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  مقدمة:

مقابل   �� الك�ي  وز��ا  إ��  بالنظر  فقط  ليس  بالغة  أهمية  املعاصرة  ا�جتمعات   �� الوسطى  الطبقة  تكت�ىي 

الفقري   والعمود  الناجحة،  اإلنمائية  للتجارب  الرئي�ىي  ا�حرك  �عت��  أل��ا  الفق��ة، ولكن  والطبقة  الغنية  الطبقة 

السيا�ىي  واالستقرار  االجتما��  التماسك  ومحور  تقلص 1للديمقراطية،  �لما  الوسطى  الطبقة  ا�سعت  �لما  إذ   ،

الطبقات ب�ن  ��  2الصراع  فاعل  تار���  دور  لها  ي�ون  ا�خاصة  مصا�حها  حبيسة  تبق  لم  م�ى  الوسطى  والطبقة   .

دفعت �� اتجاه إقرار مقومات ا�حكم السليم،    تقدم ا�جتمع، وقد أكدت التجر�ة الغر�ية إ�� حد ما ذلك، ف�ي ال�ي

الباحث  ذلك  الحظ  كما  االجتما��،  الضمان  و��شاء  ل�جميع،  العام  التعليم  وتوف��  القانون،  سيادة  و�حالل 

، وقد ساعدها ع�� ذلك ما تملكھ من إم�انات للتأث��، بالنظر إ�� ما يف��ض أن تتمتع بھ من استقرار 3"ستيغل��"

اجت وحظوة  الطبقة نف�ىي  مفهوم  أن  �حيح  والتواصل.  االتصال  طفرات  مع  وتأقلم  �علي�ي  ومستوى  ماعية 

الوسطى اليوم أصبحت تكتنفھ �عض االلتباسات وتحيط بھ �عض اإلش�االت، لكن مع ذلك يبقى متداوال �ش�ل  

واأل�اديمية  السياسية  األوساط   �� ا4كب��   �� ليس  للبحث  الوسطى موضوعا مغر�ا  الطبقة  وتبقى  الغر�ي ،  لعالم 

 فقط، و�نما �� عاملنا العر�ي أيضا.

�� املئة   45، �ش�ل الطبقة الوسطى �� العالم العر�ي  2014فحسب تقديرات تقر�ر "اإلس�وا" الصادر سنة  

�� املئة �عدما عرفتھ �عض البلدان العر�ية، خاصة سور�ا واليمن، من    37من مجموع الس�ان، وقد تقلصت إ��  

 ��  79 واملغرب واليمن، ومصر، وتو�س، �� األردن، عر�ية بلدان الطبقة الوسطى �� خمسة  وقد ش�لت  .5أزمات 

 منذ الطبقة هذه عل��ا استقرت �سبة و�� األلفية الثالثة؛ من األول  العقد منتصف  ��  الس�ان مجموع املئة من 

التسعينات الطبقة الوسطى من مجموع الس�ان تختلف  6املا�ىي القرن  من  منتصف  تبقى �سبة  . لكن مع ذلك 

وحسب  تحديدها.   �� املستعملة  املعاي��  إ��  بالنظر  الواحد  البلد  داخل  تختلف  بل  آخر،  إ��  عر�ي  بلد  من 

رنة و�املقا .للسياسة أهمية يولون  الوسطى �� العالم العر�ي الطبقة أفراد نصف  أك�� من تقر�ر"اإلس�وا" دائما فإن

 
العر�ية "قياسها ودورها �� التغي��"، الصادر عن ال�جنة االقتصادية واالجتماعية لغر�ي آسيا    - 1 التا�عة   (اإلسكوا)تقر�ر الطبقة الوسطى �� البلدان 

 14، ص 2014لألمم املتحدة سنة 
سعود املو��، الطبعة األو��، (ب��وت: املركز   روزماري كرومبتون، الطبقات وال��اصف الطبقي، ترجمة محمود عثمان حداد وغسان رمالوي ومرجعة  - 2

 56)، ص 2016العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، شباط/ف��اير 
  21تقر�ر اإلس�وا، ص  - 3

4 - Laure BONNEVAL, Jérôme FOURQUET, Fabienne GOMANT, Portrait des classes moyennes , (France :La fondation pour 

l’innovation politique, 2011),p 7 
 16تقر�ر اإلس�وا،- 5
 28تقر�ر اإلس�وا، - 6
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 ا�حياة، ��  مهمة السياسة بأن أفادوا األفراد الذين  من  عدد أك�� الوسطى الطبقة �جلت  مع الطبقات األخرى،

 فإن س�انية، فئة أك��  �� الوسطى أن الطبقة و�ما   .الوطنية االنتخابات ��  و�صوتون  ��تمون بالسياسة، و�أ��م

لكن تم �� السنوات األخ��ة ��جيل �عض ال��اجع �� االهتمام بالشأن   .7بالغة  أهمية مشارك��ا السياسية تكت�ىي

واملغرب  والعراق  األردن  خاصة  العر�ية  البلدان  �عض   �� امليدانية 8السيا�ىي  الدراسة  تأ�ي هذه  السياق  �� هذا   .

الت�جيل �� لتبحث املشاركة السياسية لدى الطبقة الوسطى باملغرب، و�التحديد املشاركة االنتخابية من خالل  

 اللوائح االنتخابية والتصو�ت وما يرتبط ��ما من سلوك انتخا�ي.

 وقد تم تقسيم الدراسة إ�� ثالثة محاور و��:

 اإلطار امل���� للدراسة -1

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها  -2

 خالصات واستنتاجات -3
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 اإلطار امل���� للدراسة  -1

للدارسة، واملتمثلة أساسا �� أهدافها و�ش�الي��ا ومفاهيمها األساسية يبسط هذا ا�حور ا�حددات املن�جية  

 ومن�جي��ا وصعو�ا��ا وحدودها. 

 أهداف الدراسة  -1.1

الوسطى  للطبقة  االنتخا�ي  للسلوك  األساسية  السمات  من  االق��اب  إ��  عام  �ش�ل  الدراسة  هذه  ��دف 

 ام فيما ي��:باملغرب. و�مكن تحديد األهداف الفرعية لهذا الهدف الع

أساسية   أوال: آلية  باعتبارها  االنتخابية  العملية  من  املغرب   �� الوسطى  للطبقة  املبدئي  املوقف  معرفة 

النظري   املستوى  ع��  إيجا�ي  تقدير  هناك  هل  بمع�ى  العم��،  تطبيقها  عن  النظر  �غض  السياسية  للمشاركة 

االنتخاب إ�� رفض  يتجھ  تقدير سل�ي  أن هناك  أم  ما �شو��ا من  لالنتخابات،  ذا��ا، وليس فقط �سبب  �� حد  ات 

 اختالالت ع�� املستوى العم��.

بتار�خ    ثانيا: املغرب  عرفها  ال�ي  األخ��ة  التشريعية  االنتخابات   �� الوسطى  الطبقة  مشاركة  مدى    7معرفة 

امل2016أكتو�ر   العمليات  من  غ��ها  دون  التصو�ت  عملية  ع��  الدراسة  هذه  حسب  املشاركة  وتقتصر  رتبطة ، 

 باالنتخابات �ال��شيح واملشاركة �� ا�حمالت االنتخابية وغ�� ذلك.

معرفة أسباب عدم مشاركة �عض أفراد الطبقة الوسطى �� االنتخابات. هل �� مجرد أسباب إدار�ة    ثالثا:

أهم فاعل   وتقنية أم أسباب سياسية تتعلق بمصداقية العملية االنتخابية وفاعلي��ا و�األحزاب السياسية ال�ي �� 

 انتخا�ي؟ 

عدد    را�عا: أول  ع��  حصل  الذي  والتنمية،  العدالة  �حزب  الوسطى  الطبقة  أفراد  دعم  مدى  معرفة 

، وأول عدد لألصوات �� االنتخابات ا�جهو�ة وا�جماعية 2016و  2011لألصوات واملقاعد �� االنتخابات التشريعية  

 .2015سنة 

 اء االختيارات التصو�تية للطبقة الوسطى باملغرب. معرفة األسباب والدوافع ال�امنة ور  خامسا:

فهم تحوالت اتجاهات التصو�ت لدى الطبقة الوسطى �� السنوات األخ��ة، و�التحديد من خالل   سادسا:

 .2015، واالنتخابات ا�جهو�ة وا�جماعية 2016و 2011االنتخابات التشريعية 
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 إش�الية الدراسة وفرضيا��ا  -2.1

أحدا منذ  املغرب  (عرف  انتخابية  محطات  ثالث  العر�ي  الر�يع  هذه  2016،  2015،  2011ث  طبع  وقد   ،(

مستوى  ع��  أو  والتنظيمية،  القانونية  مدخال��ا  مستوى  ع��  سواء  املستجدات،  من  مجموعة  االنتخابات 

عام.   مخرجا��ا بما أفرزتھ من نتائج، وما �ان لهذه النتائج من ا�ع�اسات ع�� املستوى ا�حز�ي واملؤسسا�ي �ش�ل

بأهمية املشاركة االنتخابية؟ وما هو مستوى تصو���ا؟   النظري  الطبقة الوسطى ع�� املستوى  فإ�� أي حد تؤمن 

الفائز  هل هو تصو�ت كثيف أم متوسط أم ضعيف؟ وما �� أسباب ذلك؟ و�ذا �ان حزب العدالة والتنمية هو 

 �� األصوات  عدد  ا  بأول  أسهمت  فهل  األخ��ة  االنتخابية  من  ا�حطات  إسهاما  �ان  وهل  ذلك؟   �� الوسطى  لطبقة 

�� �سبة  تراجعا م�حوظا  انتخابات �شريعية عرفت  أخر  �انت  و�ذا  الثالث؟  االنتخابية  ا�حطات   �� الدرجة  نفس 

املشاركة، فهل شمل ال��اجع �عض املنتم�ن للطبقة الوسطى الذين سبق لهم التصو�ت �� االنتخابات السابقة؟ 

قة الوسطى هو نفسھ �� مختلف تلك ا�حطات االنتخابية، أم أنھ يختلف من محطة  وهل مستوى تصو�ت الطب 

بالبعد الزم�ي أم بنوع االنتخابات؟ وهل تتعاطى الطبقة الوسطى  إ�� أخرى؟ وهل يرتبط ذلك االختالف  انتخابية 

 مع االنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة بنفس كيفية التعاطي مع االنتخابات التشريعية؟ 

 معا�جة هذه التساؤالت تم االنطالق من الفرضيات اآلتية:  �حاولة

رغم أهمية االنتخابات من الناحية النظر�ة لدى الطبقة الوسطى هناك ضعف لدى هذه    الفرضية األو��:

 األخ��ة �� اإلقبال ع�� التصو�ت �سبب ما �عرفھ االنتخابات والفاعلون ��ا من اختالالت. 

ألحزاب املنافسة �لما توجهت أصوت املصوت�ن من الطبقة الوسطى نحو �لما ضعفت ا  الفرضية الثانية:

 حزب العدالة والتنمية.

الثالثة:   الطبقة الفرضية  مشاركة  �سبة  �انت  �لما  محلية  وليس  �شريعية  بانتخابات  األمر  �علق  �لما 

 املتوسطة أك��.

وسطى يرتبط باستقرار املشهد  االستقرار النس�ي �� اتجاهات التصو�ت لدى الطبقة ال  الفرضية الرا�عة:

 ا�حز�ي.
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 مفاهيم أساسية  -3.1

 تتحدد املفاهيم األساسية للدراسة �� ثالثة ��: الطبقة الوسطى واالنتخابات والسلوك االنتخا�ي. 

الوسطى -أ الطبقة  أو مفهوم  االجتماع  �علم  املشتغل�ن  سواء  الباحث�ن،  أغلب  ُيجمع   :

صعو�ة  و��  املفهوم؛  لهذا  الدقيق  التحديد  صعو�ة  ع��  االقتصاد،  �علم  أو  السياسية  العلوم 

مزدوجة تتعلق أوال بتحديد مفهوم الطبقة الذي أصبح �� العقود األخ��ة ُيث�� الكث�� من اإلش�االت 

املألوف اعتبار عدم وجود �عر�ف واحد �حيح ملفهوم الطبقة، أو والتساؤالت، بحيث "أصبح من  

قضايا  لتحليل  مالئمة  معينة  ومقاييس  مفاهيم  اعتبار  يمكن  ولكن  لھ...  �حيح  عاملي  مقياس  أي 

بالطبقات االجتماعية 9وموضوعات معينة أك�� من غ��ها" ��اية ما �س�ى  إ��  ، بل هناك من ذهب 

كمرجعية، املاركسية  تراجع  ا�حياة  �عد  ألساليب فردنة  املث��  التوسع  ��  10و�عد  التغّ��ات  و�سب   ،

مفهوم  أن  معها  بدا  ال�ي  ا�جتمعية  التحوالت  وعمق  النساء،  توظيف   �� والز�ادة  املهنية،  البنية 

.والوجھ الثا�ي لتلك الصعو�ة يرتبط بالصفات واملؤشرات ال�ي  11"الطبقة" أصبح زائدا ع�� ا�حاجة 

ت��ر  ال�ي   �� املزدوجة  الصعو�ة  هذه  ولعل  أوعليا.  دنيا  وليست  وسطى  معينة  طبقة  من  تجعل 

إ��   يميلون  االقتصاديون  �ان  إذا  عموما  لكن  الوسطى.  الطبقة  �عر�ف   �� الوا�حة  االختالفات 

ت الدخل واالس��الك، كمثال ع�� ذلك "ب��دسال" الذي تحديد الطبقة الوسطى من خالل مؤشرا

دوالرات أمر�كية   10حدد الطبقة الوسطى ع�� أ��ا مجموعة من األفراد الذين �س��ل�ون ما �ساوي  

اليوم �عتمدون 12��  و�نما  االقتصادية  املؤشرات  تلك  ع��  يقتصرون  ال  االجتماع  علماء  فإن   ،

العمل وحجم العائلة ونوع السكن. بتعب�� آخر يمكن أن   مؤشرات اجتماعية من مثل التعليم ونوع

 �� محض،  اقتصادي  منظور  من  انطالقا  ُيحددها،  األول  املتوسطة؛  للطبقة  �عر�ف�ن  ب�ن  نمّ�� 

عن   النظر  �غض  نقديت�ن  عتبت�ن  ب�ن  و�نفاقهم  دخلهم  مستوى  ي��اوح  الذين  األفراد  مجموعة 

اجت منظور  من  والثا�ي،  االجتماعية،  الوسطى خصائصهم  الطبقة  تحديد  خاللھ  من  و�تم  ما��، 

 .13باالستناد إ�� مجموعة من ا�خصائص االجتماعية، �غض النظر عن مستوى الدخل واإلنفاق

االقتصادية  ال�جنة  تبنتھ  الذي  التعر�ف  العر�ي  العالم   �� الوسطى  للطبقة  التعر�فات  أ�سب  من  و�بقى 

 
 .  40روزماري كرومبتون، ص  - 9

10 - Yannick Lemel, Les classes sociales ,(France :Presses universitaire de France ,2004) , p :116 ,117. 
 . 65روزماري كرومبتون، ص  -11
 .24تقر�ر اإلس�وا،ص  -12
 .24تقر�راإلس�وا، ص  - 13
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سن الصادر  تقر�رها   �� أسيا  لغر�ي  قياسها   2014ة  واالجتماعية  العر�ية،  البلدان   �� الوسطى  "الطبقة  �عنوان: 

ينت�ي بحيث  التغي��"،   �� ويعمل حاجاتھ �ل تلبية �ستطيع َمن  �ل الوسطى الطبقة إ�� ودورها   ��  األساسية، 

 وقد ،"البيضاء وظائف "الياقات عل��ا ُيطلق الوظائف املكتبية، ال�ي فئة �� النظامي�ن وا�خاص العام القطاع�ن

 .14التعليم ��  الثانوي  املستوى  األقل ع��  أكمل

تحديد   �� الوط�ي  السياق  أهمية  ع��  التأكيد  مع  الوسطى،  للطبقة  العام  املفهوم  هذا  الدراسة  ستعتمد 

الطبقة  أفراد  وتمي��  األساسية،  ا�حاجات  تلبية  من  التمك�ن  شأ��ا  من  ال�ي  والقصوى  الدنيا  األجر  معدالت 

ن الفقراء واملعرض�ن للفقر من جهة، وعن امليسور�ن واألغنياء من جهة أخرى. و��� جانب هذا املعيار الوسطى ع 

إثارة   من  بھ  �علق  ما  �ل  من  املفهوم  ص 
ّ
خل بأنھ  االدعاء  يمكن  ال  والذي  الوسطى،  الطبقة  �عر�ف   �� املوضو�� 

ا تحديد   �� الذا�ي  املعيار  اعتماد  الدراسة  هذه   �� سيتم  وجدل،  سؤال  وغموض  خالل  من  الوسطى،  لطبقة 

املستجو��ن أنفسهم عن نوع الطبقة ال�ي يقدرون أ��م ينتمون إل��ا، مع العلم، وكما سبقت اإلشارة، أن "الطبقة" 

تبقى مفهوما متعدد الوجوه، واستخدامها �� ا�خطاب األ�ادي�ي يختلف تماما عن استخدامها �� ا�خطاب اليومي،  

 .15رب إ�� مفهوم التمي�� أو امل�انة حيث ت�ون �� هذا األخ�� أق

والذي ُيالحظ �� املغرب غياب تحديد رس�ي وا�ح للطبقة الوسطى، فباستثناء �عض التقار�ر القليلة جدا، 

وال�ي ال تنشر �� الغالب �املة، ال ن�اد �ع�� ع�� �عر�ف وتحديد دقيق للطبقة الوسطى، من تلك التقار�ر مثال ما 

ا الوط�ي  بالبحث  سنة  يتعلق  للتخطيط  السامية  املندو�ية  أنجزتھ  ومداخيل   2007لذي  املعيشة  حول مستو�ات 

مستوى  عن  املبحوث�ن  سؤال  من  أي  ذا�ي،  معيار  من  انطالقا  املغرب   �� املتوسطة  الطبقات  حدد  الذي  األسر، 

جهة من  �سبيا  والفقراء  الفقراء  ب�ن  وسيطة  وضعية   �� أ��ا  صرح 
ُ
ت ال�ي  األسر   �� أسرهم،  واألغنياء  تصنيف   ،

الذا�ي   التعر�ف  ش�ل الطبقات الوسطى انطالقا من 
ُ
�� املئة من مجموع   55.7واألغنياء �سبيا من جهة أخرى. و�

�عادل   بما  �سمة؛    17الس�ان،  و  10مليون  ا�حضري  بالوسط  إ��    7مالي�ن  و�النظر  القروي.  بالوسط  مالي�ن 

ى، �عد أن �جل أ��ا غ�� متجا�سة، و�� تت�ون من ثالثة مستوى الدخل تب�ى التقر�ر �عر�فا واسعا للطبقة الوسط

��    30درهم)، وفئة سف�� و�ش�ل    5308�� املئة من األسر بدخل يفوق املعدل الوط�ي (  28فئات، فئة عليا و�ش�ل  

الوط�ي( الوسيط  من  أقل  بدخل  األسر  من  �ش�ل    3500املئة  وسطى  وفئة  بدخل    42درهم)،  األسر  من  املئة   ��

املع الوسيطيتوسط  والدخل  للدخل  الوط�ي  الوسطى 16دل  الطبقة  فئات  لدخل  التحديدات  تلك  أثارت  وقد   .

الفئة  لدى  خاصة  األساسية،  ا�حاجيات  لسد  تكفي  وال  اإلنفاق،  حجم  إ��  بالنظر  محدودة  تبقى  أل��ا  انتقادات 

 
 . 16اإلس�وا، ص  - 14
 .52روزماي كرومبتون،  - 15
  مداخيل األسر، املندو�ية السامية للتخطيط.و  مستو�ات املعيشةحول  2007لسنة م�خص نتائج البحث الوط�ي   - 16
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 السف�� من الطبقة الوسطى. 

اآللية   �عت��  مفهوم االنتخاب: -ب لل  االنتخابات  السياسية، فعن  األساسية  مشاركة 

طر�قها يتم اختيار القادة السياسي�ن وتحديد االختيارات السياسية وا�حسم �� القضايا املص��ية.  

فاالنتخاب هو عملية االختيار ال�ي يمارسها الناخب من ح�ن آلخر، وفق ما تقرره ضوابط دستور�ة  

ن يمثلون الناخب�ن �� املؤسسات و�شريعية معينة، و�نصب هذا االختيار غالبا ع�� اختيار مر�ح�

الدستور�ة، إما ع�� الصعيد الوط�ي أو ع�� الصعيد ا�ح��، كما ي�ون االنتخاب من أجل ا�حسم 

املواثيق  من  الكث��  تضمنت  لذلك  حر�ة،  بدون  االختيار  يمكن  وال  والقضايا.  االختيارات  �عض   ��

إل��ا   االنضباط  ينب��  ال�ي  واملقومات  الشروط  من  �عدد مجموعة  مثال  ذلك  من  االنتخابات؛   ��

االختيارات، إذ ال �ستقيم ا�حديث عن انتخابات �� ظل وجود اختيار وحيد، وأيضا املساواة �� وزن  

عن   ابتعاد  من  ذلك  يحققھ  ملا  التصو�ت  �سر�ة  واالل��ام  امل���ح�ن،  ب�ن  الفرص  و��  األصوات 

 صوات إ�� ما يالئمها فعال من مقاعد. مختلف أنواع الضغط، وعدالة التمثيل من خالل تحو�ل األ 

وقد ازدادت أهمية االنتخابات مع التطور الذي عرفتھ الديمقراطية خاصة �� القرن�ن الثامن عشر والتاسع 

واالنتخاب  الديمقراطية  ب�ن  الر�ط   �� أساسا  ذلك  تج��  محل  17عشر،  التمثيلية"  "الديمقراطية  حلت  حيث   ،

كر والواقع السيا�ىي. فـ"الديمقراطية املباشرة"، كما تحدث ع��ا فالسفة اليونان، ال  "الديمقراطية املباشرة" �� الف

م�ان ف��ا ألي نوع من التمثيل، و�التا�� ال حاجة إ�� االنتخاب ملمارس��ا. وقد استمر هذا الفهم للديمقراطية ح�ى  

ن الديمقراطية، فهو لم يتحدث  مع فالسفة األنوار �� القرن السا�ع عشر، فح�ن تحدث "جون جاك روسو" مثال ع

إال عن "الديمقراطية املباشرة"، حيث ُ�سهم الشعب، صاحب السلطة، �� ممارسة السلطة بنفسھ مباشرة، ومن  

وضت،  
ُ
دون وسطاء يمثلونھ. فالسيادة الشعبية، حسب "جون جاك روسو" دائما، تتعرض لنوع من االستالب إن ف

 .18بصورة مباشرة، وال ينتخب أحدا ليمارسها بدلھ  لذلك تبقى �� ملك الشعب، الذي يمارسها 

�ل   اجتماع  أصبح  ا�حديثة  الدول  ففي  الديمقراطية.  الفكرة   �� �غي��ات  فرضت  الواقع  تحوالت  أن  إال 

املواطن�ن �� مجلس واحد ملمارسة السلطة أمرا مستحيال، كما أن انتفاء الرق �� الوقت املعاصر جعل من الصعب 

تكريس   إ��  جدا  املباشرة"  "الديمقراطية  من  الفكرة  انتقلت  و�ذلك  الدولة،  لشؤون  أوقا��م  ملعظم  املواطن�ن 

"الديمقراطية التمثيلية"، ال�ي ي�ون ف��ا الشعب مصدر السلطة أو صاح��ا، لكنھ ال �ستطيع أن يمارسها بنفسھ،  

 
17 - Yves Meny, « Politique comparée, les démocraties : Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie », Domat politique 

montchrestien, 3éme édition, Paris, 1991, p: 161. 
18 - Duverger, Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, Presses Universitaires de France, 1980-1982 - 2 vol. p: 9 
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ينتخ��م  ملمثل�ن  ممارس��ا  "ُيفوض"  فهو  سيحتل  19لذا  املنطلق  هذا  ومن   .  �� هامة  م�انة  تدر�جيا  االنتخاب 

اللي��الية الديمقراطية   �� أدق  و�تحديد  ف��ا   ،20الديمقراطية،  يختار  ال�ي  الدولة   �� الديمقراطية  الدولة  لتصبح 

ونز��ة  حرة  انتخابات  طر�ق  عن  ح�امهم  وثيق 21ا�ح�ومون  ارتباط  ذات  الديمقراطية  الشرعية  ولتصبح   ،

الفك �انت  إذا  بحيث  تمارسها باالنتخاب،  ال�ي  و��  السلطة،  مصدر   �� ا�جماعة  أن  تتضمن  الديمقراطية  رة 

ولت" 
ُ

بنفسها، أو تنتخب من ينوب ع��ا �� ممارس��ا، فإن ذلك �ع�ي أن سلطة ا�ح�ام ال ت�ون شرعية إال إذا "خ

عرف الديمقراطية بمبدأ االنتخاب، فجوز�ف  22لهم من قبل ا�ح�وم�ن
ُ
� شومبي�� . بل واألك�� من هذا، أصبحت 

)Joseph Shumpeter الديمقراطية �عرف  والديمقراطية"  "الرأسمالية واالش��اكية  املعروف  الكالسي�ي  �� عملھ   (

 .23بأ��ا: "نظام يتضمن توسيع قاعدة املشاركة �� عملية صنع القرار السيا�ىي من خالل االنتخابات التنافسية"

لتطور   خضعت  بدورها  التمثيلية"  القرن  و"الديمقراطية   �� السلطة  ع��  القابضون  �ان  أن  فبعد  هام، 

بزمام  التشريعية، �ش�ل تحك�ي وطر�قة صور�ة، الستمرار تحكمهم  ا�جالس  انتخابات  �ستعملون  الثامن عشر 

السلطة، فإن القرن التاسع عشر شهد باإلضافة إ�� نمو الفكرة الديمقراطية نمو شعور ديمقراطي، لينتقل الو��  

ي من ذلك الو�� التقليدي الذي يحدد انبثاق الدولة والسلطة من خارج ا�جتمع، و�عيدا عن إرادة  السيا�ىي األور�

اإل�سان، إ�� و�� حديث يؤكد ميالد الدولة والسلطة من صلب ا�جتمع و�اختيار اإل�سان. و�عد أن �ان االنتخاب  

ح سياسية واجتماعية معينة، أصبح مقيدا ببعض الشروط، �األداء الضر��ي أو شرط الكفاءة، وحكرا ع�� شرائ

تقاوم ال  سياسية  ظاهرة  العشر�ن،  القرن  من  األول  النصف  ��اية   �� االق��اع،  بحق  املواطن�ن  عموم  . 24شمول 

و�عد ا�حرب العاملية الثانية اتجھ ا�جتمع الدو�� نحو إقرار مجموعة من املبادئ، ليس فقط من أجل �عميم حق  

أجل من  أيضا  ولكن  بحق    االنتخاب،  واع��اف  ومساواة  حر�ة   �� بما  الديمقراطية،  روح  مع  يتناسب  بما  تطبيقھ 

االختالف وتنافس سل�ي، بل واألك�� من ذلك شهد العالم �� العقود القليلة املاضية أش�اال متنوعة ملراقبة مدى 

با املرتبط  التطور  هذا  آثار  أن  اليوم  حدود  إ��  يظهر  لكن  واملعاي��.  املبادئ  تلك  واملمارسة تطبيق  لديمقراطية 

 االنتخابية ال تزال جد ضعيفة �� عاملنا العر�ي.  

 
 .16)، ص: 2001�غداد: منشورات العدالة، ("، منذر الشاوي، "االق��اع السيا�ىي - 19
 ، ع�� الصفحة اإللك��ونية: alsabaahعبد الكر�م إبراهيم جاسم، "الديمقراطية االنتخابية"، املوقع اإللك��و�ي  - 20

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=75746 
 .14منذر الشاوي، "االق��اع السيا�ىي"، نفس املرجع السابق، الصفحة:  - 21
)، ص: 2000شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،   (ب��وت: السياسية والقانونية: الفكرة الديمقراطية،الشاوي، الدولة الديمقراطية �� الفلسفة   منذر  -  22

19. 
 عبد الكر�م إبراهيم جاسم، "الديمقراطية التمثيلية"، نفس املرجع السابق، نفس الصفحة اإللك��ونية املشار إل��ا أعاله. - 23
 .17ع السابق، الصفحة: منذر الشاوي، "االق��اع السيا�ىي"، نفس املرج - 24

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=75746
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سنة   منذ  املغرب  عرف  من    1960وقد  بالكث��  مشو�ة  الغالب   �� �انت  لك��ا  و�شريعية،  محلية  انتخابات 

  2002االختالالت ا�جوهر�ة ع�� مستوى نزاه��ا وتنافسي��ا، خاصة �� عهد امللك ا�حسن الثا�ي، وابتداء من سنة  

االق��اع  إ��  الفردي  االق��اع  نمط  من  االنتقال  مثل  من  باالنتخابات  املرتبطة  التعديالت  من  مجموعة  إقرار  تم 

بمالحظة  املد�ي  للمجتمع  والسماح  متعددة  أوراق  من  االختيار  بدل  واحدة  تصو�ت  ورقة  واستعمال  الالئ�� 

ا�جوانب لم تقطع مع ما �انت �عرفھ االنتخابات من   االنتخابات، لكن ظهر أن تلك التعديالت رغم أهمي��ا �� �عض

التشريعية   االنتخابات   �� ا�جماعية    2007اختالالت، وات�ح ذلك �ش�ل ج��  أبرز  2009واالنتخابات  ، و�ان من 

تلك االختالالت الفساد االنتخا�ي وضعف املشاركة. و�عد االحتجاجات ال�ي عرفها املغرب ع�� إثر ما س�ي بالر�يع  

من   العر�ي بنوع  السماح  اتجاه   �� لالنتخابات  والقانو�ي  الدستوري  اإلطار   �� التعديالت  من  مجموعة  �خ  تم 

االنفتاح االنتخا�ي، لكن تأكد مرة أخرى أنھ انفتاح مراقب ومؤقت، بالنظر إ�� حالة اال�سداد السيا�ىي ال�ي عرفها 

ل رئيسا  والتنمية  العدالة  �حزب  العام  األم�ن  �عي�ن  �عد  التشريعية املغرب  االنتخابات  إثر  ع��  ال�ي  25�ح�ومة   ،

 .2016أكتو�ر  7أجر�ت بتار�خ  

لقد أصبح املق��ب السلو�ي، من أهم املق��بات املستعملة ��    السلوك االنتخا�ي: -ت

والسلطة   با�حكم  يرتبط  ما  فهم  يمكن  ال  ألنھ  عامة،  بصفة  واالجتماعية  السياسية  الدراسات 

بمعزل عن تصرفاتھ ومواقفھ العملية ال�ي تحددها �� املقام األول والقرار السيا�ىي لدى اإل�سان  

مشاعره وأف�اره وقيمھ. لذلك تم االنتقال من ال��ك�� ع�� وصف املؤسسات السياسية والدستور�ة  

وما يرتبط ��ا من قوان�ن وتنظيمات واختصاصات إ�� ال��ك�� ع�� ما تتضمنھ هذه املؤسسات، وما 

وعم أفعال  من  ��ا  القانونية يحيط  ا�جوانب  أهمية  ذلك  ينفي  أن  دون  للسلوك،  وأنماط  ليات 

 والتنظيمية.

خاصة   دراسات  ظهرت  السيا�ىي  بالسلوك  املهتمة  والسياسية  االجتماعية  العلوم  دراسات  داخل  ومن 

عام  بالسلوك االنتخا�ي، بل أصبح هناك علم �س�ى بـ"علم السلوك االنتخا�ي". و�قصد بالسلوك االنتخا�ي �ش�ل  

عدم  أو  تأثره  نتيجة  مع�ن،  انتخا�ي  موعد   �� املواطن  يظهرها  ال�ي  األفعال  وردود  األفعال  أو  التصرفات  مختلف 

 تأثره بظروف نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو غ�� ذلك. 

 وهناك عدة نماذج لتحليل وتفس�� السلوك االنتخا�ي، كما يو�ح ذلك ا�جدول اآل�ي:

 
عّ�ن امللك السيد عبد اإللھ بنك��ان، األم�ن العام �حزب العدالة والتنمية، رئيسا ل�ح�ومة، لكن    2016أكتو�ر    7�عد االنتخابات التشريعية بتار�خ    - 25

�طت �عض االش��اطات، مما نتج عنھ �عض األحزاب السياسية �� مقدم��ا التجمع الوط�ي لألحرار رفضت التحالف من أجل �شكيل ا�ح�ومة، واش�

أشهر، ان��ت بإعفاء السيد بنك��ان من رئاسة ا�ح�ومة و�عو�ضھ بالسيد سعد الدين العثما�ي من نفس   7حالة من اال�سداد السيا�ىي دامت �حوا��  

 ا�حزب. 
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 ذج تفس�� السلوك االنتخا�ي نما

نموذج تفس�� السلوك  مضمون النموذج من أبرز من استعمل النموذج

 االنتخا�ي 

François Gogel   فرو�سوا"

 �� "التوار�خ   فوجيل"  كتابھ 

 اإلنتخابية"  

"Chroniques Electorales" 

يتأثر   االنتخا�ي  السلوك 

ا�جغرافية،  بالعناصر 

بنوع   ا�جغرافيا،  و�تنوع 

السلوك  مثال  في�ون 

ا�جبال   لس�ان  االنتخا�ي 

مختلف عن سلوك س�ان  

 السهول 

 التفس�� ا�جغرا�� 

Paul lazarsfeld   بول"

  �� "اختيار   كتابھ:الزرسفلد" 

الناخب  ينظم  كيف  الشعب. 

 عقلھ أثناء ا�حملة الرئاسية" 

"The people’s Choice. How 

the voter makes up his 

mind in a presidential 

campaing” 

محدد   االنتخا�ي  السلوك 

االجتماعية  بامل�انة 

االقتصادي  والوضع 

 للناخب

االجتما��   التفس�� 

 واالقتصادي

Campbell   ،"امبل�" 

Convers"ونفرس�", Miller  

 "ستوكز"Stokes "ميلر"،

 �� كتا��م: الناخب األمر��ي

The American voter 

يتأثر   االنتخا�ي  السلوك 

وعادات  نفسية  بميوالت 

التنشئة  تكرسها 

 االجتماعية

 التفس�� النف�ىي

داونز"    Antony"انتو�ي 

Downs  

االقتصادية   النظر�ة  كتابھ:   ��

ي�ون  االنتخا�ي  السلوك 

حساب  أساس  ع�� 

�� الناخب للر�ح وا�خسارة  

 التفس�� العقال�ي 
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 للديمقراطية

An Economic Theory of 

Democracy 

من يقدم  ما املر�حون  ھ 

 مشاريع و�رامج

ستتم   األخرى  النماذج  فإن  ا�جغرا��،  التفس��  نموذج  اعتماد  الدراسة  هذه   �� املستبعد  من  �ان  و�ذا 

الطبقة  يم��  ما  إ��  بالنظر  واالقتصادي،  االجتما��  التفس��  نموذج  مقدم��ا   �� متفاوتة،  بدرجات  ��ا  االستعانة 

 خصائص اجتماعية واقتصادية. الوسطى من 

 من�جية الدراسة  1-4

للطبقة   االنتخا�ي  بالسلوك  تتعلق  و�يانات  وذلك بجمع معطيات  التحلي��،  الوصفي  املن�ج  اعتماد  تم  لقد 

للسلوك االنتخا�ي للطبقة   األساسيةالوسطى، وتم تحليل هذه املعطيات والبيانات من أجل االق��اب من السمات  

األ  أراء الوسطى. و�انت  بالتعرف ع��  الذي ال تخفى أهميتھ بحيث �سمح  البحث �� االستبيان،   �� داة األساسية 

املعني�ن مباشرة و�دون وسائط، رغم ما قد يحدث أحيانا من إحجام للمستجو��ن أو إخفا��م ل�حقيقة. وال شك 

ما �ستش� إم�انية توضيح  يتيح  أهميتھ بحيث  لھ  ليد  يد  ي�ون من  الذي  يتيح  أن االستبيان  و  ل ع�� املستجَوب، 

للباحث التأكد بالفعل من أن املستجَوب هو من مأل االستبيان وليس غ��ه، كما أن �سليم االستبيان من يد ليد 

يتيح إم�انية تحف�� املستجوب و��جيعھ مللئھ، ومع ذلك فإن التقنيات املستعملة �� البحث ينب�� أن تواكب ما 

رات، و�نب�� أن ترا�� املزاج العام للمبحوث�ن، لذلك ثم اعتماد ما تتيحھ شبكة �عرفھ ا�جتمعات من تحوالت وتطو 

"الوا�ساب"   و�ان  وتحليلھ،  االستبيان  إعداد   �� إم�انات  من  مع   whatsAppاإلن��نيت  التواصل  وسيلة  هو 

تجميع �ل حيث يتم    DRIVE GOOGLEاملستجو��ن، بحيث ترسل االستمارة إ�� املستجوب و�عد �عبئ��ا ترسل إ��  

انتشارا،  التواصل عن طر�ق "الوا�ساب" ألنھ األك��  البيانات ا�حصل عل��ا عن طر�ق االستبيان. وقد تم اختيار 

و�حقق أك�� سرعة �� التفاعل، و�ضمن إ�� حد �عيد ملء االستبيان من ال�خص املع�ي وليس من �خص آخر. 

أسئلة كث��ة، و�انت �ل أسئلتھ مغلقة، و�التا�� �ان  وقد صمم االستبيان �ش�ل ُ��جع ع�� ملئھ، بحيث لم يضم  

إ�� ذلك �� مقدمة االستبيان، أن مأله ال يتطلب إال بضعة  �عرف املستجوب من الوهلة األو��، كما تمت اإلشارة 

دقائق، و�ل هذا ساعد ع�� التفاعل اإليجا�ي مع االستبيان من قبل مبحوث�ن يميلون كغ��هم من أفراد ا�جتمع  

مع  املعا خلو��م  و�فضلون  األوراق،  مع  التعامل  ع��  إلك��و�ي  هو  ما  مع  التعامل  ويستحسنون  السرعة،  إ��  صر 

 هواتفهم وحواس��م ع�� ا�جلوس �� جلسات رسمية للسؤال وا�جواب.

  25أما بخصوص عينة الدراسة فقد وجھ الباحث االستمارة ع�� تقنية "الوا�ساب" إ�� مجموعة تت�ون من  

قدر أ��م ينتمون إ�� الطبقة الوسطى انطالقا من التعر�ف املشار إليھ آنفا، و�انت تلك ا�جموعة �خصا، الذين  
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لب م��م �عد إرسال اإلجابات أن يرسلوا بدورهم أسئلة 
ُ
متنوعة من حيث السن وا�جنس والعمل وجهة اإلقامة، وط

�عد إرسال إجابا��م أن يرسلوا بدورهم   �ماالستبيان إ�� من ُيقدرون أ��م ينتمون إ�� الطبقة الوسطى. و�طلبون م�

ومدى  الوسطى،  الطبقة  تحديد   �� الذا�ي  للمعيار  اختبار  بمثابة  ذلك  �ان  وقد  وهكذا.  آخر�ن،  إ��  االستبيان 

تم  و�ذلكصدقية تمثل املبحوث�ن ملستو�ات التصنيف االجتما��، ال�ي يصنفون ف��ا أنفسهم من خالل االستبيان. 

ت الدراسة  هذه  أن  حسب  يمكن  مسبوق،  غ��  أنھ  يبدو  �ش�ل  الوسطى  للطبقة  الذا�ي  التعر�ف  أو  املعيار  طو�ر 

عليھ   العنقودينصط�ح  الذا�ي  املستجَوب   التعر�ف  بھ  ُيصرح  ما  فقط  ُ�عتمد  ال  بحيث  الوسطى،  للطبقة 

باعتباره  املستجوب  ذلك  إ��  االستبيان  وجھ  الذي  ال�خص  رأي  أيضا  و�نما  إل��ا،  ينت�ي  ال�ي  الطبقة  بخصوص 

إليھ االستبيان ملا وجھ  الطبقة الوسطى  إ��  ينت�ي  أنھ ال  لو �ان يقدر  إذ  رأيھ،  الطبقة الوسطى حسب  إ��  . ينت�ي 

أو  الباحث  من  مباشرة  باالستبيان  توصلوا  اللذين  سواء  املستجو��ن  أغلب  أن  سيتب�ن  كما  النتيجة  �انت  وقد 

اللذين توصلوا بھ �ش�ل غ�� مباشر صنفوا أنفسهم ضمن أسرة متوسطة أو أسرة متوسطة �سبيا (انظر املبيان  

ا�خصائص  1رقم   من  �جموعة  الوسطى  الطبقة  أفراد  تمثل  يؤكد  مما  املستوى )،  ع��  و�ؤكد  تجمعهم،  ال�ي 

انضباط   عدم  من  عل��ا  يالحظ  أن  يمكن  ما  رغم  االنتخا�ي،  السلوك  لتحليل  املبحوثة  العينة  مناسبة  اإلجرائي 

 ألش�ال وخصائص العينات التقليدية املعتمدة �� البحث االجتما��.

 صعو�ات الدراسة وحدودها -5.1

الدرا هذه   �� األساسية  الصعو�ة  �انت  فقط لقد  ليس  باملغرب،  الوسطى  الطبقة  مفهوم  تحديد   �� سة 

باملغرب،  الوسطى  للطبقة  رس�ي  تحديد  لغياب  ولكن  آنفا،  إل��ا  اإلشارة  تمت  ال�ي  النظر�ة  اإلش�االت  إ��  بالنظر 

وغياب إحصاءات ومؤشرات محينة ترتبط ��ا، إذ تبقى أهم وثيقة �� هذا ا�جال �� البحث الوط�ي حول مستو�ات 

أنجز سنة  املعي البحث  ، علما أن هذا  للتخطيط  السامية  املندو�ية  بھ  الذي قامت  ،    2007شة ومداخيل األسرة 

دون   عام  �ش�ل  األرقام  �عض  قدمت  ال�ي  خالصاتھ  �عض  فقط  شرت 
ُ
� و�نما  �امال،  ُينشر  لم  أنھ  أيضا  وعلما 

من ا�حصول ع�� التقر�ر �امال، ولكن توضيح املنا�ج والطرق املتبعة. ورغم ا�حاوالت العديدة لم يتمكن الباحث  

�عض   �� لتقديمھ  للتخطيط  السامية  املندو�ية  أعدتھ  قد  �انت  منشور،  غ��  لھ  م�خص  ع��  فقط  حصل 

املناسبات، وهو ما تم اعتماد �عض إحصاءاتھ �� هذه الدراسة. الصعو�ة األساسية الثانية �� غياب أي تفصيل 

علن ع��ا وزارة الداخلية، إذ ال نجد إال تصنيفات ترتبط يتعلق بتصو�ت الطبقة الوسطى �� نتائج ا
ُ
النتخابات ال�ي �

أك��   إلك��ونية  بمواقع  االستعانة  دون  حالت  مالية  صعو�ة  ذلك  إ��  ُيضاف  والسن.  وا�جنس  والدوائر  با�جهات 

، علما drive googleتطورا وتخصصا إلعداد االستبيان و�رسالھ وتم االكتفاء فقط با�خدمة ا�جانية ال�ي يقدمها  

 أن هذه ا�خدمة قد �ع����ا تقنيا �عض االختالالت مما يتطلب انتباها و�قظة كب��ة من الباحث.
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لم تمنع تلك الصعو�ات من ر�وب مغامرة البحث، لكن ال يمكن االدعاء أن العينة املعتمدة �عكس تمثيال 

س والسن وا�جهة والوظيفة واألجر متنوعة حقيقيا للطبقة الوسطى باملغرب، فرغم أن خصائصها املرتبطة با�جن 

) االستبيان  عدد  فإن  الوسطى،  الطبقة  أفراد  فئات  مختلف  �سمحان 452و�شمل  ال  العينة  اختيار  وطر�قة   (

بالقول أ��ا �انت ممثلة �ش�ل حقيقي ومطلق للطبقة الوسطى، كما أن �سب تنوع العينة ال �عكس أوزان التنوع 

ليس   الوسطى،  للطبقة  العشوائي. الفع��  إ�� طا�عها  بالنظر  أيضا  للعينة، ولكن  العدد ا�حدود  إ��  بالنظر  فقط 

لكن �ل ذلك ال يقلل من األهمية االستكشافية للدراسة، خاصة بالنظر إ�� غياب دراسات ميدانية عن السلوك 

ش�ل هذه الدراسة أرضية مهمة يمكن توسيعها وتطو�ر 
ُ
ها م�ى ما توفرت االنتخا�ي للطبقة الوسطى باملغرب. إذ �

الظروف واإلم�انات املساعدة. ومن حدود هذه الدراسة أيضا أ��ا ال �شمل �ل ما يرتبط بالسلوك االنتخا�ي ولك��ا 

تركز باألساس ع�� التصو�ت والت�جيل �� اللوائح االنتخابية، وال �غطي �ل املسار االنتخا�ي، و�نما تقتصر ع��  

 .2016أكتو�ر  7إ�� حدود الساعة، خاصة االنتخابات التشريعية لـ 2011سنة االنتخابات ال�ي عرفها املغرب منذ 

 نتائج الدراسة: عرض وتحليل  -2

ال�ي   االستبيان  أسئلة  من  أيضا  وانطالقا  وفرضيا��ا،  و�ش�الي��ا  للدراسة  املرسومة  األهداف  من  انطالقا 

ضايا أساسية، و��: مدى �عر�ف الطبقة �انت عاكسة لتلك ا�حددات املن�جية، ارتبطت نتائج الدراسة بخمس ق

الوسطى لذا��ا، ومدى تقديرها للعملية االنتخابية نظر�ا، ومشارك��ا ف��ا ممارسة، ومدى تصو�ت الطبقة الوسطى 

 ع�� حزب العدالة والتنمية، ومدى االستقرار التصو��ي لدى الطبقة الوسطى. 

 �عر�ف الطبقة الوسطى لذا��ا  -1.2

ا ب�ن الطبقة "بحد إن ا�حديث عن ذات  م�� 
ُ
ت ال�ي  بتلك الفكرة املاركسية  لطبقة الوسطى هنا ال عالقة لھ 

ذا��ا" والطبقة "ألجل ذا��ا"، أي ب�ن طبقة ُوجدت بصف��ا حقيقة تار�خية من جهة، وطبقة اكتسبت وعيا لهو���ا  

�� هذه الدراسة ذات املن�� العم��  26وقدرة عن العمل من جهة أخرى  لنا  النقاشات . فال متسع  الستحضار تلك 

النظر�ة ب�ن من يرى الطبقة بوصفها مصدرا لبنية ومن يراها باإلضافة إ�� ذلك مصدرا لهو�ة وو��. و�نما القصد  

غاية   �� أمر  وهذا  ال؟  أم  الوسطى  الطبقة  إ��  ينتمون  أ��م  املبحوث�ن  مجموع  يقدر  هل  هو  هنا  الذات  بتعر�ف 

��ن، أو ع�� األقل جزء كب�� م��م، أ��م ال ينتمون إ�� الطبقة الوسطى، فهذا األهمية، ألنھ إذا رأى أغلب املستجو 

الطبقة  إ��  ينت�ي  أنھ  �عتقدون  من  إ��  االستبيان  توجيھ  الوقت  نفس   �� م��م  لب 
ُ
ط الذين  املستجو��ن  أن  �ع�ي 

الوسطى، الطبقة  �خصائص  ا�جتمع   �� موحد  تقدير  هناك  ليس  و�التا��  االتجاه،  أخطؤوا  من    الوسطى  واألك�� 

من   التحقق  أجل  من  الوسطى.  للطبقة  االنتخا�ي  السلوك  لبحث  صا�حة  غ��  املس��دفة  العينة  ستصبح  ذلك 

 
 . 59روزماري،  - 26
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باملقارنة مع ما   �� أي مستوى تصنفون أسرتكم  �عر�ف الطبقة الوسطى لذا��ا، تضمن االستبيان السؤال اآل�ي: 

تحديد   وتم  االجتما��؟  محيطكم   �� سائد  ل�جو   7هو  غنية  اختيارات  أسرة  غنية،  أسرة  جدا،  غنية  (أسرة  اب 

رقم   املبيان  و�و�ح  ا�جواب).  عن  امتناع  فق��ة،  أسرة  �سبيا،  متوسطة  أسرة  متوسطة،  أسرة  النتائج   1�سبيا، 

 ا�حصل عل��ا.

 : مستوى التصنيف الذا�ي 1املبيان رقم 

 
��   35.8ضمن األسر املتوسطة، و�� املئة من املستجو��ن صنفوا أنفسهم    52.8يت�ح من املبيان أعاله أن  

أنفسهم ضمن األسر املتوسطة �سبيا، مما �ع�ي أن ما مجموعھ   املئة من املستجو��ن   88.3املئة م��م صنفوا   ��

�سبة   حذفنا  و�ذا  الواسع.  باملع�ى  الوسطى  الطبقة  ضمن  أنفسهم  عن    1.4صنفوا  امتنعت  ال�ي  املستجو��ن  من 

�� املئة م��م  5.4املستجو��ن الذين لم يصنفوا أنفسهم ضمن األسر املتوسطة؛  من 10.1ا�جواب ال تبقى إال �سبة 

إ�� أن هناك    4.7صنفوا أنفسهم ضمن أسر فق��ة، و صنفوا أنفسهم ضمن أسر غنية �سبيا. هذه النسب تؤكد 

�شاركهم تقارب كب�� ب�ن أفراد ا�جتمع �� تحديد خصائص الطبقة الوسطى، وأن أفراد هذه الطبقة �عرفون من  

االنتماء إ�� نفس الطبقة ومن ال �شاركهم ذلك، مع التأكيد دائما ع�� أن الو�� باالنتماء إ�� أسرة متوسطة ال �ع�ي 

دائما الو�� الطبقي، الذي هو و�� ��و�ة الطبقة و�االنتماء ا�جما�� لها و�أدوارها باعتبارها فاعل �� التغي��. ولو لم  

من   تقدير   �� التقارب  ذلك  أو يكن  الفق��ة  األسر  إ��  ينتمون  أ�خاص  إ��  االستبيان  رسل 
ُ
أل الوسطى  الطبقة   ��

الغنية أك�� منھ إ�� أ�خاص ينتمون إ�� األسر املتوسطة، و�� هذه ا�حالة لم تكن العينة املس��دف صا�حة لبحث  

 السلوك االنتخا�ي للطبقة الوسطى. 

لألجر ملن صنفوا أنفسهم ضمن أسرة متوسطة هو  و�� عالقة تصنيف األسرة باألجر ُيالحظ أن أك�� معدل  

ب�ن   ي��اوح  ماب�ن  27درهم  16000و  10000ما  األجر  معدل  يليھ  ب�ن    10000و  8000،  املعدل  ثم    4500درهم، 

ماب�ن   8000و �ان  �� صفوفهم  لألجر  معدل  فأك��  �سبيا،  املتوسطة  األسر  ضمن  أنفسهم  صنفوا  من  أما  درهم. 
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يالحظ �عض التناقضات فيما يتعلق �عالقة التصنيف األسري باألجر (املبيان رقم: درهم. ومع ذلك    8000و  4500

،  16000و  10000). من هذه التناقضات مثال أن أك�� ثا�ي معدل لألجر لدى األسر املتوسطة �سبيا �ان ماب�ن  2

ستجو��ن)،  م  10ألف درهم وصنف نفسھ ضمن األسر املتوسطة (  22وم��ا أيضا أن هناك من يتقا�ىى أك�� من  

مستجو�ا)   29درهم وصنف نفسھ ضمن أسرة متوسطة �سبيا (  4500كما يالحظ أن هناك من يتقا�ىى أقل من  

درهم وصنف نفسھ ضمن   8000و  4500مستجو�ا)، �� ح�ن أن هناك من يتقا�ىى ما ب�ن    12أو أسرة متوسطة (

 ) تؤكد  6أسرة فق��ة  الكمية  قيم��ا  املالحظات رغم ضعف  تحديد    مستجو��ن)، هذه   �� يكفي  أن مؤشر األجر ال 

الطبقة الوسطى، ألن هناك عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى تؤثر �� األجر وتجعل قيمتھ تختلف من أسرة إ��  

 أخرى، 

 

 : عالقة التصنيف الذا�ي لألسر بمعدل األجر2املبيان رقم 

 

أسر متوسطة + أسر  (الواسع  أعاله يتب�ن أن معدل األجر لدى الطبقة الوسطى بمعناها    انطالقا من املبيان

ب�ن   الغالب   �� ي��اوح  �سبيا)  و  4500متوسطة  ��  16000درهم  وحده  يكفي  ال  األجر  أن  أيضا  لوحظ  لكن   ،

املستجو�و  تمثلها  ال�ي  األخرى  االجتماعية  املؤشرات  لذلك هناك مجموعة من  االجتما��،  تحديد  التصنيف   �� ن 

الطبقة الوسطى قد ي�ون م��ا مثال نوع السكن ونوع العمل، بحيث ي�ون أغلب أفراد الطبقة الوسطى من ا�حاب 

  15ما يز�د عن    11الياقات البيضاء. وهذا ما أكدتھ البنية السوسيومهنية للعينة املبحوثة إذ ش�ل موظفو السلم  

�� املئة،   21ومستخدمو اإلدارات �� القطاع ا�خاص ما يز�د عن    ئة،�� امل  5ما يز�د عن   10�� املئة، وموظفو السلم  

) إ�� وظائف أخرى �األطباء  املئة)،   2.6(ا�جامعي�ن  �� املئة)، واألساتذة    3.5(وا�حام�ن  �� املئة)،    2.8باإلضافة   ��

��    4�� املئة)، ومدراء شر�ات (  3.1(وال�حفي�ن  �� املئة)،    4(اإلعدادي  �� املئة)، وأساتذة    8.7وأساتذة الثانوي (

5
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 19.1�� املئة من املستجو��ن لهم �عليم جام��، و  56.5املئة). و�بقى من أهم تلك املؤشرات املستوى الدرا�ىي ف  

 ).3�� املئة حاصل�ن ع�� الدكتوراه (املبيان رقم   14.2و�� املئة حاصل�ن ع�� املاجس��، 

 : املستوى الدرا��ي للعينة املستجو�ة 3املبيان رقم 

 

 الطبقة الوسطى وتقدير العملية االنتخابية  -2.2

كب��، بمع�ى أن افرادها  �عد أن تأكد من خالل املعطيات السابقة أن الطبقة الوسطى �عرف ذا��ا إ�� حد  

�عرفون �عضهم من خالل سمات وخصائص معينة، وتأكد أن العينة ال�ي ُوجھ إل��ا االستبيان تص�ح، خاصة ع��  

ش�ل  
ُ
لت النو��،  الطبقة   أساسااملستوى  تقدير  مدى  اآلن  نبحث  الوسطى،  للطبقة  االنتخا�ي  السلوك  لدراسة 

من   القصد  وليس  االنتخابية.  للعملية  سي�ون الوسطى  فهذا  التصو�ت،  ع��  الوسطى  الطبقة  إقبال  بحث  ذلك 

أحد  باعتبارها  االنتخابية  بالعملية  الوسطى  الطبقة  إيمان  مدى  بحث  القصد  و�نما  املوالية،  الفقرة  موضوع 

اآلليات األساسية للمشاركة السياسية، إن لم نقل أهمها، خاصة �� البلدان ال�ي �عرف فعال انتخابات تنافسية 

ون أم حرة  إيجابيا  تقديرا  االنتخابات  تقدر  ا�حض،  النظري  املستوى  وع��  املغرب،   �� الوسطى  الطبقة  هل  ز��ة. 

سلبيا؟ بتعب�� آخر هل تؤمن باالنتخابات وترغب �� املشاركة ف��ا؟ أم ا��ا ترفضها مبدئيا وال �عت��ها ضرور�ة وذات 

 أهمية؟ 

ؤشر أسا�ىي �حاولة بحث تقدير الطبقة الوسطى للعملية  لقد تم اختيار الت�جيل �� اللوائح االنتخابية كم

االنتخابية. فمن املعلوم أن املغرب يتب�ى طر�قة الت�جيل اإلرادي �� اللوائح االنتخابية، بحيث يوجد هناك �جل 

األمر   �علق  سواء  االنتخابات،   �� املشاركة  ال�جل  هذا   �� امل�جل�ن  لغ��  يمكن  وال  باستمرار  يحّ�ن  للناخب�ن 

سنة، وال ي�ون ذلك إجبار�ا،   18لتصو�ت أو ال��شيح. و��ون الت�جيل أساسا بطلب من املع�ي �عد أن يبلغ سن  با

تلك   إ��  االستجابة  إما  االختيار  لھ  يبقى  واملواطن  الت�جيل،  إ��  للدعوة  وتحسيس  توعية  حمالت  ت�ون  ولكن 

ھ �� ال��شيح أو التصو�ت م�ى أراد ذلك، أو عدم ا�حمالت وطلب ��جيلھ �� اللوائح االنتخابية ح�ى ال ُيحرم من حق
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. ��ذه االعتبارات يمكن القول أن �سبة اإلقبال ع�� الت�جيل �� اللوائح االنتخابية، 28االستجابة وعدم الت�جيل

االنتخابية  العملية  تقدير  مدى  �عكس  ف��ا،  املشاركة  عدم  أو  االنتخابات   �� الفعلية  املشاركة  عن  النظر  �غض 

ن ��ا باعتبارها آلية اساسية للمشاركة السياسية. و�العودة إ�� النتائج ا�حصل عل��ا �� هذا الصدد نجد أن واإليما

مقابل    72.7 االنتخابية  اللوائح   �� م�جل�ن  املئة  و  26.3��  غ�� م�جل�ن  املئة  ا�جواب   1��  عن  ممتنع�ن  املئة   ��

 ).4(املبيان رقم: 

 لوائح االنتخابية: �سبة الت�جيل �� ال4مبيان رقم 

 

�سبة   أن  �ع�ي  اللوائح    72.7هذا   �� أنفسهم  و�جلوا  االنتخابات  بأهمية  يؤمنون  املستجو��ن  من  املئة   ��

�سبة   تبقى  ذلك  مع  ولكن  االنتخابية،  املشاركة   �� رغب��م  عن  بذلك  مع��ين  غ��    26.3االنتخابية  من  املئة   ��

تفس��ها ا�جازفة  ومن  مرتفعة،  �سبة  ��ا    امل�جل�ن  اإليمان  وعدم  االنتخابية،  للعملية  املبدئي  بالرفض  فقط 

  �� �� املغرب �شكك  السياسية  الهيئات  إذا علمنا أن �عض  السياسية، خاصة  للمشاركة  آلية أساسية  باعتبارها 

ل �� اللوائح االنتخابية وتدعو إ�� مراجع��ا جذر�ا وال ��جع ع�� الت�جيل ف��ا، ف��ذا االعتبار ي�ون عدم الت�جي 

اللوائح االنتخابية لدى �عض املواطن�ن موقفا سياسيا، وليس موقفا مبدئيا �عكس نظرة سلبية لالنتخابات �� حد 

ذا��ا، باإلضافة إ�� أن االختالالت ال�ي �عرفها االنتخابات ع�� املستوى العم�� والتمثالت السلبية �شأ��ا قد تدفع 

 ت�جيل �� اللوائح االنتخابية. �عض من بلغوا سن التصو�ت حديثا إ�� عدم ال

و��� جانب مؤشر الت�جيل �� اللوائح االنتخابية هناك مؤشر ثانوي آخر يتعلق بمن صوتوا �� االنتخابات  

�� املئة ممن صوتوا امتنعوا    27.7، فبالعودة إ�� النسب ا�حصل عل��ا يالحظ أن  2016أكتو�ر    7التشريعية بتار�خ  

)، و�� محاولة لتفس�� تلك النسبة من  5�ىي الذي منحوه صو��م (املبيان رقم:  عن ا�جواب بخصوص ا�حزب السيا

املمتنع�ن يظهر أ��ا تضم فئت�ن؛ أ�خاصا صوتوا ع�� حزب سيا�ىي مع�ن ولم �علنوا عن ذلك �شبثا بمبدأ سر�ة  

بأوراق بيضاء ولم يصوتوا ع�� أي حزب سيا�ىي،    التصو�ت العتبارات معينة، وأ�خاصا ذهبوا للتصو�ت وأدلوا 

 
 الت�جيل �� اللوائح بضغوط من أعوان السلطة لكن غالبا ما ي�ون املس��دف بذلك س�ان املناطق القرو�ة والفئات غ�� املتعلمة.أحيانا ي�ون  - 28
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مؤكدين إيما��م باالنتخابات بدليل ��جيلهم �� اللوائح االنتخابية وذها��م إ�� م�اتب التصو�ت، لك��م لم يجدوا 

 �� الثانية  الفئة  هذه  ولعل  ملغاة،  ببطاقة  التصو�ت  فقرروا  أخرى،  دون  ترشيح  الئحة  اختيار  إ��  يدفعهم  ما 

ة �� االنتخابات املغر�ية. ومن املستبعد �� صفوف الطبقة الوسطى الغالبة بدليل ظاهرة ارتفاع عدد األوراق امللغا

بمبدأ   بالتشبث  األمر  �علق  وسواء  تقنية.  أخطاء  �سبب  امللغاة  أوراقها  ت�ون  أن  التعليم  من  املهم  املستوى  ذات 

بيضاء،   بأوراق  باإلدالء  أو  التنافسية،  االنتخابات   �� األساسية  املبادئ  من  هو  الذي  التصو�ت،  ذلك  سر�ة  فإن 

و�ؤكد  انتخا�ي  و��  ع��  ذلك  �ل  ليؤشر  االنتخابية  اللوائح   �� امل�جل�ن  لعدد  �سبيا  املرتفعة  النسبة  إ��  ُيضاف 

التقدير اإليجا�ي من أفراد الطبقة الوسطى للعملية االنتخابية من الناحية النظر�ة، فماذا عن املوقف العم�� من  

 املشاركة �� االنتخابات؟  

 الطبقة الوسطى والتصو�ت �� االنتخابات التشريعية  -3.2

الذي تم إقراره باملغرب   2011تم تنظيم ثا�ي انتخابات �شريعية ع�� أساس دستور    2016أكتو�ر    7بتار�خ  

ما  إثر  االنتخابات ع��    ع��  �� هذه  التنافس  آنذاك. و�ان  العر�ي  بالر�يع  �� سياق ما س�ي  حدث من احتجاجات 

م��ا ع�� صعيد الدوائر ا�حلية، والبا�� برسم دائرة انتخابية ع�� صعيد مجموع   305النواب؛  مقعدا بمجلس    395

النس�ي حسب قاعدة أك�� بقية ودون استعمال طر�قة مزج   بالتمثيل  �� املغرب  ال��اب الوط�ي، و�جري االنتخاب 

  55م�جال؛    15702592نتخابات  األصوات والتصو�ت التفاض��، و�لغ عدد امل�جل�ن �� اللوائح بمناسبة هذه اال 

حتسب من عدد امل�جل�ن ��    43�� املئة إناثا، و�لغت �سبة املشاركة    45�� املئة م��م ذ�ورا و
ُ
�� املئة، و�� �سبة ت

ذلك  إ��  اإلشارة  تمت  كما  م�جل،  غ��  م��م  جزء  يبقى  الذين  الناخب�ن  مجموع  من  وليس  االنتخابية،  اللوائح 

اال  هذه   �� وتنافست  ضم    27نتخابات  سابقا،  سيا�ىي  تحالف  م��ا  سياسية؛  سياسية  3هيئة  والبا��  29أحزاب   ،

مجموعھ   ما  االنتخابات  هذه   �� املقدمة  ال��شيح  لوائح  عدد  و�لغ  سياسية،  ضمت   1410أحزاب  ترشيح،  الئحة 

لم تقدم ع�� صعيد الدائرة الوطنية. و   2250م��ا ع�� صعيد الدوائر ا�حلية، و   4742م���حا وم���حة،    6992

االجتما��   التصنيف  ��م  نوعية  إحصاءات  أية  سابقا��ا،  كما  االنتخابات،  هذه  بخصوص  الداخلية  وزارة 

أو  السن  أساس  ع��  التصنيف  إال  األحوال  أحسن   �� �ستحضر  ال  عامة،  بإحصاءات  واكتفت  ف��ا،  للمشارك�ن 

 ا�جنس أو ا�جال ا�جغرا��. 

أن   يت�ح  املبحوثة  العينة  إ��  انتخابات  و�العودة   �� ضعيفة  مشارك��ا  �انت  الوسطى  أكتو�ر    7الطبقة 

تتجاوز �سبة املصوت�ن  2016 لم  املئة، مقابل    37.4، بحيث  املبيان    61.9��  لم يدلو بأصوا��م، كما يو�ح ذلك 

 
 فدرالية اليسار الديمقراطي ال�ي ضمت ثالثة أحزاب �سار�ة. - 29
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 . 5رقم: 

   2016أكتو�ر 7: �سبة تصو�ت العينة املبحوثة �� انتخابات 5املبيان رقم 

 

�سبة   عكس  وع��  التصو�ت إذن  �سبة  �انت  �سبيا،  مرتفعة  �انت  ال�ي  االنتخابية  اللوائح   �� الت�جيل 

ضعيفة، وقد أعزى املستجو�ون ذلك إ�� مجموعة من األسباب �� مقدم��ا عدم الثقة �� االنتخابات بالكيفية ال�ي 

وع��    2011عرف ابتداء من  ). ومن املعلوم أن املغرب  6تجري عل��ا وعدم الثقة �� األحزاب السياسية (املبيان رقم:  

حركة   احتجاجات  االنتخابات   20إثر  يخص  فيما  والقانو�ي  الدستوري  اإلطار   �� التغي��ات  من  مجموعة  ف��اير 

ألزم امللك بتعي�ن رئيس ا�ح�ومة من ا�حزب السيا�ىي الذي تصدر انتخابات   2011واألحزاب السياسية، فدستور  

عت�� أساس مشروعية )، كما نص  47أعضاء مجلس النواب (الفصل  
ُ
ع�� أن االنتخابات ا�حرة والن���ة والشفافة �

)، وأقر ل�ل مواطنة ومواطن با�حق �� التصو�ت وال���ح لالنتخابات، شرط بلوغ  11التمثيل الديمقراطي (الفصل  

لرجال سن الرشد القانونية، والتمتع با�حقوق املدنية والسياسية. ونص ع�� ��جيع ت�افؤ الفرص ب�ن النساء وا

مشاركة  و�عميم  لتوسيع  املالئمة  التداب��  اتخاذ  العمومية  بالسلطات  أناط  كما  االنتخابية،  الوظائف  ولوج   ��

ا�حلية،   االنتخابات   �� املشاركة  بإم�انية  باملغرب  املقيم�ن  لألجانب  واع��ف  السياسية،  التنمية   �� الشباب 

تكريس أو  دولية  التفاقيات  تطبيقا  أو  القانون  (الفصل  بمقت�ىى  باملثل  للمعاملة  تنويع 30ا  إ��  باإلضافة  هذا   .(

(الفصل   ال��ملانية  للمعارضة  ا�حقوق  من  مجموعة  وضمان  القانون،  مجال  وتوسيع  ال��ملان  ). 10صالحيات 

و�خصوص األحزاب السياسية نص الدستور ع�� أن من وظيف��ا تأط�� املواطنات واملواطن�ن وت�و���م السيا�ىي، 

طهم �� ا�حياة الوطنية، و�� تدب�� الشأن العام، وأ��ا �ساھم �� التعب�� عن إرادة الناخب�ن، واملشاركة  و�عز�ز انخرا 

وأ��ا والتناوب،  التعددية  السلطة، ع�� أساس  (الفصل �� ممارسة  بحر�ة  أ�شط��ا  مارس 
ُ
وت ؤسس 

ُ
كما نص  7ت  ،(

مھ لالنتخابات، أو عن الفر�ق أو ا�جموعة الدستور ع�� تجر�د �ل من تخ�� عن انتمائھ السيا�ىي الذي تر�ح باس

(الفصل   ال��ملانية  صفتھ  من  إل��ا،  ينت�ي  ال�ي  "ال��حال 61ال��ملانية  ظاهرة  إ��  بالنظر  مهما  أمرا  ذلك  و�ان   ،(
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تأكيد هذه املقتضيات وتفصيلها  اق��اب االنتخابات، وتم  ال�ي �انت تر�ك املشهد ا�حز�ي، خاصة عند  السيا�ىي" 

قوان تنظيميةبواسطة  عن  30�ن  يز�د  ما  مرور  و�عد  يبدو،  لكن  واقع    سنوات  5،  من  �غّ��  لم  التعديالت  تلك  أن 

، وقد ي�ون 2016أكتو�ر    7االختالالت السياسية ولم تجد �� جلب الطبقة الوسطى للمشاركة بكثافة �� انتخابات  

م�� مهم  جزء  األقل  ع��  أو  الطبقة،  هذه  أفراد  أن  لذلك  الرئيسة  األسباب  الدستور�ة  من  القواعد  أن  يرى  م، 

 �� املتمثلة  العمق  تتغ�� قواعد  لم  تأث��ها محدودا ما  ال�ي ي�ون  ش�ل إال قواعد السطح 
ُ
� �� املغرب ال  والقانونية 

األعراف والتقاليد ا�خزنية، باإلضافة إ�� ما �عرفھ املشهد السيا�ىي من مظاهر االنحسار والتشرذم و�ثارة املصا�ح 

ون من األسباب أيضا �عض اإلجراءات ال�ي أقدمت عل��ا ح�ومة السيد بنك��ان، ال�ي �ش�لت �عد ا�خاصة. وقد ي�

املتعلقة بتحر�ر أسعار  2011نون��    25انتخابات   تلك  الطبقة الوسطى، من قبيل  تأث�� سل�ي ع��  لها  وال�ي �ان   ،

 ا�حروقات وصندوق املقاصة والتقاعد.

 : أسباب عدم التصو�ت 6املبيان رقم 

 

و�ذا �انت أول األسباب �� عدم التصو�ت �� عدم الثقة �� االنتخابات واألحزاب السياسية، فإن آخر هذه 

�� املئة من املستجو��ن أن عدم تصو���م   7,2األسباب هو عدم الت�جيل �� اللوائح االنتخابية، حيث لم �عزو إال  

ما يؤكد  وهذا  االنتخابية.  اللوائح   �� ��جيلهم  عدم  إ��  الوسطى   �عود  الطبقة  أفراد  ب�ون  إليھ  اإلشارة  سبقت 

ع��   لك��م  واملبدئي،  النظري  املستوى  ع��  السياسية  املشاركة  أليات  أهم  من  باعتبارها  باالنتخابات  يؤمنون 

املستوى العم�� ال يثقون ف��ا ملا �عرفھ من اختالالت، ور�ما ملا يحيط ��ا من حدود دستور�ة وقانونية يجعل م��ا  

رغم �عض �غي��اتھ املتعلقة باالنتخابات حافظ ع��    2011مشية �� تحديد من َيحكم، إذ يبدو أن دستور  آلية ها

 
املتعلق   28.11، والقانون التنظي�ي رقم  2011أكتو�ر    17�خ:  املتعلق بمجلس النواب واملنشور با�جر�دة الرسمية بتار   27.11  القانون التنظي�ي رقم  - 30

بتار�خ:   الرسمية  با�جر�دة  واملنشور  املستشار�ن  رقم  2011نون��    22بمجلس  التنظي�ي  والقانون  واملنشور   29.11.  السياسية  باألحزاب  املتعلق 

 .2011أكتو�ر   24با�جر�دة الرسمية بتار�خ: 
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وسموها  الفع��  ل�حكم  امللكية  املؤسسة  امتالك  مقدم��ا   �� السيا�ىي  النظام   �� ا�جوهر�ة  ا�خصائص  نفس 

�عدم   املتعلق  السبب  أن  أيضا  و�الحظ  الدستور�ة.  املؤسسات  �ل  ع��  املرتبة وهيمن��ا  احتل  التصو�ت  تأث�� 

لكن  تصو���م  قيمة  يقدرون  املتوسطة  الطبقة  أفراد  أن  أخرى  مرة  يؤكد  مما  املدرجة،  األسباب  ب�ن  من  الرا�عة 

أيضا أن ال    6أغل��م ال يصوت نظرا ملا يحيط بالعملية االنتخابية من اختالالت. ومما يالحظ من خالل املبيان رقم  

أسباب عدم التصو�ت جهلھ بم�ان مكتب االق��اع، مما يؤكد استبعاد وقوع أفراد   أحد من املستجو��ن جعل من 

أن   و�الحظ  باالق��اع.  املتعلقة  التقنية  األخطاء  �عض   �� الوسطى  اختاروا    21الطبقة  املستجو��ن  من  املئة   ��

 � �خصية  بظروف  األخرى  األسباب  تلك  ترتبط  وقد  ا�حددة،  األسباب  تلك  غ��  من  أخرى،  أو  أسباب  املرض 

السفر، وال ُ�ستبعد أن ي�ون من األسباب خالفات مع املر�ح�ن �سبب رشاوى أو وعود انتخابية، و�ن �ان احتمال 

ذلك يبقى ضعيفا. فما ي�ون من فساد انتخا�ي �� صفوف الطبقة الوسطى يرتبط أك�� �عملية ال��شيح، أما ع��  

الطبقة أفراد  هم  لذلك  �عرضا  فاألك��  التصو�ت  وموردا    مستوى  فرصة  االنتخابية  ا�حطات  �ش�ل  إذ  الفق��ة، 

 ماليا لبعضهم، من خالل املشاركة املأجورة �� ا�حمالت االنتخابية، و�يع األصوات يوم االق��اع. 

 الطبقة الوسطى والتصو�ت �حزب العدالة والتنمية  -4.2

اق��اع    �� والتنمية  العدالة  حزب  األو��،    2016أكتو�ر    7احتل  واملقاعد، املرتبة  األصوات  عدد  حيث  من 

صوتا عن حزب األصالة    402.411من مجموع األصوات، و�فارق    27.88صوتا، أي ما �عادل    1618963بمجموع  

  125�� املئة. وع�� مستوى املقاعد حصل ع��    20.95واملعاصرة، الذي احتل املرتبة الثانية، بنسبة أصوات �عادل  

عدا باملقارنة مع النتائج ال�ي حصل عل��ا �� االنتخابات التشريعية السابقة، مق  18مقعدا بمجلس النواب، بز�ادة  

انتخابات   و�فارق  2011نون��  25أي  �� هذه   23،  ا�حزب  رأى  الثانية. وقد  املرتبة  احتل  الذي  ا�حزب  مقعدا، عن 

النظر �غض  مهمة،  وا�خارج  بالداخل  االنتخا�ي  للشأن  املتتبعون  واعت��ها  انتصارا،  العزوف   النتائج  �سبة  عن 

ال�ي    ومقاطعة الداخلية،  بلغتاالنتخابات  وزارة  أعلنتھ  ما  حسب  اللوائح   57،   �� امل�جل�ن  مجموع  من  املئة   ��

التصو�ت حق  لهم  ملن  العام  ا�جموع  من  وليس  فقط،  العتبار�ن 31االنتخابية  مهمة  النتائج  تلك  �انت  لقد   .

،  2011ل ع�� هذه النتائج �عد تجر�تھ �� قيادة ا�ح�ومة منذ سنة أساسي�ن: أولهما أن حزب العدالة والتنمية حص 

الهيئات  العديد من  اعت����ا  ا�ح�ومة من قرارات  اتخذتھ  و�ما  �ع��ات  التجر�ة من  تلك  بما شاب  يتأثر سلبا  ولم 

قطعها   ال�ي  الوعود  لبعض  وفائھ  �عدم  يتأثر  لم  كما  الشعب،  صا�ح   �� ليست  باملغرب  والنقابية  ع�� السياسية 

انتخابات    �� االنتخا�ي  برنامجھ   �� اعتبار  2011نفسھ  ثا�ي  النمو.  ومعدل  الفساد  بمحار�ة  يتعلق  فيما  خاصة   ،

 
 مالي�ن من املواطن�ن الذين لهم حق التصو�ت وغ�� م�جل�ن �� اللوائح االنتخابية. 10و 6هناك تقديرات ت��اوح ب�ن  - 31
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تحجيم   ��دف  االنتخابات  قبل  والتنمية  العدالة  حزب  لھ  �عرض  الذي  والتضييق  الضغط  حجم   �� يتمثل 

همة عن األحزاب السياسية األخرى. و�بدو أن  ، إال أنھ رغم ذلك استطاع احتالل املرتبة األو��، و�فروق م32نتائجھ 

 أسباب ذلك متعددة ومتداخلة. 

اعتقاد وسط �عض السياسي�ن ورأي وسط مجموع من الباحث�ن مفاده أن    2011وقد ساد منذ انتخابات  

جهة   من  طموحة  بطبيع��ا  الطبقة  هذه  ألن  باملغرب،  والتنمية  العدالة  حزب  تدعم  باملغرب  الوسطى  الطبقة 

من جهة أخرى، تتطلع لألفضل لكن ��دوء ودون رجات اجتماعية، وهذا ما تبناه حزب العدالة والتنمية   ومحافظة

 من خالل شعاره "اإلصالح �� ظل االستقرار".  

انتخابات    �� تم منحھ الصوت  الذي  ا�حزب  السياق تضمن االستبيان سؤاال عن  ، 2016أكتو�ر    7�� هذا 

��   10.4�� املئة، ُمنحت �حزب العدالة والتنمية، مقابل    43.6األصوات، وال�ي ��  ف�انت النتائج أن أع�� �سبة من  

(املبيان رقم:   ا�حز��ن 7املئة �حزب األصالة واملعاصرة  ال�ي حصل عل��ا  العامة لألصوات  النسب  باملقارنة مع  و   .(

العينة   بخصوص  عل��ا  ا�حصل  النسبة  تزايد  والتنمية  العدالة  حزب  حالة   �� العامة 43.6(يالحظ  النسبة  عن   (

نقط،   10نقطة، �� ح�ن يالحظ �� حالة حزب األصالة واملعاصرة التناقص بما يز�د عن    15) بما يز�د عن  27.88(

العامة   النسبة  العينة    20.95إذ �انت  النسبة بخصوص  تتجاوز  لم  بينما  املئة،  املئة، و�مكن تفس��   10.55��   ��

لل ا�حضري  بالطا�ع  املالحظة  يتم  هذه  والتنمية  العدالة  حزب  أن  الدراسات  �عض  أكدت  فقد  املبحوثة،  عينة 

التصو�ت عليھ أك�� �� املدن، بينما يتم التصو�ت أك�� ع�� حزب األصالة واملعاصرة �� العالم القروي، وال يمكن 

 استبعاد تفس��ات أخرى تتعلق بن�اهة االنتخابات وحياد السلطة �� العالقة با�حز��ن. 

 : �سبة التصو�ت ع�� األحزاب السياسية7رقم  املبيان

 

 
 

انتخابات    -  32 إبان  والتنمية  العدالة  حزب  لها  �عرض  ال�ي  الضغط  أش�ال  مهرجاناتھ   2016من  �عض  ومنع  باسمھ  ال���ح  من  املر�ح�ن  �عض  منع 

 ا�خطابية...
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ذلك   تفس��  و�مكن  السياسية،  األحزاب  با��  ع��  األصوات  �شتت  يالحظ  والثا�ي  األول  ا�حز��ن  و�استثناء 

سنة   منذ  بع  املتَّ بقية،  أك��  قاعدة  حسب  النس�ي  بالتمثيل  الالئ��  االق��اع  خصائصھ 2002بنمط  من  والذي   ،

حاسم أغلبيات  فرز  عدم  و  املقاعد  ع��  ا�حاصل�ن  دائرة  توسيع  التحالفات األساسية  مسألة  ُيصعب  مما  ة، 

 لتشكيل ا�ح�ومة. 

بال��نامج االنتخا�ي، والدافع   وع�� املستجو�ون ع�� أن الدافع األول �� تصو���م ع�� حزب ما هو االقتناع 

الثا�ي اعتبار ا�حزب املصوت عليھ أفضل حزب من ب�ن األحزاب املوجودة، والدافع الثالث هو الكفاءة ال�ي يتوفر 

 ).8ر�حون (املبيان رقم عل��ا امل

افع التصو�ت8املبيان رقم   : دو

 

وال��نامج  السيا�ىي  با�حزب  ترتبط  موضوعية  بدوافع  التصو�ت  الوسطى  الطبقة  أفراد  تأكيد  و�قدر 

�سب  والصداقة  وا�جوار  بالقرابة  املتعلقة  ال�خصية  الدوافع  احتلت  ما  بقدر  املر�ح�ن،  وكفاءة  االنتخا�ي 

ذلك بمنسوب الو�� االنتخا�ي الذي ي�ون لدى هذه الطبقة. و�الحظ أيضا ضعف االختيار   ضعيفة، و�مكن تفس��

ع�� أساس الدين أو العلمانية، مما يؤكد أن هذه الطبقة ت�ون أقرب إ�� الناخب العقال�ي، مع العلم أن الدافع 

ور� معينة،  مذهبية  أو  دينية  اختيارات  �ستبطن  قد  السيا�ىي  ا�حزب  بأفضلية  هو  املرتبط  بذلك  األول  املع�ي  ما 

السياسية  األحزاب  من  حزب  أفضل  �ونھ  هو  عليھ،  صوت  ملن  األول  الدافع  �ان  إذ  والتنمية،  العدالة  حزب 

). وهناك أوجھ متعددة لهذه األفضلية، م��ا التنظيم والديمقراطية الداخلية واملصداقية،  9املوجودة (املبيان رقم:  

 ى �عض الناخب�ن، التوجھ اإليديولو�� واملذه�ي.وقد ي�ون م��ا، ور�ما من أهمها لد

 

افع التصو�ت ع�� حزب العدالة والتنمية9املبيان رقم   : دو
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فيالحظ بخصوص حزب العدالة والتنمية، وع�� عكس ما تب�ن من خالل التحديد العام لدوافع التصو�ت،  

ال��نامج االنتخا�ي، فهناك كثل با�حزب تمنحھ أصوا��ا أن دافع أفضلية ا�حزب مقدم ع�� دافع  ناخبة مرتبطة  ة 

�غض النظر عن ال��نامج االنتخا�ي وعن تقييمها للتجر�ة ا�ح�ومية ال�ي قادها، و�� كثلة قارة وقد ت��ايد �سبيا،  

انتخابات   أكدتھ  ما  ع��  2016أكتو�ر    7وهذا  ا�حزب  بحفاظ  ره�ن  املقبلة  االنتخابات   �� عل��ا  ا�حفاظ  أن  إأل   ،

ھ، وهو األمر الذي ليس من السهل التسليم بھ خاصة �عد التطورات ال�ي عرفها ا�حزب ع�� إثر  م�انتھ وأفضليت

 . 33االنتخابات األخ��ة 

 تحوالت التصو�ت لدى الطبقة الوسطى -5.2

،  2016و  2011�� املئة صوتوا �� االنتخابات التشريعية لسنة    65تب�ن من خالل النتائج ا�حصل عل��ا أن  

صو   18و املئة  انتخابات  ��   �� فقط  صوت    2011توا  ح�ن   �� األخ��ة،  االنتخابات   �� يصوتوا  ��    17ولم  املئة   ��

)، و�تب�ن من خالل ذلك استقرار 10ولم يصوتوا �� االنتخابات التشريعية السابقة (املبيان رقم:    2016انتخابات  

تم �عو�ضهم   2016م يصوتوا �� ول   2011�س�ي �� صفوف املصوت�ن من الطبقة الوسطى، وأن من سبق وصوتوا ��  

  �� صوتوا  أن  لهم  �سبق  لم  جدد  الفئة 2011بناخب�ن  أن  علما  حديثا،  التصو�ت  سن  بلغوا  ممن  م��م  وجزء   ،

 �� املئة.  15.2سنة ش�لت ضمن العينة املبحوثة  30سنة و 18العمر�ة ب�ن 

 

 

 
ا�  - 33 رئاسة  من  بنك��ان  السيد  إعفاء  ع��  �عد  ساد  ا�ح�ومة  �شكيل  بخصوص  التنازالت  من  الكث��  قدم  الذي  العثما�ي  بالسيد  و�عو�ضھ  ح�ومة 

والتنمية مما خلف العدالة  قيادات وأعضاء حزب  ب�ن �عض  اللياقة  كث�� من االحيان عن حدود   �� ابتعد  نقاش حاد  املواقع االجتماعية   صفحات 

 استياء كب��ا لدى �عض املنخرط�ن �� ا�حزب. 
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 2016و 2011�سبة املصوت�ن ب�ن  :  10املبيان رقم 

 

�� �شريعيات   �� االستحقاق�ن معا ع��    73ع��    2016و  2011و�� صفوف من صوتوا  أ��م صوتوا  املئة   ��

و السيا�ىي،  ا�حزب  ��   27نفس  يصوتوا  لم  بحيث  تصو���م،  اتجاه  غ��وا  م��م  املئة  ا�حزب   2016��  نفس  ع�� 

  �� عليھ  صوتوا  الذي  رقم:    2011السيا�ىي  استقرا)،  12(املبيان  أيضا  يؤكد  با�حزب مما  يتعلق  فيما  �سبيا  را 

السيا�ىي املصوت عليھ، و�فسر ذلك بارتباط جزء مهم من أفراد الطبقة الوسطى الذين �شار�ون �� االنتخابات  

ب�ن   ا�حز�ي  املشهد   �� العام  باالستقرار  و  معينة  سياسية  �عض 2016و  2011بأحزاب  إحداث  أن  يت�ح  إذ   ،

يكن لھ تأث�� ملموس ع�� املشهد ا�حز�ي، ففدرالية اليسار الديمقراطي  لم    2011الهيئات السياسية �عد انتخابات  

، وال�ي ضمت �ل من حزب الطليعة الديمقراطي االش��ا�ي، وحزب املؤتمر  2014مارس    14مثال، ال�ي تأسست ��  

ا ال يز�د صوتا أي م  575  164الوط�ي االتحادي، وا�حزب االش��ا�ي املوحد، لم تحتل إال املرتبة التاسعة بمجموع  

النتائج    2.83عن   يتجاوز مقعدين، و�مقارنة  النواب ال  �� مجلس  املئة من األصوات، مما جعل عدد مقاعدها   ��

، مما يؤكد إ��  34العامة لالستحقاق�ن معا ُيالحظ أن األحزاب الثمانية األو�� �� نفسها مع �عض التغي�� �� ال��تيب

�حز�ي، وقد �ان أول مستفيد من ذلك هو حزب العدالة والتنمية الذي أ�عد ا�حدود االستقرار العام �� املشهد ا 

أقوى حزب سيا�ىي ضمن األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات، ومن مصادر تلك القوة   2016بقي إ�� حدود  

  ضعف با�� األحزاب السياسية األخرى. وهذا ما سيتأكد من محاولة رصد �عض تحوالت التصو�ت ب�ن االنتخابات 

 
بية، ا�حركة هذه األحزاب السياسية ��: العدالة والتنمية، االستقالل، التجمع الوط�ي لألحرار، األصالة واملعاصرة، االتحاد االش��ا�ي للقوات الشع  - 34

  �� الثالثة  املرتبة   �� االستقالل  أصبح  بحيث  ال��تيب،   �� �غي��  مع  واالش��اكية.  التقدم  الدستوري،  االتحاد  املرتبة  �ع  2016الشعبية،   �� �ان  أن  د 

إ�� املرتبة الرا�عة   2011، وأصبح األصالة واملعاصرة �� املرتبة الثانية �عد أن �ان �� املرتبة الرا�عة، وانتقل التجمع من املرتبة الثالة ��  2011الثانية ��

ا2016��   ا�حركة  عكس  السادسة،  املرتبة  إ��  ا�خامسة  املرتبة  من  االش��ا�ي  االتحاد  وانتقل  املرتبة ،  إ��  ا�خامسة  املرتبة  من  انتقلت  ال�ي  لشعبية 

انتخابات    �� السا�عة  املرتبة   �� الدستوري  االتحاد  �ان  ان  و�عد  انتخابات    2011السادسة،   �� الثامنة  املرتبة   �� التقدم 2016أصبح  عكس   ،

ص باستثناء  لكن  السا�عة.  املرتبة  األخ��ة  االنتخابات  هذه   �� احتل  الذي  ترتيب واالش��اكية  لتغي��  كب��  تأث��  هناك  ليس  واملعاصرة،  األصالة  عود 

 األحزاب السياسية األخرى.

17%

65%

18%

فقط2016صوتوا في 

2016و2011صوتوا في 

فقط2011صوتو في
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 التشريعية واالنتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة. 

2016و  2011تحوالت اتجاهات التصو�ت ب�ن انتخابات  :  12املبيان رقم    

 

بتار�خ   املغرب  عرف  مرة   2015شتن��  4فقد  ألول  شملت  ا�ح��،  املستوى  ع��  ومباشرة  عامة  انتخابات 

عدد  بلغ  وقد  مباشرة.  غ��  انتخابات  ع��  ت�ون  السابق   �� مجالسها  �انت  ال�ي  األخ��ة  هذه  وا�جهات،  ا�جماعات 

هيئة سياسية، فضال عن م���ح�ن   30م���حا مثلوا أك�� من    925ألف و  130امل���ح�ن �� االنتخابات ا�جماعية  

ال��شيحات ا�خاصة باالنتخابات ا�جهو�ة    482ألف و  31مستقل�ن، وذلك من أجل   بلغ عدد    7588مقعدا، فيما 

ع��   توزعت  أجل    895ترشيحا،  من  االنتخابات    678الئحة،  يخص  فيما  ا�جدد  ب�ن 
َ

املنتخ عدد  و�لغ  مقعدا. 

و  15ا�جماعية   لل  28ألف  اإلجما��  العدد  تقر�با نصف  �عادل  ما  أي  االنتخابات منتخبا،  يخص  وفيما  ب�ن، 
َ

منتخ

منتخبا جديدا، أي ما �عادل تقر�با ثلث العدد اإلجما�� للمنتخب�ن. وقد تب�ن من خالل نتائج الدراسة   242ا�جهو�ة  

 ).13�� املئة من املصوت�ن صوتوا �� االنتخابات التشريعية وا�حلية (املبيان رقم  78أن 

  نوع االنتخابات من مجموع من صوتوا �� االنتخابات التشريعية �سبة املصوت�ن بحسب: 13رقم  ناملبيا 

 

73%

27%

صوتوا على نفس الحزب

بلم یصوتو على نفس الحز

78%

22%

عیةصوتوا في المحلیة والتشری

صوتوا في التشریعیة فقط
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  �� تأث�� كب�� ع�� �سبة املصوت�ن، ولعل مما أسهم  و�تأكد من ذلك أن اختالف نوع االنتخابات لم يكن لھ 

ملئة �� ا  22). ومع ذلك فنسبة  2016(التشريعية  ) واالنتخابات  2015ذلك التقارب الزم�ي ب�ن االنتخابات ا�حلية (

عند   خاصة  االنتباه،  �شد  ا�حلية  االنتخابات   �� يصوتوا  ولم  التشريعية  االنتخابات   �� صوتوا  بالذين  املتعلقة 

�� املئة) من جهة، و�نسبة من صوتوا �� االنتخابات   18(  2011ولم يصوتوا ��    2016مقارن��ا بنسبة من صوتوا ��  

�� املئة). األمر الذي يب�ن امليل النس�ي لتصو�ت   10جهة ثانية (ا�حلية ولم يصوتوا �� االنتخابات التشريعية من  

االنتخابات  اعتبار  ر�ما  ذلك  يفسر  ومما  ا�حلية،  االنتخابات  أك�� من  التشريعية  االنتخابات   �� الوسطى  الطبقة 

 التشريعية أك�� تأث��ا ع�� السياسات العامة املؤثرة �� الطبقة الوسطى.

ع�� مستوى التصو�ت، و�نما أيضا و�درجة أع�� ع�� مستوى اتجاه التصو�ت،    ولم يكن االستقرار النس�ي

�� املئة ممن صوتوا أ��م صوتوا ع�� نفس ا�حزب السيا�ىي �� االنتخابات ا�حلية والتشريعية، مقابل   86إذ ع��  

 ). 14�� املئة الذين غ��وا اتجاه تصو���م (املبيان رقم:  14

 14املبيان رقم 

 

و�تأكد من ذلك أن هناك �سبة استقرار �� اتجاه التصو�ت ب�ن االنتخابات ا�حلية والتشريعية أك�� مما ��  

التشريعية لسنة   ب�ن االنتخابات  التقارب 2016و  2011م�جلة  إ��  العوامل املفسرة لذلك باإلضافة  ، و�بقى من 

املشهد ا�حز�ي، هذا األخ�� الذي لم يتغ�� �ش�ل االستقرار العام ��    2016وانتخابات    2015الزم�ي ب�ن انتخابات  

 فباألحرى أن يتغ�� خالل سنة فصلت ب�ن االنتخابات ا�حلية واالنتخابات التشريعية.   2016و 2011ملموس ب�ن 
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 خالصات واستنتاجات  -3

الوسطى،   3-1 الطبقة  من  أنھ  ا�حدود  أ�عد  إ��  �عرف  الوسطى  الطبقة  فرد  أن  الدراسة  خالل  من  تب�ن 

اقتصادية واجتماعية، ال و  انطالقا من خصائص  الطبقة، وذلك  لهذه  االنتماء  �عرف من �شاركھ  األك�� من هذا 

�شمل و�نما  فقط،  األجر   �� لم   تتحدد  أخرى  عوامل  إ��  باإلضافة  الدرا�ىي،  واملستوى  للعمل  االجتماعية  امل�انة 

ا يمكن  ال  لكن  والنسب.  السكن  كنوع  الدراسة  هذه   �� بحث  محل  للطبقة تكن  باالنتماء  الو��  هذا  بأن  الدعاء 

 الوسطى �عكس وعيا تاما بوظائفها وأدوارها. 

نفسھ    3-2 ُ��جل  أغل��م  وأن  مهما،  أمرا  االنتخابات   �� املشاركة  �عت��ون  الوسطى  الطبقة  أفراد  أن  تأكد 

تأ كما  وال��شيح.  التصو�ت   �� حقھ  من  ُيحرم  ال  ح�ى  االنتخابية  اللوائح   �� إرادتھ  �عض بمحض  صفوف   �� كد 

تحديد   عن  وامتنعوا  التصو�ت،  سر�ة  بمبدأ  �شبثوا  بحيث  االنتخا�ي  الو��  من  نوع  صوتوا  الذين  املستجو��ن 

االنتخابات    �� املبادئ األساسية  أحد  ُ�عت��  التصو�ت  أن مبدأ سر�ة  العلم  لھ. مع  الذي صوتوا  السيا�ىي  ا�حزب 

لذي �ع�ي عدم تفو�ض التصو�ت. و�ن �انت الغاية من سر�ة التنافسية باإلضافة إ�� مبدأ �خصية التصو�ت، ا

 التصو�ت ترتبط أساسا ب�حظة االق��اع. 

قنع أغلب    2010يت�ح أن التغي��ات السياسية والدستور�ة والقانونية ال�ي عرفها املغرب �عد سنة    3-3
ُ
لم ت

قوقهم السياسية، ال�ي من أهمها حق أفراد الطبقة الوسطى بالتوجھ إ�� صناديق االق��اع، ليس أل��م زاهدين �� ح

ينتج عن االنتخابات و�ن لم �شار�وا ف��ا، ولكن أل��م يرون أن    التصو�ت وال��شيح، إ�� ما  وليس أل��م مطمئن�ن 

 تلك التغي��ات لم تنفذ إ�� العمق، ولم يكن لها أثر إيجا�ي ع�� مستواهم املعي�ىي.

أفراد    3-4 أغلب  لدى  التصو�ت  ��  �عكس اإلحجام عن  يثقون  ال  ثقة، فهم  أزمة غياب  املتوسطة  الطبقة 

وال السياسية،  املؤسسات    األحزاب  �عرفھ  أن  يمكن  مأزق  وأك��  املر�ح�ن.   �� يثقون  وال  االنتخابات،   �� يثقون 

والتمثيل  التأط��   �� أدوارها  أداء  عن  عاجزة  يجعلها  ذلك  ألن  ف��ا،  الثقة  غياب  هو  والدستور�ة  السياسية 

مما الثقة   والوساطة،  فغياب  االحتماالت.  �ل  ع��  مفتوحا  املستقبل  و�جعل  العمق،   �� السيا�ىي  النظام  ��دد 

 ينقص إ�� حد �عيد من وظيفة الطبقة الوسطى �� دعم االستقرار. 

تأكد أن جزء مهم من أصوات الطبقة الوسطى اتجھ �� االنتخابات األخ��ة نحو حزب العدالة والتنمية،    4-4

ا� هذا  أن  العلم  الطبقة مع  من  للمصوت�ن  الضعيفة  النسبة  إ��  بالنظر  ا�حدود  أ�عد  إ��  محدودا  يبقى  جزء 

 �� األساس  الدافع  عنھ  العاطفون  يتمثلها  ال�ي  اإليجابية  الذهنية  والصورة  با�حزب  االرتباط  وُيش�ل  الوسطى. 

ش مستوى  ع��  سواء  األخرى،  السياسية  األحزاب  أغلب  ضعف  ذلك  ُيكرس  ومما  عليھ،  ع��  التصو�ت  أو  رعي��ا 



 :  باملغربسمات السلوك االنتخا�ي للطبقة الوسطى 

 ميدانية  دراسة 

 

 
 

 

30 

أو امتدادها الشع�ي. و�بقى التحدي أمام حزب العدالة والتنمية هو مدى حفاظھ ع�� تماسكھ    مستوى تنظيمها

وصورتھ الذهنية ح�ى ال تتفرق من حولھ كثلتھ الناخبة، ال�ي أبدت انضباطا م�حوظا �� االنتخابات األخ��ة، سواء 

 .2016أكتو�ر  7�ش�ل وا�ح �عد انتخابات ا�حلية أو التشريعية. وقد برز هذا التحدي 

ات�ح أن هناك استقرار �س�ي لدى أفراد الطبقة الوسطى ع�� مستوى املشاركة االنتخابية واتجاهات   4-5

أمرا  ليس  االستقرار  هذا  أن  يتب�ن  لكن  ا�حز�ي،  املشهد  �عرفھ  الذي  العام  االستقرار  إ��  ذلك  ويعود  التصو�ت، 

إ�� حالة   بالنظر  أنھ استقرار ال إيجابيا  إ��  �� املغرب، و�النظر  السياسية  ال�ي تتخبط ف��ا أغلب األحزاب  ال��هل 

ولعل ما �عرفھ دول ا�جوار ع�� الضفة األور�ية من    �غري أغلب أفراد الطبقة الوسطىى باملشاركة �� االنتخابات.

ودينامية   ال (حز�ية  تجديد  التجديد  تحدي  املغرب  ع��  يطرح  فر�سا..)  الساعة إسبانيا،  حدود  إ��  لكن  سيا�ىي، 

 تبدو استحالة التجديد من داخل ا�حقل السيا�ىي الرس�ي. 
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