل العديد   200930ا�جماعية لسنة  

الذي تأسس   31من الباحث�ن �ش��ون تجر�ة ا�حزب ب�و��ا إعادة لتجر�ة "ج��ة الدفاع عن املؤسسات الدستور�ة"

ن هذا ا�حزب أفرزت  من قبل وز�ر الداخلية حي��ا أحمد رضا كديرة، وهو ما أثار توجسات وتخوفات م  1963سنة  

مواقف سلبية منھ، فاألم�ن العام �حزب االستقالل ع�� ��خر�ة الذعة عن ��خ�� اإلعالم العمومي �خدمة حزب  

امللك" "الوافد32"صديق  من  وا�حا  موقفھ  �ان  فقد  االش��ا�ي  االتحاد  أما  ا�حياة   الذي 33ا�جديد" ،  ��دد 

 �و�ر �� عهد وز�ر الداخلية إدريس البصري.السياسية بالعودة إ�� سينار�وهات انتخابات ال�

انتخابات   أن  تدل  املؤشرات  �ل  �انت  لكن   2012لقد  واملعاصرة"،  "األصالة  �حزب  اكتساحا  ستعرف 

بداية   اإلقلي�ي  الوضع  عرفها  ال�ي  ��    2011التحوالت  املغر�ي  الشارع  وخروج  العر�ي"،  "الر�يع  بثورات  س�ي  فيما 

�حسابات السياسية، وجعل النظام السيا�ىي يختار من�ج اإلصالح الدستوري، الذي ف��اير أر�ك �ل ا  20تظاهرات 

انتخابات   مع  مصداقيتھ  الختبار  منعطف  أول  أمام  �ان   2011�ان  االق��اع  يوم  حدود  و���  ألوا��ا،  السابقة 

من جهة أو��،  التساؤل األسا�ىي يتعلق بن�اهة انتخابات �شرف عل��ا وزارة الداخلية، "وهو سؤال �ان �ستحضر،  

"املا�ىي االنتخا�ي" لهذه الوزارة وما راكمتھ من ممارسات وسلو�ات �� هذا ا�جال، ومن جهة ثانية، الكيفية ال�ي 

إلفراز  التحض��  مسار  خالل  ��ا  تصرفت  ال�ي  والطر�قة  املراجع،  الدستور  ع��  االستفتاء  مسلسل  ��ا  أدارت 

 .34ة ذلك التحض�� النتخابات مجلس النواب"املؤسسات املنبثقة عن هذا الدستور، و�� مقدم

"ا�حزب  لغ��  املقدمة  منح  ما  وهو  االنتخابية،  العملية  ا�حياد من  الداخلية موقع  وزارة  حي��ا  اختارت  لقد 

 
مقعد)، متبوعا   6015مقعد، وقد حصل حزب "األصالة واملعاصرة" ع�� الصدارة (  27795النتخاب    2009و  يوني  12جرت االنتخابات ا�جماعية يوم    30

 ). 1513)، �� ح�ن احتل حزب العدالة والتنمية املرتبة السادسة (4112)، ثم حزب التجمع الوط�ي لالحرار (5292بحزب االستقالل (

ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/elections/results/local/morocco-2009-a.pdf  
31 « 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 
32Selon 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 
�ان وا�حا فيھ ا��امھ �حزب "األصالة واملعاصرة" ب�ونھ حزب الدولة   2009عقب انتخابات  صدر بالغ عن حزب "االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية"    33

م دون التصر�ح باسمھ، بدليل قولھ: "��جل بخيبة أمل كب��ة عودة سينار�وهات املا�ىي ال�ي توجت بأغلبية ساحقة حز�ا جديدا خرج لتوه من رح

 1، ص 2009يونيو   17، 9202النفوذ والسلطة" جر�دة االتحاد االش��ا�ي، عدد 
البوز   34 لسنة  أحمد  التشريعية  "االنتخابات  املغرب"،  2011،   �� "االنتخابات   �� السياق"،   �� قراءة  واالجتماعية :  السياسية  للعلوم  املغر�ية  ،  ا�جلة 

 103 -102، ص 111 -91، طوب بريس، الر�اط. ص ص: 2013، شتن�� 7/ ا�جزء4العدد 
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الداخلية  التساؤل األعمق حي��ا و�عدها �علق بحياد وزارة  التار�خ االنتخا�ي املغر�ي، لكن   �� �� سابقة  : 35األغل�ي" 

أماله   ع��  هل  الداخلية  وزارة  إشراف  مصداقية  ت�ون  و�ذلك  الوط�ي  واإلصال��  اإلقلي�ي  الثوري  السياق 

االنتخابات مظروفة بظرفها، أم أن النظام السيا�ىي فعال �س�� إ�� إصالح جذري، وتصا�ح مع ا�جتمع من خالل 

 تكريس الن�اهة االنتخابية، وجعل وزارة الداخلية ذات وظائف تقنية؟ 

�حظة إجابة رسمية عن هذا اإلش�ال، ليعلم حدود الثوابت    2016االنتخابات التشريعية لسنة  لقد ش�لت  

 واملتغ��ات �� تدب�� ملف االنتخابات. 

 وسؤال الن�اهة االنتخابية  2016أكتو�ر  7انتخابات  -2

ال� املعارضة  مع  املصا�حة  و�انت  الناخب�ن،  إلرادة  تزو�ر  حاالت  ممتدة  عقود  طيلة  املغرب  أثمرت عاش  ي 

النظام  عودة  لكن  الناخب�ن،  إرادة  عن  �عب��ا  أك��  �جعلها  االنتخابات  وظائف  ملراجعة  �حظة  التناوب"  "ح�ومة 

ع��    –املستقلة عن إشراف رئيس ا�ح�ومة املنتخب    -السيا�ىي إلنتاج "ا�حزب األغل�ي" مع استمرار�ة وزارة داخلية  

بكث�� من ظالل الشك حول صدقية النظام السيا�ىي �� القطع مع   اإلشراف ع�� �ل أطوار العملية االنتخابية ألقى

ال�ي عرفت نزاهة �سبية �� إدار��ا لم تكن سوى   2011مسار التالعب بإرادة الكتلة الناخبة، و�ون �حظة انتخابات  

انتخابات   إقلي�ي ووط�ي استثنائي، وأن  �� ظرف  التحكم  2016أكتو�ر    7�حظة استثنائية  إ��  العودة  ��   ستعرف 

ب�ن مختلف   السائد  الثقة هو  وعدم  والشك  السنار�وهات محتملة،  �انت �ل  لقد  االنتخابية،  العملية  مخرجات 

 الفاعل�ن السياسي�ن.

أعيان   الذي يمكن  السل�ي"  "ا�حياد  تدب��ها لالنتخابات من   �� الداخلية  انتقال وزارة  التخوف من  لقد �ان 

إ��   الناخب�ن،  أصوات  شراء  من  عدة االنتخابات  مؤشرات  وأن  سيما  ال  االق��اع،  نتائج  �غي��   �� املباشر  التدخل 

�انت تن�ئ عن إم�انية مثل هذا التدخل، فبعد التحوالت اإلقليمية ال�ي عرفت انقالب "الثورات املضادة" ع�� آمال 

دا بانت�اسات، شعوب دول الر�يع ا�جهض �� بناء أنظمة ديمقراطية، أصبح املسار الديمقراطي املغر�ي بدوره مهد

، أما 36ا��امات لوزارة الداخلية بالتدخل �� نتائجها   2013ف��اير    28حيث عرفت االنتخابات ا�جزئية ال�ي جرت ��  

فقد عرفت أحداثا ومواقف غ�� مسبوقة زكت أزمة الثقة �� إشراف   2016أكتو�ر    7املرحلة اإلعدادية النتخابات  

 
ا �عدم التدخل املباشر يوم االق��اع، وما يليھ من إعالن عن النتائج االنتخابية، مع العلم أن �ل األعمال التمهيدية تخضع  هو حياد �س�ي يتعلق أساس  35

�� مدخال  اللوائح االنتخابية، وهو تحكم انفرادي   �� أو الت�جيل  التقطيع االنتخا�ي،  أو  العمليات لوزارة الداخلية سواء ما �علق بنمط االق��اع،  ت 

 خابية، لكنھ يتم تحت مظلة قانونية.االنت
محم  36 انظر  االنتخابات"،  هذه   �� بمقعدين  فازت  الداخلية  "وزارة  أن  القول  إ�� حد  شباط  العام حميد  أمينھ  رئاسة  �� ظل  االستقالل  د  ذهب حزب 

ب العدالة والتنمية: "إخوان بنك��ان . و�راجع أيضا موقف حز 9، ص  2013مارس    7،  2006السا�ىي، "االنتخابات ا�جزئية"، جر�دة "املساء"، عدد  

 1، ص 2013مارس   4، 4007ي��مون وزارة الداخلية ب��و�ر االنتخابات (ا�جزئية)، جر�دة "الصباح"، عدد 
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حكم �� �ل مراحلها من األعمال التمهيدية إ�� اإلشراف ع�� يوم االق��اع، ثم وزارة الداخلية ع�� االنتخابات ال�ي تت

�عدها اإلعالن ع�� النتائج، �ل ذلك و�� متحررة ح�ى من الرقابة الصور�ة "ل�جنة املركز�ة لتتبع االنتخابات" ال�ي 

العدل   لوز�ر  الشه��ة  "التدو�نة"  خالل  من  صراحة  ذلك  عن  التعب��  وتم  عقدها،  وتصر�حات انفرط  وا�حر�ات، 

 رئيس ا�ح�ومة املساند لوز�ره مصطفى الرميد.

إن إش�الية تدب�� االنتخابات �� النظام السيا�ىي املغر�ي "تنبع من �ون النظام ينطلق من مفارقة تقوم ع�� 

ع��ا" وسياسيا  منطقيا  امل��تبة  النتائج  �ل  قبول  وعدم  االنتخابات  مخرجا37قبول   �� التحكم  إ��  والس��  ت  ، 

االنتخابية  العملية  ع��  اإلشراف  الداخلية  وزارة  باحت�ار  األول  يتعلق  مستو��ن:  ع��  يتم  االنتخابية  العملية 

الداخلية   وزارة  احت�ار  خالل  من  االنتخابية،  للعملية  املنظم  القانو�ي  اإلطار   �� بالتحكم  الثا�ي  و�تعلق  و�دار��ا، 

 بما يخدم اس��اتيجي��ا. الق��اح مشاريع القوان�ن ال�ي تخص االنتخابات 

ا�حفاظ ع�� نمط االق��اع  2016إن من آليات الضبط القانو�ي لوزارة الداخلية �� اق��اع السا�ع من أكتو�ر 

التنافس  يتم  ال�ي  املقاعد  عدد  وقلة  االنتخابية،  الدوائر  شساعة  عدم  مساوئھ:  بنفس  النس�ي  بالتمثيل  الالئ�� 

أيض  واإلبقاء  دائرة.  ال�ي عرف��ا جهات عل��ا داخل �ل  للتحوالت  لم �ستجب  الذي  االنتخا�ي  التقطيع  ا ع�� نفس 

إ�� اث�ي عشر جهة، كما لم يتالءم مع التحوالت الديمغرافية ال�ي عرفها  اململكة ال�ي انتقلت من ستة عشر جهة 

لسنة   والسك�ى  الس�ان  إحصاء  ضم��ا  وال�ي  املتكرر 2014املغرب  للمطالب  باملرة  �ستجب  لم  كما  للمراجعة ،  ة 

ا�جذر�ة للوائح االنتخابية، مع عدم تلبية مطالب مغار�ة امل�جر بالتصو�ت املباشر �� م�اتب تصو�ت تقام بالدول 

دون أن يتقدم ��ذا   %3إ��   %6ال�ي يقيمون ف��ا، مع إضافة معطى تقليص وزارة الداخلية للعتبة االنتخابية من 

 .38املق��ح أي حزب سيا�ىي

اإلعداد أجواء  األحزاب   ��  ب�ن  ال�جال  مجال  االنتخابية  الرهانات  تجاوزت  أكتو�ر،  من  السا�ع  الق��اع 

برأس�ن ح�ومة  إ��  األخ��ة  هذه  لتتحول  ا�ح�ومية،  التشكيلة  داخل  من  تصر�حات  حرب  إ��  ما  39لتنتقل  أو   ،

 
 138، ص ، "آليات الضبط االنتخا�ي: محاولة التأث�� والتحكم من أع�� �� ا�خرائط االنتخابية" (م.س)محمد السا�ىي 37
يا�ي �حزب "العدالة والتنمية" عبد هللا بوانو أنھ سأل وزارة الداخلية �� اجتماع رس�ي معھ عن صاحب طلب تخفيض العتبة، صرح رئيس الفر�ق الن  38

هذا املق��ح    مؤكدا: "أنا ال أعرف أن حز�ا من األغلبية طالب بتخفيضها، فهل طالبت ��ا املعارضة؟"، وز�ر الداخلية لم يرد ع�� السؤال، لكن تب�ن أن

" دون والتنميةوهو إجراء نجح �� ان��اع بضعة مقاعد من حزب "العدالة  ! وزارة الداخلية نفسها. وقد تم تبنيھ رغم أنھ لم يكن اق��اح األغلبية جاء من

 10، ص 2016/ 10/  16 -15، 2110أن يؤثر �� تصدره لالنتخابات. جر�دة "أخبار اليوم"، عدد 
ال  39 خر���  "جمعية  طرف  من  استضافتھ  يوم  خالل  البيضاء،  الدار  ب��وصة  بباريس"  السياسية  �حزب 2016شتن��    6علوم  العام  األم�ن  تحدث   ،

، قائال: "لقد تب�ن أن هناك ملفات من الصعب ع�� ا�ح�ومة 2011"التقدم واالش��اكية" نبيل بنعبد هللا عن ضعف ا�ح�ومة رغم مراجعات دستور  

نفسھ ا�ح�ومة  "رئيس  أن  مؤكدا  م��ا"،  عدد   االق��اب  اليوم"،  "أخبار  ��ا". جر�دة  لھ  علم  ال  وهو  ا�ح�ومة  عمل  مع  باملوازاة  تتم  أمورا  أن  يكتشف 

 3، ص 2016/ 09/ 15، 2084
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"التحكم"  بمفهوم  السياسية  الساحة   �� املتداولة  ا�خطابات   �� عليھ  نزاع  40اصط�ح  ونتيجة  مع ،  الداخلية  وزارة 

حزب رئيس ا�ح�ومة، فقد أصدرت بالغا مش���ا مع وزارة املالية تنتقد فيھ حزب "العدالة والتنمية" فيما عرف بـ 

 .41"فضيحة أرا�ىي خدام الدولة" 

منع  خالل  من  الشارع،  إ��  الداخلية  ووزارة  وحلفائھ  والتنمية  العدالة  حزب  مع  الصراع  تجليات  انتقلت 

ا�ح�ومة   تجمعات خطابية  �� بي��م وزراء  والتنمية من  العدالة  �� استنساخ 42لقيادات  تمثل  أهم �حظا��ا  لكن   ،

التجر�ة املصر�ة، وخروج تظاهرة �� الدار البيضاء ضد "أخونة الدولة" دون أن يتبناها أحد، و�ن ظلت اال��امات 

 . 43ة موجهة إ�� وزارة الداخلية وحزب "األصالة واملعاصرة" برعاي��ما للمس�� 

�� أجواء يطبعها التوتر، والشك �� إم�انية ضمان مرورها �� أجواء تطبعها    2016أكتو�ر    7لقد جرى اق��اع  

وضد   والشفافيةالن�اهة   األغل�ي"  "ا�حزب  لصا�ح  تدخلها  بإم�انية  الداخلية  لوزارة  املباشرة  اال��امات  �سبب 

 
  7�� انتخابات    ة ال قانونيمصط�ح "التحكم" من أهم املصط�حات ال�ي استعملها حزب "العدالة والتنمية" �� توصيف خصومھ الذين يواجهونھ بطرق    40

��ا    ،2016أكتو�ر   تخو�فنا  يتم  �ان  ال�ي  قند�شة  �عيشة  تذكر�ي  "التحكم  مقولة  أن  حصاد  محمد  صرح  الداخلية،  وزارة  طرف  من  مباشر  رد  و�� 

�� وزارة الداخلية" جر�دة "أخبا التحكم  "أنا وز�ر الداخلية وال أعرف كيف يمكن  اليوم"،  عندما كنا صغارا" ومدافعا عن استقاللية وزارتھ، قال:  ر 

 3، ص 2016/ 07/ 15، 2033عدد 
مالك تفجرت قضية «خدام الدولة»، عندما تم �سر�ب وثائق إ�� ال�حافة ، تظهر أن وا�� الر�اط، عبد الوا�� لفتيت، استفاد من بقعة أرضية من أ  41

�عدها الئحة املستفيدين    درهًما للم�� الواحد �ش�ل مباشر ودون سمسرة، لتتسع  350م�� مر�ع �سعر ال يتعدى    4755الدولة، تصل مساح��ا إ��  

األرضية جزء الذين من بي��م وز�ر الداخلية نفسھ، والحتواء مضاعفات امللف أصدر وز�را الداخلية ووز�ر املالية بيانا مش���ا أكدا فيھ أن “القطعة  

ا أن ينخرط �� “هذه ا�حملة املغرضة،  من تجزئة سكنية، مخصصة ملوظفي وخدام الدولة، مند عهد املغفور لھ جاللة امللك ا�حسن الثا�ي"، مستغر�

بدل   املذ�ور،  املرسوم  بتغي��  يطالبوا  أن  ��م  األجدر  من  �ان  الذين  فلكھ،   �� تدور  ال�ي  اإلعالمية  واملنابر  سيا�ىي  حزب  ا�جهة  وا��  التشه�� ضد 

" وامل��م ”إال بمرسوم، حسب القاعدة القانونيةبمسؤول سام مشهود لھ بالكفاءة و�ا�حرص ع�� خدمة الصا�ح العام، علما بأن �غي�� مرسوم ال يتم  

انتخاب م�اسب  تحقيق  م��ا  الهدف  ضيقة،  سياسو�ة  العتبارات  ألوا��ا،  سابقة  انتخابية  "بحملة  يقوم  الذي  والتنمية"  "العدالة  هو حزب  و�ة  بذلك 

 ت العمومية". ملز�د من التفصيل، انظر: صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد ا�ح�امة ا�جيدة، ومنع تضارب املصا�ح ال�خصية مع املسؤوليا

 « Telquel » ; « scandale : Terrains de l’Etat :la grande braderie » ; n° 727, 29- 4/ 08/ 2016, pp : 20- 25 
الذين    42 الوزراء  ب�ن  ومن  عمومية،  ساحات   �� والتنمية"  "العدالة  لوزراء  جماه��ية  لقاءات  منع  ع��  الداخلية  وزارة  التجه�� درجت  وز�ر  املنع  طالهم 

، كما منع لقاء تواص�� ملصطفى ا�خلفي وز�ر االتصال بآيت 2016أبر�ل    8والنقل عبد العز�ز الر�اح ب�ل من ابن سليمان وآيت أور�ر نوا�� مراكش ��  

من مهرجان خطا�ي بجماعة أس�ي   2016س  مار   6، كما منع وز�ر ا�خارجية السابق سعد الدين العثما�ي ��  2016أبر�ل    17عم��ة �شتوكة آيت باها ��  

 بإقليم ا�حوز.  
مطالبة بوقف "أخونة" الدولة، وهو ما �ان سببا �� كتابة وز�ر العدل وا�حر�ات   2016شتن��    18خرجت تظاهرة ضد حزب "العدالة والتنمية" يوم    43

انتخابات   ينفي ف��ا أي مسؤولية لھ ع��  ال�ي  �2016أكتو�ر    7لتدو�نتھ الشه��ة  � املقابل، نفى وز�ر الداخلية محمد حصاد ملوقع "هيس���س" اي  ، 

أس لم  وأ�ي  التظاهرة،  هذه   �� إدارتنا  ليد  وجودا  اعت��ه  ما  الداخلية  وزارة  وع��  ع��  آخذ  الرميد  "مصطفى  وأن  املس��ة،   �� لوزارتھ  معھ دخل  تشر 

االجتما التواصل  صفحات  تداولت  وقد  عدمھ"،  من  لالحتجاج  ال��خيص  استدعاءهم بخصوص  تم  أنھ  يؤكدون  ملتظاهر�ن  عدة  مقاطع  حي��ا   ��

حزب للمس��ة من قبل أعوان السلطة، كما تم تردد اسم "ولد زروال" �أحد أهم داع�ي املس��ة لوجستيا، واملقصود هو بوشعيب عمار، أحد منتخ�ي  

�حزب وع�� رأسها مؤسسة "آيت ا�جيد بنعي�ىى". لتفاصيل أك��، "األصالة واملعاصرة" بدائرة سيدي بنور، كما شاركت ف��ا منظمات مقر�ة من هذا ا

 انظر: 

 « Telquel » ; « Elections : Peur sur les urnes » ; n° 732, 23- 29/ 09/ 2016, pp : 30- 35 
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ات ال�ي ت��م أعوان السلطة بالتأث�� ع�� الناخب�ن، وهو  اختيارات الناخب�ن، وعرف يوم االق��اع سيال من التصر�ح

، و�ن �ان ال��و�ر �ش�ل ظاهر أمر بدائي 44ما أدى بمصا�ح الداخلية إ�� إصدار سبعة بالغات تنفي ع��ا �ل ا��ام

النتخابية، ومستبعد �� التجر�ة املغر�ية، فإن ال��اكم الذي تحقق لوزارة الداخلية، ودر�ة إدار��ا �� تدب�� العملية ا

�حظة،  آخر   �� اليوم،  يمكن  الفرز،  عمليات  عن  تتمخض  ال�ي  األرقام  �غي��  إ��  حاجة  "بدون  و  الغالب   �� فإنھ 

ع�� ل�حصول  الناخب�ن  مئات  ا�جاهزة   تجنيد  الناخب�ن  "تأط��"  شب�ات  خدمات  إ��  وال�جوء  املطلو�ة،  النتيجة 

 .45للعمل باستمرار" 

صدارة لكن   تبوأ  �ستطع  لم  األغل�ي"  "ا�حزب  فإن  والتنمية"  "العدالة  حزب  تلقاها  ال�ي  الضر�ات  �ل  رغم 

ل�حزب  العامة  األمينة  أكدتھ  ما  وهو  إ�شائھ،  �عد  ف��ا  شارك  �شريعية  انتخابات  تجر�ة  ثا�ي   �� االنتخابات 

م ب�ل  قام  أن  �عد  مرة  ألول  هزم  "ا�خزن  أن  صرحت  ح�ن  املوحد"  األصالة  "االش��ا�ي  حزب  ليحتل  وسعھ   �� ا 

. لقد فاز حزب العدالة والتنمية "باملرتبة األو�� ��  46واملعاصرة املرتبة األو�� خالل استحقاقات السا�ع من أكتو�ر"

االنتخابات، وفاز حصاد والضريس بميدالية تنظيم أسوأ انتخابات �� العهد ا�جديد، وخسرت بالدنا �حظة فرح 

 .47ت متقدمة ع�� سابقا��ا، �غض النظر عن أرقامها"جما�� بتنظيم انتخابا

بمعزل عن �حة �ل الدعاوى واالنتقادات ال�ي وجهت لوزارة الداخلية، فمن املؤكد أ��ا وزارة يثقلها ماض  

االستحقاقات   �� سيما  ال  مصداقي��ا  ف��ا  تب�ي  أن  حاولت  ال�ي  ا�حطات  �عض  ورغم  الناخب�ن،  إرادة  تزو�ر  من 

خسرت   2016أكتو�ر    7، وال�ي ش�لت أول امتحان لـ " العهد ا�جديد"، فإ��ا �� استحقاقات  2002نة  االنتخابية لس 

 الثقة �� حيادها، وا�حياد واالستقاللية والكفاءة مقدمات شرطية لتدب�� انتخابات ديمقراطية. 

رش االنتخا�ي ما لنصوص متقدمة تتعلق بن�اهة االنتخابات، فإن الو   2011من املالحظ أنھ رغم تب�ي دستور  

ا�ح�ومة  مطلب  ثالثية:  الشروط  هذه  مقدمة  و��  الن�اهة،  رهان  لر�ح  متعددة  وشروط  تحديات  أمامھ  زالت 

االنتخا�ي،   والتقطيع  نمط االق��اع،  (ومن ضم��ا:  االنتخابية  القوان�ن  والشامل حول  املفتوح  والورش  املن�جمة، 

االستحقاقات االنتخابية)، ومطلب الهيئة املستقلة لإلشراف ع��   واللوائح االنتخابية، ومشاركة مغار�ة امل�جر �� 

 االنتخابات. 

 
 1، ص 2016/ 10/ 7 -6، 2104جر�دة "أخبار اليوم" العدد  44
 172، ص الضبط االنتخا�ي: محاولة التأث�� والتحكم من أع�� �� ا�خرائط االنتخابية" (م س)، "آليات محمد السا�ىي  45
 2، ص 2016/  10/ 23 -22، 2116جر�دة "أخبار اليوم" العدد  46
 1، ص 2016/ 10/ 10، 2105توفيق بوعشر�ن، "فاز (ال�ي �� دي) ولكن..."، جر�دة "أخبار اليوم" العدد   47
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إن الشرط الثالث يتعلق بإشراف هيأة مستقلة ع�� االنتخابات تحوز ثقة الناخب�ن، وت�ون ع�� نفس املسافة من  

لو�ة بالنسبة مختلف الفاعل�ن السياسي�ن، ومن املعلوم أن مطلب اإلشراف املستقل ع�� االنتخابات ي�ون أو 

للدول ال�ي �عيش مراحل انتقالية حقيقية نحو الديمقراطية، "فإ�شاء هيأة مستقلة لالنتخابات ُيتب�ى ع�� نطاق 

واسع ويعد خطوة هامة، ألنھ �ساعد ع�� ترسيخ تقاليد االستقاللية وا�حياد، وع�� كسب ثقة الناخب�ن 

بتو�س صنفا جديدا من الهيئات العمومية واملستقلة عن ، وقد أفرزت تجر�ة االنتقال الديمقراطي 48واألحزاب" 

السلطة التنفيذية، ومن أهمها "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات" ال�ي أو�لت لها مهمة تنظيم االنتخابات 

،  2014يناير  26الذي تمت املصادقة عليھ ��  49واالستفتاءات و�دار��ا واإلشراف عل��ا بموجب الدستور التو��ىي

   تجر�ة ناجحة يمكن للمغرب اإلفادة م��ا، ل��بح رهان الن�اهة االنتخابية. و�� 

 

 
48 Guy s. goodwin-gill , Elections libres et régulières, ( publié par L’Union Interparlementaire, imprimé en France, 2006), p 135 

49    �� عل��ا  واإلشراف  وتنظيمها،  واالستفتاءات  االنتخابات  إدارة  لالنتخابات"،  املستقلة  العليا  "الهيئة  و�س�ى  االنتخابات،  هيئة  مراحلها،  "تتو��  جميع 

 المة املسار االنتخا�ي ونزاهتھ وشفافيتھ، وتصرح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة ال��تيبية �� مجال اختصاصها. ت��كب الهيئة من �سعةوتضمن س

اعضاء مستقل�ن محايدين من ذوي الكفاءة والن�اهة، يباشرون مهامهم لف��ة واحدة مد��ا ست سنوات، و�جدد ثلث اعضا��ا �ل سنت�ن" (الفصل 

 2014فيفري   10دستور ا�جمهور�ة التو�سية صدر �� "الرائد الرس�ي" ل�جمهور�ة التو�سية بتار�خ  )،126


