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 تقديم:

                    �� املغرب  دستور    2016أكتو�ر    7شهد  وفق  �شريعية  انتخابات  جرت 2011ثا�ي  حيث   ،

داخ��   سياق   �� االنتخابية  املتغ��ات  العملية  مستوى  ع��  متسارعة.  بمتغ��ات  متسم  وخار�� 

غ��   أمنية  وتحديات  جديد  واقع  ع��ا  نتج  جيوسياسية  تحوالت  اإلقلي�ي  املشهد  عرف  ا�خارجية 

العر�ية، باملنطقة  اإلرهابية،   مسبوقة  والتفج��ات  الطائفية،  الصراعات  سما��ا  أبرز  من  �ان  وال�ي 

 ألجنبية.واملواجهات العسكر�ة، والتدخالت ا

أنھ،   �ل    ورغمإال   �� الشعوب  أن  وهو  يتبدى  يقينا  هناك  فإن  العر�ية،  الدول  ب�ن  الواقعية  الفروق 

م�ان من العالم، وم��ا العالم العر�ي �� بصدد أن تصبح فاعال سياسيا حقيقيا. وهو ما يؤكد مقولة 

العالم العر�ي ليس بمعزل عن  ، و (1)املفكر ز�غنيو بر�جنس�ي "اآلن، �ل البشر�ة هم �شطاء سياسيون"

هذه الظاهرة العامة. غ�� أن نتائج ا�حراك السيا�ىي اختلفت من دولة إ�� أخرى حسب درجة نضوج 

   تجر�ة االنتقال الديمقراطي ��ا.

السيا�ىي   النظام  �س��  التشريعية  االنتخابات  إجراء  ظروف  تم��ت  فقد  الداخ��،  املستوى  ع��  أما 

أكتو�ر محطة انتخابية ناجحة، وذلك من جهة أو�� الستمراره �� �سو�ق    7  املغر�ي إ�� جعل انتخابات

ما �س�ى "باالستثناء املغر�ي" ح�ى �ستمر الصورة ال�ي رسمها أمام املنتظم الدو�� �عد ا�حراك العر�ي  

�� إس�ات حراك   بإقرار دستور    20باعتباره نموذج نجح  ثانية  2011ف��اير �ش�ل سل�ي  ، ومن جهة 

دلة مقنعة �� مواجهة خصومھ حول مش�ل ال�حراء املغر�ية الذي �عرف ا�عطافة وتحوالت لتوف�� أ 

  كب��ة ومتسارعة.

�� ظل هذا السياق الداخ��، البد من استحضار معطى أسا�ىي تم�� بھ ا�حقل السيا�ىي املغر�ي إبان  

ال  7انتخابات   ا�حقل  ع��  امللكية  املؤسسة  هيمنة  استمرار   �� واملتمثل  إقرار أكتو�ر،  رغم  سيا�ىي، 

�ع�ن    2011دستور   بموج��ا  ال�ي  الديمقراطية  املن�جية  ودس��ة  ا�ح�ومة،  لرئيس  الصالحيات  �عض 

يحتفظ  الزال  الدستور  فإن  نيابية،  كتلة  أك��  ع��  ا�حاصل  ا�حزب  من  ا�ح�ومة  رئيس  امللك 

"ا�ح ا�جال  �عد  الذي  ا�خارجية  بقطاع  بدءا  ا�حكم،   �� للملك  واسعة  و بصالحيات  للملك"،  فوظ 

 
 ن القومي األمر��ي السابق �� إدارة جي�ي �ارتر. ز�غنيو بر�جنس�ي مفكر إس��اتي�� ومستشار لألم (1)

Didier BILLION & Pascal BONIFACE : La géostratégie globale et la Méditerranée, Annuaire IEMed de la Méditerranée 2011,  annuaire 

IEMed de la Méditerranée 2011, Op.cit, p 85-86.disponible au site web suivant :http://www.iemed.org/publicacions/historic-de-

publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/anuari-iemed-de-la-mediterrania-2011-fr?set_language=fr 

 

http://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/anuari-iemed-de-la-mediterrania-2011-fr?set_language=fr
http://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/anuari-iemed-de-la-mediterrania-2011-fr?set_language=fr
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ع��  لإلشراف  وصوال  التعي�ن،  �سلطة  مرورا  املؤمن�ن،  إمارة  بمؤسسة  مؤطرا  باعتباره  الدي�ي  ا�جال 

عل��ا  �شرف  والك��ى  الهامة  االقتصادية  املشاريع  �ل  أن  كما  بالبالد،  اإلس��اتيجية  املؤسسات 

 املؤسسة امللكية. 

إبا املغر�ية  ا�حز�ية  الساحة  شهدت  السياق،  هذا  انتخابات��  هيمنة 2016أكتو�ر    7 ن  استمرار   ،

املرج ذو  والتنمية  العدالة  حزب  ب�ن  ا�حز�ية  الثنائية  و القطبية  جهة،  من  اإلسالمية  حزب عية  ��ن 

ا�ختلفة   املتبار�ة  األحزاب  أن  مع  أخرى،  جهة  من  املعلنة  العلمانية  املرجعية  ذو  واملعاصرة  األصالة 

راهنت   قد  حز�ا  األر�ع�ن  ع��  تبخيس  شارفت  أساس  ع��  االنتخابية  حمال��ا  تأثيث  ع��  البداية   ��

أ��ا سرعان ما ت��مت عن ذات الرهان   �� والي��ا األو��، إال  بنك��ان  حصيلة ح�ومة السيد عبد اإللھ 

حقل   من  ا�جاري  الصراع  بوصلة  والتنمية  العدالة  �حزب  ال�خمة  اإلعالمية  اآللة  حولت  عندما 

االقتصادية ا�حصيلة  ع��   محاسبة  ا�حزب  بناها  ال�ي  السياسية  املبارزة  فضاء  إ��  واالجتماعية، 

أساس ثيمات "التحكم" واستمرار�ة عرقلة مشروعھ �� اإلصالح من لدن أطراف لم يكن �سم��ا، لكنھ  

   (1)�ان يلمح إلها باملباشر الذي ال يقبل التأو�ل.

حزب   استطاع  ومعقدة،  متسارعة  وخارجية  داخلية  متغ��ات  ظل  للمرة ��  الفوز  والتنمية  العدالة 

، وأن يتجاوز �افة التوقعات ال�ي روجت ل��اجعھ  2011الثانية �� ظل اإلصالحات ال�ي أعقبت دستور  

مقعدا    125قبل االنتخابات ال��ملانية ال�ي أجر�ت �� السا�ع من أكتو�ر املنصرم، ليحصد ا�حزب ع��  

مقعدا إضافيا مقارنة با�حصيلة ال�ي    18 ب و�حصل ع�� املركز األول. مكرسا ر�ادتھ �� صدارة النتائج  

، تأ�ي تلك النتيجة فيما �عا�ي تيار اإلسالم السيا�ىي  (2)  2011لسنة    ةالتشريعيحققها �� االنتخابات  

حالة من ال��اجع السيا�ىي والتنظي�ي �� العالم العر�ي. غ�� أن املغرب �عد من أهم النماذج ال�ي ع��ت  

 عن إم�انية إتاحة الفرصة لإلسالمي�ن للمشاركة �� ا�حياة السياسية و�دماجهم ف��ا.

ب ترقب م�حون  النواب  �عد  بانتخاب مجلس  املتعلقة  أفرزت صناديق االق��اع  التنبؤات واملراهنات، 

ل�ون   اعتبارا  ا�ختلفة،  تجليا��ا  الستشراف  تحليل  إ��  حاجة   �� تبقى  ال�ي  ا�حقائق  من  مجموعة 

تبقى �� ا�حدد لنوعية السلطة التنفيذية املقبلة، وال�ي لم �عد    -خاصة التشريعية م��ا-االنتخابات  

الن�ج    فقط درجة  لتحديد  ا�خار��  ا�حيط  يلتقطها  دولية  إشارة   �� بل  وطنية،  �حظة  محض 

 
بتار�خ    (1) ل�جز�زة  االلك��و�ي  باملوقع  املغرب،مقال منشور   �� التشريعية  االنتخابات  �عد  ما  اليحياوي: حسابات  يمكن االطالع   2016أكتو�ر    9د. يحيى 

  ttp://www.aljazeera.neth:التا�� اإللك��و�يعليھ ع�� املوقع 
 التا��: اإللك��و�ي ع�� املوقع  2016 أكتو�ر 7يمكن االطالع ع�� املعطيات ا�خاصة بنتائج االنتخابات التشريعية ل  (2)

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx 
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تروم   ورهانات  أدوارا  الدستور،  بمقت�ىى  للدولة  وأن  خاصة  بالدنا،  إليھ  وصلت  الذي  الديمقراطي 

، أبرزها ا�حافظة ع�� مسار ديمقراطي و�صالحات منتظمة بدأت منذ  تحقيقها من هذه االنتخابات 

��    العشر�ة أساسيا  �عد  االستمرار�ة"  ضمن  "اإلصالح  ثابت  فإن  لذلك،  املا�ىي.  القرن  من  األخ��ة 

 اس��اتيجية الدولة �� عالق��ا بالفاعل�ن السياسي�ن.  

وتحس�ن   الديمقراطي  ا�خيار  تكريس   �� ساهمت  التشريعية  االنتخابات  أن  فرضية  إ��  واستنادا 

 التالية؛ح التساؤالت صورة املغرب ع�� املستوى الدو��. يمكننا طر 

 ع�� ضوء تصورات الهيئات الدولية؟ 2016ما�� دالالت نتائج االنتخابات التشريعية  •

نجاح ا�خيار    حد عكست تصورات الدول والهيئات األجنبية لنتائج لهذه االنتخابات  أي إ��   •

ا�خيارات   ع��  ا�حكومي  التشكيل  �عطيل  تداعيات  وما��  باملغرب؟  الديمقراطي 

 االس��اتيجية للمغرب؟

نتائج االنتخابات من تكريس خيار اإلصالح �� ظل االستقرار  • وهل تمكن املغرب ع�� ضوء 

 ع�� املستوى الدو��، خاصة �� ظل �ع�� التشكيل ا�حكومي؟
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 االنتخابات التشريعيةاملبحث األول: صورة املغرب ع�� املستوى الدو�� ع�� ضوء نتائج  

2016 

�� املغرب بمتا�عة خارجية، إقليمية   2016أكتو�ر    7س النواب ال�ي جرت يوم  حظيت انتخابات مجل

نجاح  مدى  الختبار  الدو��  اإلطار  إ��  ا�ح��  ا�جال  من  االنتخا�ي  االستحقاق  خرج  حيث  ودولية، 

ا�حياة    �� اإلسالمية  ا�حركة  من  فصيل  دمج  ف��ا  تم  ديمقراطية  تجر�ة   �� االستمرار   �� املغرب 

 . محيط إقلي�ي مضطربالسياسية، فضال عن تأكيد صورة املغرب املستقر �� 

 الفقرة األو��: اإلشادة الدولية باالل��ام املتواصل لتجر�ة االنتقال الديمقراطي باملغرب 

أصبحت عملية التصو�ت �� املغرب، تندرج �� إطار التطبيع مع الديمقراطية �� بلد اختار التعددية  

الدستو  الوثيقة  خالل  من  تر�خت  وال�ي  السن�ن،  عشرات  منذ  العبارة  السياسية  هذه  ا�جديدة.  ر�ة 

التطور  �عناية  تا�عوا  الذين  الدولي�ن  املالحظ�ن  وجميع  السياسي�ن  الفاعل�ن  انطباعات  ت�خص 

غر�ية   ح�ومات  عدة  أشادت  حيث  باملغرب.  ح�ومية    ومؤسساتالسيا�ىي  غ��    ومراقبون دولية 

التو�حفيون  االنتخابات  فيھ  مرت  الذي  الديمقراطي  النموذ��  بـاملسار  ال�ي  ،  و  املغر�ية،  شريعية 

، الذي ينص �� فصلھ ا�حادي  2011تندرج ضمن مسار تثبيت ا�خيارات الك��ى ال�ي أرساها دستور  

  .عشر، ع�� أن االنتخابات ا�حرة والن���ة والشفافة �ش�ل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

ب باملغرب،  جرت  ال�ي  التشريعية،  االنتخابات  حظيت  السياق،  هذا  الرس�ي ��  املستوى  ع��  إشادة 

املتواصل  االل��ام  ع��  دليل  باعتبارها  واألورو�ي،  األمر��ي  العام  الرأي  صناع  لدى  وكذا  األمر��ي، 

باسم  األمر�كية،  ا�خارجية  هنأت  االق��اع،  هذا  ع��  �عليقها  و��  الديمقراطي.  باملسلسل  للمغرب 

بامل املتواصل  ال��امھ  "ع��  املغرب  املتحدة،  خالل الواليات  ذلك  تج��  كما  الديمقراطي،  سلسل 

  �� نأمل  "أننا  األمر�كية  الدبلوماسية  وتا�عت  أكتو�ر"،  السا�ع   �� جرت  ال�ي  التشريعية  االنتخابات 

 .(1) مواصلة شراكتنا مع ح�ومة وشعب املغرب، بروح من االح��ام املتبادل والتعاون"

ع �جموعة التفك�� األمر�كية "أطالنتيك �او�سيل"،  من جانبھ، اعت�� بي�� فام، مدير أفر��ا سان�� التا�

أن االنتخابات التشريعية، ش�لت مناسبة لس�ان األقاليم ا�جنو�ية للتعب�� عن انخراطهم القوي �� 

ساكنة   خاللھ  من  قدمت  والذي  قياسية،  مشاركة  �سبة  ��جيل  خالل  من  الديمقراطية،  العملية 

 لوحدة ال��ابية للمغرب غ�� القابلة للتجزئة.األقاليم ا�جنو�ية، ال��امها �� إطار ا

 
internationaux, disponible au site officiel de la MAP  Elections législatives octobre 2016, Echos et réactions:  Voir (1)

2016-octobre-legislatives-www.mapnews.ma/fr/dossier/elections 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFm8-byOjRAhXGtxoKHXaDCEgQFggkMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mapnews.ma%2Ffr%2Fdossier%2Felections-legislatives-octobre-2016%2Fechos-et-reactions&usg=AFQjCNG6BYTS3wyiuovak8N1w8peFNPPTA&sig2=IwwivtwF041Y9rJNpuf7hQ
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غابر�يل إدوارد  السابق،  األمر��ي  للسف��  "من    (2)و�النسبة  جزءا  �ش�ل  االق��اع  هذا  أن  الحظ  فقد 

العملية الديمقراطية، ومن أجندة شاملة لإلصالحات ع�� جميع األصعدة، وال�ي �شمل مجموع ال��اب  

نھ، حيث ع�� املواطنون عن �لم��م من أجل تحديد مستقبلهم  الوط�ي، خصوصا األقاليم ا�جنو�ية م

ومص��هم"، مؤكدا ع�� االل��ام الدائم مللك البالد لفائدة مسلسل ديمقراطي شفاف ال رجعة فيھ. ��  

االنتخابات   هذه  بفضل  أخرى،  مرة  "ي��ز  املغرب  أن  إ��  غابر�يل  أشار  أوسع،  جيواس��اتي��  سياق 

إقلي�ي كنموذج  هذا   التشريعية،   �� قطعها  ال�ي  واملراحل  الديمقراطي  مسلسلھ  إ��  بالنظر  متقدم 

 (1)ا�جال".

اإلطار، ذات  ع��   ��  و�روكسل،  بباريس  مرورا  مدر�د،  إ��  لشبونة  من  األورو�ية  العواصم  أجمعت 

أكتو�ر الذي �عزز الديمقراطية باملغرب، حيث أكدت وزارة ا�خارجية الفر�سية أن    7اإلشادة باق��اع  

الذي   الشيوخ  مجلس  أيده  فر�سا،  موقف  للمغرب.  الديمقراطية  ا�حيو�ة  �عكس  االنتخابات،  هذه 

 اعت�� أن االنتخابات التشريعية أبانت عن ن�ج ومتانة الديمقراطية املغر�ية. 

الشفاف مناخ  ع��  �عليقھ  إطار و��   �� نوعھ  من  الثا�ي  االستحقاق  هذا  فيھ  جرى  الذي  واالنتظام  ية 

الفر�سية  2011دستور   الصداقة  مجموعة  رئيس  أكد  الفر��ىي،  –،  الشيوخ  بمجلس   املغر�ية 

كريستيان �امبون وأعضاء ا�جموعة، أن املغرب �ش�ل نموذجا للسالم واالستقرار �� منطقة �شهد  

 .(2)نزاعات ومواجهات

أما ا�ح�ومة االسبانية فقد وصفت س�� انتخابات سا�ع أكتو�ر ب"النموذجية"، مش��ة إ�� أ��ا تجسد  

ال��ام الفاعل�ن السياسي�ن واملؤسسات باملغرب بمسلسل اإلصالح الذي يقوده امللك. وقد أكدت ع�� 

الثنائ العالقات  و�عز�ز  األصعدة  �افة  ع��  املغرب  مع  التعاون  روابط  تقو�ة  يفيد مواصلة  بما  ية 

  "متوسطية ك�ل-الطرفان معا واملنطقة األورو

 
(2) Voir : rapport préliminaire du CNDH sur l’observation des élections législatives du 7 octobre 2016, disponible au site web suivant :  

www.cndh.org.ma/fr/rapports-thematiques/rapport-preliminaire,publie  
روط وكيفيات املالحظة املستقلة وا�حايدة  ا�حدد لش  11-30� إطار اضطالع ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان بمهامھ املنصوص عل��ا �� القانون رقم  �  (1)

، اعتمدت ال�جنة ا�خاصة العتماد مالحظي االنتخابات، ال�ي ي��أسها ا�جلس الوط�ي 2016أكتو�ر    7لالنتخابات، و�مناسبة االنتخابات التشريعية ل  

لإلشارة فقد تم و ،ات ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سانجمعية وطنية، إضافة ملالحظي ومالحظ  31هيئة وطنية ودولية، من بي��ا    37�حقوق اإل�سان،  

مراقبا دوليا من خمس منظمات دولية، من ضم��ا الهيئات املعنية باألنظمة االنتخابية، وأخرى مهتمة بقضايا    92مالحظ من ضم��م    4000اعتماد  

 النوع واملساواة ب�ن ا�جنس�ن.
(2) Voir : Elections législatives octobre 2016, Echos et réactions internationaux, Op.cit 

http://www.cndh.org.ma/fr/rapports-thematiques/rapport-preliminaire,publie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFm8-byOjRAhXGtxoKHXaDCEgQFggkMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mapnews.ma%2Ffr%2Fdossier%2Felections-legislatives-octobre-2016%2Fechos-et-reactions&usg=AFQjCNG6BYTS3wyiuovak8N1w8peFNPPTA&sig2=IwwivtwF041Y9rJNpuf7hQ
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إطار   �� الديمقراطية،  أجل  من  للمغرب   " األسا�ىي  الشر�ك   " األورو�ي،  االتحاد  ملوقف  بالنسبة 

ل�جوار األورو�ية  فقد (3)السياسة  املغرب،  مع  عالقا��ا  �عز�ز  إ��  األورو�ية  املؤسسات  تتوق  حيث   ،

ة "خطوة أخرى نحو �عز�ز برنامج اإلصالحات الذي بدأ املغرب �� تفعيلھ  ش�لت االنتخابات التشريعي

". و�التا��، فإن االتحاد األورو�ي يؤكد دعمھ القوي للمسلسل الديمقراطي باملغرب، مشددا  2011منذ  

 ع�� رغبتھ �� العمل مع ا�ح�ومة ا�جديدة من أجل �عز�ز الشراكة الثنائية �� إطار الوضع املتقدم.

با� هذه  و��  الرأي  صناع  تا�ع  و�رل�ن،  وجنيف  وروما،  لندن،  الدو��؛  القرار   �� املؤثرة  العواصم   �

باهتمام املنطقة، وأجمعت    "استثناءا"ديمقراطيا  نظرهم  ��   املغرب  حيث �ش�ل  كب��،  االنتخابات   ��

آراؤهم ع�� تفرد النموذج املغر�ي. إذ تم التأكيد ع�� �ون هذه االنتخابات كرست فعالية املؤسسات  

 �� إطار مشروع إصال�� لتعز�ز املسار الديمقراطي باملغرب. 

و�ذا �انت هذه االنتخابات بالنسبة �جموع املالحظ�ن الدولي�ن قد ش�لت مرحلة إضافية �� مسلسل  

ا�جتمع ا أبانت ع�� درجة كب��ة من ن�ج  السيا�ىي، فقد  التنوع  و�غناء  للمغرب  الديمقراطي  لتطور 

 املغر�ي، وع�� الدينامية ال�ي تم�� ا�حياة السياسية.

لـ التشريعية  االنتخابات  بھ  حظيت  الذي  الدو��  االهتمام  بخالف  أنھ  �سبب 2011نون��    25نالحظ   ،

أنظ ب��اوي  تم��ت  إقليمية  أنظمة شمولية  ظرفية  ب�ن  مة سلطو�ة عر�ية، ومواجهات عسكر�ة دامية 

 20ومعارضات مس�حة، كما �� سور�ا واليمن، وتداعيات حركية سياسية داخلية تم��ت بظهور حركة  

ف��اير، �ان من أبرز نتائجها وضع دستور جديد. حظيت االنتخابات التشريعية باملغرب بمتا�عة دولية  

إبان ما أصط�ح عليھ    2011أل��ا لم تحمل مفاجأة مثل القلق الذي ساد سنة    و�قليمية بارتياح حقيقي

 "الر�يع العر�ي".

األول   السبب  نظرنا،   �� جوهر��ن  لسبب�ن  راجع  االنتخا�ي  االستحقاق  ��ذا  الدو��  االهتمام  أن  كما 

ملائة، كما با  43بلغت �سبة التصو�ت ف��ا أك�� من  يخص رصد النتائج �� األقاليم ال�حراو�ة، ال�ي  

الدوائر   تلك  �� �عض  التصو�ت  �سبة  بلغت    72بلغت  وأخرى  باملائة، و�� �سب مرتفعة    68باملائة، 

 

(3) Voir : Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage au Maroc Progrès réalisés en 2014 
et actions à mettre en œuvre, communication conjointe au parlement européen, au conseil, au 
comité économique et social européen et au comité des régions, {JOIN (2015) 9 final} {SWD 
(2015) 63 final}, Bruxelles, le 25.3.2015 . disponible au site web suivant : 
https//eeas.europa.eu/enp 
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ما يؤكد دعمها وانحيازها �خيار ا�حكم الذا�ي املوسع، وارتفاع   ،(1)مقارنة ببا�� مناطق ال��اب الوط�ي

ج� �� محاصرة دعوات  املغرب  لدى  ورقة إضافية  املشاركة سي�ون  لالنفصال، �سبة  البوليسار�و  �ة 

ترقب مآالت   �� يكمن  الثا�ي  والسبب  األفر�قي.  االتحاد  إ��  بقوة  العودة   �� املغرب  إس��اتيجية  ضمن 

التجر�ة اإلسالمية �� الداخل ممثلة �� حزب العدالة والتنمية وتموضعھ املستقب��، وذلك �عد نجاح 

الشعارات   ملعب  من  وجرهم  اإلسالمي�ن  دمج   �� السياسية  املغرب  ا�حياة   �� املشاركة  إ��  الك��ى 

أن   ع��  فعليا  قادرون  هم  وهل  عدمها،  من  الناس  خدمة  ع��  قدر��ا  ومدى  الشعارات  تلك  الختبار 

 يتحولوا إ�� قوة فعل �شريعية وتنفيذية. 

 دالالت نتائج االنتخابات التشريعية من منظور ا�خ��اء وال�حافة الدولي�ن  الثانية: الفقرة

، 2011�عت�� ثا�ي انتخابات �شريعية �� ظل دستور    2016أكتو�ر    7نتخابات التشريعية لـرغم أن اال 

الفاعلون   عل��ا  �ستند  ال�ي  السياسية  اآلليات  إحدى  �ش�ل  أ��ا   �� باألساس  تكمن  أهمي��ا  فإن 

 �� اإلصالح  ع��  يقوم  الذي  املغر�ي،  السيا�ىي  بالنموذج  عليھ  يطلق  أصبح  ما  لتكريس  السياسيون 

 ر االستمرار�ة. إطا

اإلرهابية،   والتفج��ات  الطائفية،  الصراعات  تتجاذبھ  متقلب  ودو��  إقلي�ي  محيط  خضم  ففي 

نموذج   �سو�ق  ع��  املغر�ي  السيا�ىي  النظام  يحرص  األجنبية،  والتدخالت  العسكر�ة،  واملواجهات 

�عدة   يتم��  االستباقية  محددات؛سيا�ىي  األمنية  واملقار�ة  الوسطي،  الدي�ي  واالنفتاح البعد   ،

االقتصادي متعدد، وآلية انتخابية �عكس إدماج امل�ون السيا�ىي اإلسالمي من خالل مشاركة حزب 

 العدالة والتنمية، الذي نافس أطيافا سياسية أخرى من مختلف ا�حساسيات اإليديولوجية. 

التشريعية االنتخابات  لنتائج  فباستقرائنا  وم  وعليھ،  واملالحظ�ن  الهيئات  منظور  اإلعالم من  نابر 

املغرب   يظهرها  ال�ي  الصورة  النتائج ع�� مستوى  �عض دالالت هذه  لنا  تتكشف  أن  يمكن  األجنبية، 

 ع�� املستوى الدو��. 

  تكريس مصداقية العملية االنتخابية: 1 -

التشريعية   االنتخابات  نتائج  العدالة    2016عكست  حزب  تمكن  حيث  للناخب�ن،  الفعلية  اإلرادة 

، وأن يتجاوز �افة التوقعات  2011والتنمية للفوز للمرة الثانية �� ظل اإلصالحات ال�ي أعقبت دستور  

مقعدا و�حصل ع�� املركز األول. مكرسا ر�ادتھ �� صدارة   125ال�ي روجت ل��اجعھ، ليحصد ا�حزب  

. لكن  2011رنة با�حصيلة ال�ي حققها �� االنتخابات التشريعية لسنة  مقعدا إضافيا مقا  18النتائج ب

 
 التا��: اإللك��و�ي ع�� املوقع  2016أكتو�ر  7يمكن االطالع ع�� املعطيات ا�خاصة بنتائج االنتخابات التشريعية ل  (1)

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx 

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx
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بنسبة   النصف  االق��اع ظلت منخفضة عن  �� هذا  املواطنة  املشاركة  ع�� مستوى آخر، فإن �سبة 

عددهم  43 يتجاوز  ال  الذين  االنتخابية،  اللوائح   �� امل�جل�ن  مجموع  من  أن    %16  ح�ن   �� مليون، 

للناخب  املف��ض  س��م  ا�جموع  يفوق  الذي  املواطن�ن  أي  ب  18�ن،  يقدر  �عكس   26سنة،  إذ  مليون. 

أمام   �عد  لم  إننا  الشفاف لالنتخابات، حيث  الطا�ع  السل�ي،  النظر عن جان��ا  النسبة، بصرف  هذه 

 (1)تلك األساليب القديمة ال�ي �انت ت�خم �� هذه النسبة ألسباب سياسو�ة.

ا�جم �عثة  رئيس  رصد  اإلطار،  ذات  االنتخابات  و��  بمالحظة  امل�لفة  أورو�ا  �جلس  ال��ملانية  عية 

أثر ع�� �سبة   �� تقديم برامجها، مما  تأخر األحزاب  "إيان ليدل غران��"،  التشريعية لسا�ع أكتو�ر، 

املشاركة، مش��ا إ�� مطالبة مغار�ة العالم بإيجاد طرق بديلة عوض التصو�ت بالتفو�ض. إذ صرح بإن  

"تتغ�� وتتطور باستمرار ح�ى �� البلدان ال�ي �عرف ديمقراطيات عر�قة، وهذا ما   العملية االنتخابية

حيث  االنتخابية،  العملية  واجهت  ال�ي  بالتحديات  اهتمت  البعثة  أن  م��زا  املغرب"،   �� شاهدناه 

�شرف   لالنتخابات،  عليا  مركز�ة  �جنة  إحداث  اق��ح  كما  للتحس�ن.  القابلة  ا�جوانب  �عض  رصدت 

ل برمتھ، وت�ون مستقلة ال عالقة لها بالسلطة العمومية، معت��ا أن من شأ��ا أن �ساعد ع�� املسلس 

  (2)األحزاب وليس فقط اإلدارة املركز�ة.

اق��اع   أن  الهاي،   �� مقرها  يوجد  ال�ي  إن��ناشيونال"  �و�سورنز  "جندر  منظمة  أكدت  أكتو�ر    7كما 

املغرب،    �� الديمقراطي  التحول  ملسار  تكريسا  عملية  ش�ل  إجراءات  باتخاذ  املنظمة  أوصت  كما 

تقع   املسؤولية  أن هذه  النساء، مؤكدة  املقبلة، السيما وسط  االنتخابات   �� املشاركة  لتحس�ن �سبة 

 ع�� ا�ح�ومة واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم واملنظمات النسائية وجمعيات ا�جتمع املد�ي. 

اإل �حقوق  اإلفر�قية  الوطنية  املؤسسات  لالنتخابات  أما  ا�جيد  للس��  ارتياحها  عن  ع��ت  فقد  �سان 

إ�� ال��افع من أجل تكفل أفضل باأل�خاص �� وضعية إعاقة، خاصة من خالل   ودعتالتشريعية،  

األحزاب  بتحسيس  أوصت  كما  بالولوجيات.  املراكز  وتجه��  املناسبة  التوج��ية  التداب��  وضع 

تبار �ش�ل أفضل �� سياسا��ا من أجل الرفع من تمثيلية  السياسية من أجل أخذ �عد النوع �ع�ن االع

 
 التا��: اإللك��و�ي ع�� املوقع  2016أكتو�ر  7يمكن االطالع ع�� املعطيات ا�خاصة بنتائج االنتخابات التشريعية ل  (1)

http://www.elections.ma/elections/legislatives/resultats.aspx 

(2) Voir : Rapport de la commission ad hoc pour l’observation des élections législatives au Maroc, 
publie le 8/10/2016 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), disponible au 
site web suivant : http://www.assembly.coe.int 
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النساء، و�أهمية ت�و�ن املناضل�ن خاصة حول تقنيات التصو�ت ��دف التقليص من عدد البطاقات  

 . (3)امللغاة

أجمعت منابر إعالمية أجنبية وخ��اء دولي�ن ع�� أن السالسة ال�ي رافقت العملية االنتخابية، �عكس   

ن الفاعل�ن السياسي�ن ع�� نزاهة االنتخابات وشفافي��ا، بقطع النظر عمن فاز بالنسبة  توافقا عاما ب�

إ��   فقط  االنتخابية  العملية  نزاهة  ع��  التوافق  هذا  �عود  وال  النواب.  مجلس   �� املقاعد  من  األك�� 

امل أوامر  تنفيذ  يتولون  عل��ا  القائم�ن  بأن  لقناعة  ولكن  الداخلية،  لوزارة  املادي  محمد  اإلعداد  لك 

أي   لفائدة  االنتخابية  العملية  حول  الش�وك  بإثارة  املغرب،  بصورة  مساس  أي  ترفض  ال�ي  السادس 

 .1(1)حزب، خاصة وأن املؤسسة امللكية أعلنت أ��ا فوق األحزاب، وأن حز��ا الوحيد هو املغرب

النظر   و�صرف  ناجحا،  رهانا  االنتخابية  العملية  جعل  ع��  عمل  املغرب  أن  �عض املالحظ  عن 

التشنجات وردود الفعل االنفعالية الناجمة عن مناخ العملية االنتخابية، وكذلك الطعون ال�ي قدمت 

أمام القضاء الدستوري، فإن االنتخابات �� املغرب قد أخذت مسارها العادي ولم �عد محل �شكيك  

 .سيا�ىي، حيث مرت �� ظروف عادية وذلك �شهادة املراقب�ن الدولي�ن

إشارة   الشفافية و��  من  بنوع  االنتخابية  االستحقاقات  تدب��   �� املغرب  انخراط  ع��  وا�حة 

والتنافسية �� ظل مبادئ الديمقراطية املتعارف عل��ا دوليا. وهو أمر ال يمكن إال أن يجد صدى طيبا  

.  �� ا�حيط ا�خار�� و�ز�ي صورة البلد املستقر القادر ع�� دمج مختلف القوى السياسية �� ديناميتھ

من   بكث��  املتسمة  اإلقليمية  سياقا��ا   �� وضعناها  ما  إذا  البالغة  أهمي��ا  تكت�ىي  معاينة  و�� 

  .االضطراب واالستقرار

 ارت�از املشهد السيا�ىي املغر�ي ع�� قطبية ثنائية:  2 -

أبرزت املنابر اإلعالمية األجنبية وا�خ��اء والهيئات الدولية، التقاطب الثنائي للمشهد السيا�ىي املغر�ي  

اق��اع  نتائج  أن  األمر�كية  بوست"  "واشنطن  �حيفة  اعت��ت  حيث  التشريعية،  االنتخابات  خالل 

 
ع�� املوقع االلك��و�ي لو�الة املغرب العر�ي    2016أكتو�ر    7نتخابات التشريعية ل  يمكن االطالع ع�� ردود فعل الدول والهيئات األجنبية بخصوص اال   (3)

 www.mapnews.maألنباء 

Adrianna ŚNIADOWSKA : Les élections législatives au Maroc : un renforcement de la démocratie marocaine, rapport publié par le 

centre des relations internationales, disponible au site web suivant : www.csm.org.pl 
� «أنا ملك �جميع املغار�ة، للذين ي���حون وللذين ال يصوتون، وأنا ملك ل�ل  عيد العرش السا�ع عشر والذي أكد من خاللھ امللك ع�أنظر: خطاب    (1)

  » الهيئات السياسية دون تمي�� أو استثناء، ال أنت�ي إ�� أي حزب، وا�حزب الوحيد الذي أع�� باالنتماء إليھ هو املغرب

 www.mapnews.maاملغرب العر�ي ألنباء املوقع االلك��و�ي لو�الة عيد العرش السا�ع عشر ع�� خطاب يمكن االطالع ع��  

http://www.mapnews.ma/
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واملعاصرة، مقابل   السا�ع من أكتو�ر أفرز تقاطبا سياسيا ب�ن حزب العدالة والتنمية وحزب األصالة

   (2).تراجع لألحزاب التار�خية

  �� اإلسالمي�ن  ب�ن  بالصراع  االنتخابية  االستحقاقات  الفر�سية  "لوفيغارو"  �حيفة  وصفت  ح�ن   ��

. كما تا�عت �حيفة  (1)�خص حزب العدالة والتنمية وا�حداث�ن ممثل�ن �� حزب األصالة واملعاصرة

مفصل   تقر�ر  ع��  الفر�سية  حول "لوموند"  أسئلة  ستة  عن  فيھ  أجابت  املغر�ية،  االنتخابات  لها 

ال��ملانية،   االنتخابات  ضوء  ع��  ا�حا��  السيا�ىي  املشهد  مالمح  خاللھ  من  رسمت  جوان��ا،  مختلف 

مو�حة أن اإلسالمي�ن يحاولون ا�حفاظ ع�� أغلبي��م داخل مجلس النواب أمام املنافسة الشرسة  

 (2).من حزب األصالة واملعاصرة

جان��ا، أكدت   من  حيث  باملغرب،  جرى  الذي  االنتخا�ي  ا�حدث  مع  اإلسبانية  ال�حافة  تفاعلت 

�حيفة "إملوندو"، أن بإم�ان حزب العدالة والتنمية أن ي�ون "أك�� قوة سياسية باملغرب، بدون أن  

 (3).يؤثر ذلك ع�� موقع امللكية �� النظام السيا�ىي املغر�ي"

مؤسسات   من  وحول��ا  املغر�ية  األحزاب  واقع  �غي��   �� ساهمت  عوامل  عدة  هناك  أن  لنا  يت�ح 

إ�� دروع سياسية تقف حصنا منيعا ضد االخ��اق الثقا�� الذي  لصناعة القيادات وال�وادر ا�حز�ية 

املعاصرة واألصالة  والتنمية  العدالة  حز�ي  فيھ  تفوق  ما  وهو  السيا�ىي،  غر�مھ  حزب  �ل  بھ  ، يبشر 

الدفاع  خالل  من  ا�جدي  األيديولو��  التدافع  خالل  من  باملغرب  السيا�ىي  املشهد  يتصدرا  وجعلهما 

أدبيات    �� ا�حديثة  للدولة  كرئيس  امللك  خلف  باالصطفاف  القيم  �ونية  وعن  ا�حداثية  الهو�ة  عن 

خلف املصطفة  املغر�ية  الدينية  الشرعية  باسم  السيا�ىي  واإلصالح  واملعاصرة،  األصالة  امللك   حزب 

واإلصال��   ا�حدا�ي  ثنائية  باتت  تم  ومن  والتنمية.  العدالة  حزب  أدبيات   �� للمؤمن�ن،  أم��ا  باعتباره 

أك�� بروزا من ثنائية ا�حدا�ي واإلسالمي كمؤشر للقطبية الثنائية وقوة ا�جذب الذي تم�� ��ما حز�ي  

 
(2) Mohamed DAADAOUI : In morocco’s election last week, the major Islamist party won again,Here’s what that means , newspaper 

The Washington post, Published on 13 octobre 2016, Located on the following website  

 https://www.washingtonpost.com 
(1) Thierry Oberlé : Au Maroc, les islamistes signent une nouvelle victoire aux législatives, le figaro, Publié le 08/10/2016 disponible au 

site web suivant : lefigaro.fr  
(2) Après cinq ans de pouvoir, les islamistes remportent les élections législatives au Maroc, LE MONDE Afrique publie Le 07.10.2016 

disponible au site web suivant : http://www.lemonde.fr/afrique 
(3) Voir : Elections législatives octobre 2016, Echos et réactions internationaux, disponible au site officiel de la MAP 

www.mapnews.ma/fr/dossier/elections-legislatives-octobre-2016 

http://plus.lefigaro.fr/page/thierry-oberle
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFm8-byOjRAhXGtxoKHXaDCEgQFggkMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mapnews.ma%2Ffr%2Fdossier%2Felections-legislatives-octobre-2016%2Fechos-et-reactions&usg=AFQjCNG6BYTS3wyiuovak8N1w8peFNPPTA&sig2=IwwivtwF041Y9rJNpuf7hQ
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ا  أصوات  جذب  من  مك��ما  مما  واملعاصرة،  واألصالة  والتنمية  لفائد��ما العدالة  بالتصو�ت  لناخب�ن 

 . واستمالة أصوات األحزاب التقليدية

 االعتدال وال��غماتية السياسية �حزب العدالة والتنمية : 3 -

خلصت اغلب تقار�ر املالحظ�ن الدولي�ن، إ�� أن املغرب �عد من أهم النماذج ال�ي ع��ت عن إم�انية  

السي ا�حياة   �� للمشاركة  لإلسالمي�ن  الفرصة  ف��ا،  إتاحة  و�دماجهم  ب�ن    و�حداثاسية  توازن 

وقد  الفوز.  ع��  ا�حزب  ساعدت  ال�ي  ا�خارجية  البيئة  متغ��ات  أحد  هو  والعلماني�ن،  اإلسالمي�ن 

العدالة   �حزب  االنتخا�ي  النجاح  أن  ع��  دولية،  وهيئات  وخ��اء  أجنبية  إعالمية  منابر  أجمعت 

ميل رأسها  ع��  العوامل  من  �جموعة  �عود  ��    والتنمية  علما�ي  شبھ  برغما�ي  ن�ج  تب�ي  إ��  ا�حزب 

 العمل السيا�ىي وابتعاده عن االيدولوجيا الدينية. 

حزب  عل��ا  حصل  ال�ي  القو�ة  النتائج  سر  أن  بوست"  "واشنطن  �حيفة  اعت��ت  اإلطار  ذات   ��

ر جديد  العدالة والتنمية يرجع لصيغة العمل السيا�ىي ال�ي يتبناها ا�حزب، وال�ي تؤشر ع�� بروز تيا

وأشارت ال�حيفة األمر�كية  داخل حركة اإلسالم السيا�ىي، يفصل �ش�ل صر�ح ب�ن الدين والدولة.  

الصورة   إ��  إضافة  ا�حزب،  مص�حة   �� صب  الذي  املغرب   �� السياسي�ن  الفاعل�ن  با��  ضعف  إ�� 

من الصعب تور�طھ اإليجابية ال�ي يحملها كث�� من املواطن�ن املغار�ة عن ا�حزب "باعتباره حز�ا نز��ا و 

 .�� الفساد، وهو التصور الذي وظفھ ا�حزب لصا�حھ"

فضال عن ذلك، أشارت ال�حيفة إ�� أن النجاح االنتخا�ي يقوم دليال أيضا ع�� آلة ا�حزب االنتخابية  

وتنظيمھ القو��ن �� أغلب املراكز ا�حضر�ة، ويعود أيضا إ�� استمرار األم�ن العام ل�حزب �� التحرك 

خالل   مباشرة من  غ��  انتقادات  وتوجيھ  السيا�ىي،  للنظام  والئھ  تأكيد  ب�ن  الرفيع،  ا�خيط  ذلك 

 (1).�ح�ومة الظل �سبب ما �سميھ "بالتحكم"

ال��يطانية   اإلذاعة  هيئة  أشارت  السياق،  ذات  لوالية  BBCو��  والتنمية  العدالة  حزب  فوز  أن  إ��   ،

 ثانية عزاه بنك��ان إ�� �ونھ "�ان جادا وصادقا ومخلصا للمؤسسات، وللملك ع�� وجھ ا�خصوص". 

والتنمية  العدالة  يفسر تصدر حزب  ما  ب�ن  أن من  يرون  الدولي�ن  املراقب�ن  كث��ا من  أن  لنا،  يت�ح 

بـ  االنتخابات ال��ملانية األخ��ة، بل وز�ا  مقعدا رغم قضائھ خمس    18دة عدد مقاعده بمجلس النواب 

 
(1) Après cinq ans de pouvoir, les islamistes remportent les élections législatives au Maroc, LE MONDE Afrique publie Le 07.10.2016 

disponible au site web suivant : http://www.lemonde.fr/afrique 

 Mohamed DAADAOUI : In morocco’s election last week, the major Islamist party won again,Here’s what that means , newspaper The 

Washington post, Published on 13 octobre 2016, Located on the following website  

 https://www.washingtonpost.com 
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إ�� ما �عت��ونھ "ضعف" �� املعارضة ال�ي لم �ستطع أن ت�ون بديال يقنع  سنوات �� ا�ح�ومة، راجع 

ظل حزب العدالة والتنمية    فضال عن ذلك،  الناخب�ن بالتصو�ت عل��ا �خالفة ح�ومة بنك��ان األو��.

بية يدافع عن خيار "اإلصالح �� ظل االستقرار" و�ؤكد ع�� صيغة "التعاون  �� أعقاب ا�حملة االنتخا

 . ال الصراع" مع املؤسسة امللكية 

نالحظ أن حزب العدالة والتنمية إبان االنتخابات التشريعية األخ��ة، أيقن أن بقاءه �� ا�حكم ره�ن  

ن داخل ا�ح�ومة �ل  با�حصول ع�� دعم قوي من طرف املؤسسة امللكية، حيث ال يمتلك ا�حزب م

املفاتيح األساسية للقيام باإلصالحات السياسية واالقتصادية الكب��ة واملؤثرة �� مسار الدولة، وال�ي  

  �� التع�� األساسية  م��ا. ومن أسباب  ا�ح�ومة جزءا  ف��ا، و�عد  بدور أسا�ىي  امللكية  تطلع املؤسسة 

ن ال�ي يتحرك من خاللها ا�حزب سواء تحقيق إصالحات أوسع، نجد محدودية مساحة اإلصالح املمك 

داخل ا�ح�ومة أو ضمن منظومة ا�حكم ال�لية. وهو ما عرض ا�حزب وأمينھ العام النتقادات كث��ة،  

سياسية   إصالحات  إنجاز  ع��  لالستقرار  و�يثاره  الفساد،  محار�ة   �� "�ساهال"  البعض  �عت��ه  فيما 

تھ الدستور�ة لصا�ح امللك من أجل االستمرار �� عميقة. بل هناك من اعت��ها تنازال منھ عن صالحيا

  .ا�ح�ومة

الفاعل�ن   سلوكيات  تفس��  �ستطيع  محددة  لضوابط  تخضع  ال  باملغرب  السياسة  أن  لنا  يظهر 

التار�خ   �� الدستور�ة  الوثيقة  خارج  تفس��ه  يجد  خاص  ملنطق  تخضع  و�نما  األحداث،  ومجر�ات 

أغلب   تجد  لذلك  والثقافة،  السيا�ىي  وا�جتمع  املشهد  عن  الدولية  بال�حف  تنشر  ال�ي  التقار�ر 

املغر�ي، تقف عند الوصف و��جز عن تحليل مدخالت و مخرجات العملية االنتخابية و�ن بادرت إ��  

�سمية األشياء بمسميا��ا والتصر�ح بما �ش�� إليھ البعض تلو�حا، إال أنھ سرعان ما تتقلب املواقف 

 ألحداث ح�ى أصبحت معھ مخرجات املشهد السيا�ىي أك�� ضبابية. وتتغ�� الوالءات وتتسارع ا
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 املبحث الثا�ي:تداعيات �عطيل �شكيل ا�حكومة ع�� ا�خيارات اإلس��اتيجية للمغرب 

�� سياق تكريس املن�جية الديمقراطية القائمة ع�� اح��ام إرادة املواطن�ن املع�� ع��ا �� اق��اع السا�ع  

أكتو�ر   وتم  2016من  األو��،  باملرتبة  الفائز  ا�حزب  من  ا�ح�ومة  رئيس  السادس  محمد  امللك  ع�ن   ،

ق �شكيل ح�ومة جديدة ت�ليفھ ببدء املشاورات مع األحزاب السياسية املمثلة بمجلس النواب، �� أف

   القادمة. تتو�� �سي�� البالد خالل ا�خمس سنوات

قبل   الشأن  عليھ  �ان  كما  �خصيا،  اختيارا  والتنمية  العدالة  حزب  عام  امللك ألم�ن  اختيار  يكن  لم 

منھ   47، بل بات هذا األمر ملزما لھ بمقت�ىى الدستور ا�جديد الذي تنص املادة  2011�عديل دستور  

ا  مللك، رئيس ا�ح�ومة من ا�حزب السيا�ىي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ع��"�عي�ن 

غ�� أن اإلش�ال املثار، هو أنھ    .وع�� أساس نتائجها، ويع�ن امللك أعضاء ا�ح�ومة باق��اح من رئيسها"

� املمثلة  السياسية  األحزاب  مع  املشاورات  ا�ح�ومة  رئيس  بدء  ع��  أشهر  أر�عة  من  أز�د  مرور  �  �عد 

الشؤون   تدبر  ال�ي   �� األعمال  تصر�ف  ح�ومة  تزال  ال  جديدة،  ح�ومة  لتشكيل  النواب  مجلس 

 .ا�جار�ة للبالد، �� انتظار �شكيل وتنصيب ا�ح�ومة ا�جديدة

�ع��   ظل   �� اإلس��اتيجية  ا�خيارات  تأرجح  مدى  دراسة  البحث  من  ا�جزء  هذا   �� سأحاول  وعليھ 

 ملغرب ع�� املستوى الدو��.التشكيل ا�ح�ومي، �� ارتباط بصورة ا

 رهان تكريس ا�خيار الديمقراطي �� ظل �ع�� التشكيل ا�ح�ومي : الفقرة األو�� 

االنتخابات   أفرزتھ  ما  وقع  "�عطيل سيا�ىي"ع��  الف��ة حالة  هذه   �� باملغرب  السياسية  ا�حياة  �شهد 

ل والتنمية  العدالة  فوز حزب  أول مرة  املغرب قد عرف  �ان  فإذا  التوا�� التشريعية.  الثانية ع��  لمرة 

يجد  املعاصر  املغرب  تار�خ   �� مرة  أول  أنھ  ��جل  فباملقابل  التشريعية،  االنتخابات   �� األو��  باملرتبة 

للزمن  كب��ا  هدرا  عنھ  نتج  مما  ال��ملانية.  أغلبيتھ  ت�و�ن  عن  عاجزا  نفسھ  املع�ن  ا�ح�ومة  رئيس  ف��ا 

وا�خارجية الداخلية  �لفتھ  لھ  ست�ون  رأسها    السيا�ىي  وع��  للمغرب  اإلس��اتيجية  ا�خيارات  ع�� 

 ا�خيار الديمقراطي.

برجوعنا للوثيقة الدستور�ة، نجدها �ستوجب أن ي�ون خيار الدولة من�جما مع الدستور وأح�امھ، 

حماية لالختيار الديمقراطي وضمانا الح��امھ من قبل �ل الفاعل�ن السياسي�ن. وألول مرة يقع اإلقرار 

� وا�ح  لعام  �ش�ل  ا�جديد  الدستور  من  األول  الفصل  من    2011�  ثابت  الديمقراطي  االختيار  بأن 

الن���ة   التشريعية  االنتخابات  ليست  الذي  االختيار،  لهذا  ضامنة  الدولة  ت�ون  و�ذلك  األمة،  ثوابت 

االختيار  هذا  اح��ام  مسؤولية  للبالد،  رئيسا  بوصفھ  بامللك  الدستور  وأناط  تجلياتھ.  إحدى  سوى 
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وتنظيمات  وسال  أحزاب   �� منضو�ن  جماعات  أو  أفرادا  �انوا  سواء  املواطن�ن،  قبل  من  ممارستھ  مة 

 سياسية، وهو ما تم التأكيد عليھ �� صدر الفقرة األو�� من الفصل الثا�ي واألر�ع�ن. 

تأكيد   بمثابة  هو  إذ  عميقة،  داللة  لھ  الدستور  ثوابت  ضمن  الديمقراطي  ا�خيار  ع��  التنصيص  إن 

ع�� �شبث الدولة باملبادئ القانونية لدولة ا�حق واملؤسسات، واع��اف صر�ح بأ��ا �ش�ل جزء  قوي  

 ال يتجزأ من التشريع املغر�ي، وعنصرا أساسيا ملرتكزات السياسات العمومية.

امل�لف  ا�ح�ومة  رئيس  باشرها  ال�ي  املشاورات  أثناء  ظهرت  ال�ي  السياسية  ا�خالفات  واقع  أن  غ�� 

طبي  �� ال�ي  ل�حسم  االنتخابية  الشرعية  عن  بابتعاد  تنذر  معها،  التحالف  إ��  �س��  ال�ي  األغلبية  عة 

دستور  ��ا  أ�ى  ال�ي  الديمقراطية  االختيارات  عن  وال��اجع  االق��اع،  صناديق  وذلك 2011أفرز��ا   ،

العبث حالة  إ��  املغر�ية،  السياسية  ا�حياة   �� الديمقراطي  االختيار  تكريس  حالة  من    باالنتقال 

 .(1)السيا�ىي ال�ي تر�د إعادة إنتاجھ دوائر السلطو�ة من جديد

إن عرقلة �شكيل ا�ح�ومة ناتج عن أزمة سياسية ب�ن الفاعل�ن السياسي�ن أك�� م��ا أزمة دستور�ة،  

الفصل   ما    47ل�ون  وهو  الفائز،  ا�حزب   �� وحصره  التعي�ن  جدل  تام  �ش�ل  حسم  الدستور  من 

بت السادس  محمد  امللك  هذا ترجمھ  أن  غ��  ل�ح�ومة.  رئيسا  والتنمية  العدالة  حزب  عام  أم�ن  عي�ن 

و�شكيل   أغلبية  ت�و�ن   �� نجح  إذا  إال  الواقعية،  املمارسة   �� ح�ومة  رئيس  عن  يتحدث  ال  الفصل 

من الدستور �� فقرتھ الثالثة:    88ح�ومة تحظى بتنصيب مجلس النواب، كما ينص ع�� ذلك الفصل  

�عد منصبة  ا�ح�ومة  املطلقة   "�عت��  األغلبية  بتصو�ت  ع��ا  املع��  النواب  مجلس  ثقة  ع��  حصولها 

 لألعضاء الذين يتألف م��م لصا�ح ال��نامج ا�ح�ومي". 

للفصل   رغم   47طبقا  دستور�ة  شرعية  تكتسب  ال  وأعضا��ا  برئيسها  فا�ح�ومة  األو��،  فقرتھ   ��

املطلقة ألعضا��ا. بل البد من التحالف  التعي�ن املل�ي إال بتنصي��ا من قبل مجلس النواب و�األغلبية  

مع أحزاب أخرى من أجل �شكيل ائتالف ح�ومي. لكن الدستور لم ينص صراحة ع�� ما يتم إجراؤه 

لتشكيلها. و��  لم يحدد مهلة زمنية معينة  أنھ  ا�ح�ومة، كما  �� �شكيل  الفائز  ا�حزب  �� حال فشل 

�� إطار اج��ادات �ستند إ�� الدستور من جهة، هذا السياق حاول �عض الباحث�ن أن يقدموا إجابات  

و��� الفقھ الدستوري املقارن من جهة أخرى، ف�ان هناك حديث عن خيارات يمكن أن ي�جأ إل��ا امللك 

 
 لإلشارة، فلسنا هنا بصدد دراسة تفاصيل املشاورات بقدر ما نحن بصدد دراسة تأث�� �ع�� التشكيل ا�ح�ومي ع�� ا�خيار الديمقراطي.  (1)

Voir : Benkirane met fin aux négociations avec Akhannouch via un communiqué lapidaire, Magasine Tel Quel, publié le 09 janvier 

2017, disponible au site web suivant : TelQuel.ma 
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من الدستور من صالحيات، مع التذك�� بأن ا�حديث عن ا�خيارات    42ارت�ازا ع�� ما خولھ لھ الفصل  

 .ا�ح�ومة املع�ن بإم�انية إعالن فشلھ �� ت�و�ن أغلبية املمكنة أ�ى مباشرة �عد تلو�ح رئيس

تبقى ا�خيارات أو ا�حلول املرتقبة منصبة إما �� اتجاه �شكيل ح�ومة موسعة تضم أطرافا سياسية  

إ�� �عديل دستوري   اتجاه امل�ىي   �� للبالد تقت�ىي ذلك، و�ما  العليا  متعددة تحت م��ر أن املص�حة 

غايت ت�ون  امللك  من  الفصل  بمبادرة  �عديل   �� �شريعية    47ھ  انتخابات  إجراء  أو  الدستور،  من 

الفصل    �� عل��ا  املنصوص  امللك  صالحيات  ع��  اإلحالة  أن  كما  تفيد   42جديدة.  ال  الدستور  من 

بوظيفتيھ   الصلة  ذات  الصالحيات  ولكن  التحكيمية،  بالوظيفة  الصلة  ذات  الصالحيات  بالضرورة 

. حيث تمتلك 2011يونيو    17ف الوارد �� ا�خطاب املل�ي بتار�خ  السيادية والضمانية، حسب التصني

بالفاعل�ن   عالقا��ا  وتدب��  السلطة  ملمارسة  الدستور  بمقت�ىى  و�م�انيات  مداخل  امللكية  املؤسسة 

 السياسي�ن. 

�ان يمكن أن �عت�� هذه ا�حالة ال�ي �عيشها الواقع السيا�ىي باملغرب عادية وطبيعية، إذا ما كنا أمام  

�ن سياسي�ن يح��مون إرادة واختيارات املواطن�ن املع�� ع��ا ع�� صناديق االق��اع، ع�� غرار ما فاعل

نتائج   تفرزه  ما  �سبب  مرة،  ما  غ��  ح�وما��ا  �شكيل   �� تأخرا  �عرف  عدة  ديمقراطية  بلدانا  �عرفھ 

و�ي  ب�جي�ا  كحالة  ا�ح�ومة  لتشكيل  تؤهلھ  أغلبية  إحراز  حزب  أي  قدرة  عدم  من  طاليا  االق��اع 

و�سبانيا. إن الواقع السيا�ىي �� تلك الدول يفرض أن تبقى ف��ات طو�لة، دون ح�ومة تصل إ�� سنة  

البلقنة ا�حز�ية  أو أز�د، دون أن يتجرأ أي فاعل سيا�ىي الق��اح حلول غ�� ديمقراطية �حل مش�لة 

 ال�ي تفرزها صناديق االق��اع.  

ل هذه االنتخابات، دليل ع�� أن مشهدنا السيا�ىي  أظن أن �ع�� التشكيل ا�ح�ومي باملغرب من خال

جد هش وقابل لل��اجع عن املكتسبات �� أي �حظة، وذلك رغم مسلسل "اإلصالحات الدستور�ة" ال�ي  

دستور   ح�ى  دستور  أول  منذ  املغرب  جوهر  2011عرفها  تمس  ولم  ش�لية  الغالب   �� ظلت  وال�ي   ،

وتن السياسية"  "السلطة  بوضع  املتعلق  حالة  اإلش�ال  إن  األساسي�ن.  الفاعل�ن  ب�ن  وتوزيعها  ظيمها 

املستفيد   حول  للتساؤل  تدعونا  السيا�ىي"  دستوري    منھ؟"التعطيل  عرف  �غليب  أمام  نحن  وهل 

املسار   عن  وال��اجع  ال��ملانية،  االنتخابات  نتائج  خارج  ح�ومي  توليف  �شكيل   �� متمثل  جديد 

تفع  بضرورة  يل��م  املغرب  ظل  الذي  سياق الديمقراطي   �� أبرمها  ال�ي  الدولية  االتفاقيات  جل   �� يلھ 

 تكريس اإلصالح السيا�ىي؟  

�شكيل   مشاورات  إل��ا  آلت  ال�ي  السيا�ىي  ا�جمود  حالة  إن  القول:  نتاجا    ا�ح�ومة،يمكن  إال  ليست 

لصراع اإلرادات الذي ال يزال مستمرا �� املغرب. فمن جهة أو��، هناك إرادة إصالح ترمي إ�� تكريس  
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السيا�ىي  امل القرار  واستقالل  ا�حر�ة  ع��  القائم  الرشيد  السيا�ىي  والسلوك  الديمقراطية  مارسات 

دستور   قبل  ما  بوضعية  يذكر  الذي  السلطو�ة  من�ج  عن  �عيدا  ا�حز�ي�ن،  أفق  2011للفاعل�ن   ��  ،

طرب. تحقيق التنمية والتقدم الذي يطمح إليھ املغرب �� ش�ى ا�جاالت �� مناخ إقلي�ي ودو�� جد مض

ا�جاالت   جميع   �� سيطر��ا،  ع��  اإلبقاء  تروم  عبثية  سلطو�ة  سياسية  إرادة  هناك  مقابلها  و�� 

االقتصادية واإلس��اتيجية وا�حيو�ة، من خالل سع��ا ا�حثيث واملستمر لغلق قوس ا�حراك ا�جتم��  

هناك قدرا من   ب�ل إفرازاتھ الدستور�ة والسياسية املتقدمة. رغم أن  2011الذي عرفھ املغرب سنة  

التغي�� من خالل املقار�ات السياسية والقانونية للعملية االنتخابية، إال أن الدولة ما زالت لم تتخلص 

 .ح�ى ال�حظة من موروث تار��� يتمثل �� ضرورة التدخل �� القرار السيا�ىي لألحزاب السياسية

 ب ا�خارجية.الفقرة الثانية: �ع�� التشكيل ا�ح�ومي وتأث��ه ع�� مصا�ح املغر 

ع��   فقط  ليس  تداعيات  التشريعية،  االنتخابات  نتائج  ضوء  ع��  ا�ح�ومي  التشكيل  لتع��  أصبح 

أو  الوط�ي  املستوى  ع��  سواء  ا�خارجية  املغرب  مصا�ح  وع��  بل  الداخ��  السيا�ىي  املشهد  مستوى 

جميع   ع��  املغرب  ال��امات  سياق   �� والدو��  اإلقلي�ي  املستو��ن  من  ع��  تحملھ  ما  و��ل  املستو�ات 

أ�عاد إس��اتيجية. حيث �سبب هذا التع�� �� �عطيل عمل عدد من املؤسسات الدستور�ة ومن ضم��ا 

املؤسسة التشريعية، ال�ي يف��ض ف��ا أن تواكب تكريس ا�خيارات اإلس��اتيجية للبالد، مما نتج عنھ  

ت مستوى  ع��  تداعيات  لھ  �انت  السيا�ىي  للزمن  كب��  التأسي�ىي  هدر  القانون  ع��  املصادقة  أخر 

قانون   ع��  املصادقة  تأخر  نتيجة  األجن�ي  االستثمار  ر�ود  مستوى  وع��  جهة،  من  اإلفر�قي  لالتحاد 

 املالية من جهة أخرى. 

 تداعيات �ع�� التشكيل ا�حكومي ع�� املصادقة ع�� قانون االنضمام لالتحاد اإلفر�قي - 1

معالم   ت��ز  أن  انتظار   �� متوقفا  ظل  الذي  النواب  مجلس  عمل  ع��  ا�ح�ومي  التشكيل  �ع��  أثر 

املغرب   مصا�ح  أن  غ��  �� وضعية عطالة.  تدخل  التشريعية  املؤسسة  مما جعل  واملعارضة،  األغلبية 

النواب  مجلس  باجتماع  �جلت  اإلفر�قي،  لالتحاد  للعودة  املغرب  باستعداد  املرتبطة  ا�خارجية 

ع�� و  األخ��  هذا  �ش��ط  حيث  اإلفر�قي،  التحاد  التأسي�ىي  القانون  ملناقشة  ومكتبھ  رئيسھ  انتخاب 

 .الدول ال�ي تر�د ا�حصول ع�� عضو�تھ املصادقة ع�� قانونھ التأسي�ىي 

بتار�خ   التأسي�ىي لالتحاد    2017يناير    10حيث �ان ا�جلس الوزاري املنعقد  القانون  قد صادق ع�� 

��  املوقع   اإلفر�قي توغو  عاصمة  ��    2000يوليو    11بلومي  وذلك  بھ،  املتعلق  التعديالت  و�روتو�ول 

السا�عة   اإلفر�قية  للقمة  املوجھ  خطابھ   �� السادس  محمد  امللك  أعلنھ  الذي  القرار  تفعيل  إطار 

يوليو    �� رواندا  عاصمة  كيغا��  احتضن��ا  ال�ي  إ�� 2016والعشر�ن  العودة  املغرب  عزم  إثر  ع��   ،
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وع�� إثر ذلك، جاءت دعوة امللك محمد السادس خالل ا�عقاد ا�جلس الوزاري   (1)اإلفر�قي.  االتحاد

إ�� �سريع مسطرة املصادقة ع�� القانون التأسي�ىي لالتحاد اإلفر�قي، بما �� ذلك اعتماده من طرف 

 مجل�ىي ال��ملان. 

، حيث ال يمكن قراءة هذا  و�فهم من بالغ ا�جلس الوزاري إرادة الت�جيل بانطالق عمل مجلس النواب

قصد  ا�ح�ومة  رئيس  إ��  امللك  مستشاري  طرف  من  املوجهة  للرسالة  طبي��  �امتداد  إال  البالغ 

بنك��ان ع�� أن املغرب يمر من   أكد السيد عبد اإللھ  السياق،  الت�جيل بتشكيل ا�ح�ومة. و�� هذا 

ال مجلس  وهيا�ل  رئيس  النتخاب  األولو�ة  إعطاء  فيھ  �ستحق  حرج  األغلبية  ظرف  ت�و�ن  قبل  نواب 

ا�ح�ومية ل��بح املغرب رهانات مساعيھ لالنضمام إ�� االتحاد اإلفر�قي تماشيا والرؤ�ة امللكية �� هذا 

 (1).الصدد

و�� مقابل ذلك، �شأ ع�� هامش انتخاب رئيس مجلس النواب، جدل قانو�ي حول مدى صواب تقديم 

�شكيل   ع��  وهيا�لھ  النواب  مجلس  رئيس  مجلس انتخاب  أجهزة  انتخاب  وأن  خاصة  ا�ح�ومة، 

االق��اع. صناديق  أفرز��ا  ال�ي  االنتخابية  الشرعية  بتجسيد  مرتبط  الفصل   النواب  أن  من   10إذ 

الدستور أو�ل رئاسة �جنة العدل والتشريع إ�� املعارضة، فضال عن ذلك فإن النظام الداخ�� �جلس 

اختارت  ال�ي  النيابية  الفرق  "أن  �عت��  مجلس   النواب  رئيس  بإشعار  مطالبة  املعارضة   �� التواجد 

عن   املال�ي  ا�حبيب  السيد  انتخاب  تم  والسيا�ىي،  القانو�ي  ا�جدل  هذا  خضم  و��  بذلك".  النواب 

بتار�خ   النواب  رئيسا �جلس  الشعبية،  للقوات  االتحاد االش��ا�ي  حيث خرج   (2).2017يناير  16حزب 

القانو�ي   إطاره  من  النواب  مجلس  للمغرب �شكيل  ا�خارجية  الظروف  تمليھ  سياسيا  إطارا  ليدخل 

القمة  ا�عقاد  قبل  التأسي�ىي  قانونھ  ع��  املصادقة  تتطلب  وال�ي  اإلفر�قي،  لالتحاد  عودتھ  وخاصة 

 .�� ايثو�يا 2017يناير  29-30اإلفر�قية �� 

بمح أساسا  املرتبطة  ا�خارجية  املغرب  مصا�ح  أملتھ  النواب  مجلس  رئيس  انتخاب  أن  يطھ ورغم 

مفاده سياسيا  جدال  أثار  أو��:  جهة  من  أنھ  إال  دستور   اإلفر�قي،  وروح  فلسفة  عن  ، 2011االبتعاد 

 
، بموقع و�الة  2016يوليو    17يمكن االطالع ع�� ا�خطاب املل�ي املوجھ للقمة اإلفر�قية السا�عة والعشر�ن ال�ي احتضن��ا كيغا�� عاصمة رواندا ��    (1)

 http://www.mapnews.maاملغرب العر�ي ألنباء 
(1) Nizar Idrissi Zouggari : Blocage gouvernemental: quel impact sur le retour à l'Union africaine? Magasine Tel Quel, publié le 10 

janvier 2017, disponible au site web suivant : TelQuel.ma 

(2) Nadia Lamlili : Maroc ; le socialiste Habib El Malki élu président de la Chambre des représentants, 
Jeune Afrique publié le 16 janvier 2017, disponible au site web suivant : 
http://www.jeuneafrique.com 

http://telquel.ma/auteur/nizaridrissi
http://www.jeuneafrique.com/auteurs/n.lamlili/
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أكتو�ر، خاصة وأن حزب االتحاد    7وعدم االل��ام باملن�جية الديمقراطية ال�ي أفرز��ا نتائج انتخابات  

ا يدل ع�� أن طر�قة فقط ، هذا م مقعدا  20االش��ا�ي للقوات الشعبية حصل ع�� املركز السا�ع ب

تر�ح وانتخاب رئيس مجلس النواب ظلت مرتبطة بالصراعات السياسية ال�ي أفرزت �ع�� التشكيل  

ا�ح�ومي، ومن جهة ثانية: أثار انتخاب رئيس مجلس النواب دور ال��ملان ما �عد املصادقة ع�� القانون  

الع أن هذه  اإلفر�قي. حيث  لالتحاد  املغرب  ذا  التأسي�ىي وقبول عودة  انتصارا  أو  �عد مكسبا  ودة ال 

العمل  من  مز�دا  تتطلب  فاملسألة  اإلفر�قي،  االتحاد  من  البوليسار�و  ج��ة  طرد  يتبعھ  لم  إذا  أهمية 

و��خ�� �ل اإلم�انات والطاقات �� سبيل �عديل القانون التأسي�ىي لالتحاد اإلفر�قي، وهو ما يتطلب 

ال��ابية،  ح�ومة من�جمة وفعالة، ودبلوماسية برملانية تك  الدفاع عن وحدتھ   �� رس خيارات املغرب 

 و�عزز ال��ام املغرب باالتفاقيات ذات الطا�ع االس��اتي�� املوقع عل��ا مع الدول اإلفر�قية.

 تداعيات �ع�� التشكيل ا�حكومي ع�� االستثمار ا�خار�� للمغرب - 2

بدأ يث�� �ع�� التشكيل ا�ح�ومي ألز�د أر�عة أشهر، مخاوفا من تأث��ات ذلك ع�� االقتصاد املغر�ي نظرا 

للمؤسسات   ا�ح�ومة  تبع��ا  ال�ي  السياسية  اإلشارات  ع��  واعتماده  ا�ح�ومي،  بالتدب��  الرتباطھ 

األعمال. ورجال  االقتص  االقتصادية  الشأن  تدب��   �� حاسما  الزمن  عامل  أصبح  بالبالد. حيث  ادي 

لسنة   املالية  قانون  ع��  التصو�ت  �ع��  أن  �ع��  2017حيث  عن  الناجمة  التداعيات  أبرز  من  �عد   ،

خ��اء اقتصاديون أن البالد دخلت مرحلة انتظار تجعل الرؤ�ة االقتصادية    و�رى التشكيل ا�ح�ومي،  

املالية، وال �� مناقشة مشروع قانون  الوحيدة فيھ غ�� وا�حة، نظرا لعدم الشروع  الوثيقة  �عت��  �ي 

ال�ي توفر املعلومة بالنسبة لسياسة ا�ح�ومة ع�� مستوى االستثمار والسياسات ا�جبائية وتوقعات  

��    النمو. الدو��  النقد  مؤسسات  أن  ع��  التأكيد  إ��  املالي�ن  ا�خ��اء  ببعض  أدى  الذي  ال�ىيء 

ا ع��  املصادقة   �� والتأخر  ا�ح�ومة  �شكيل  تأخر  من  التأخر  املستفيد  هذا  أن  إذ  املا��،  لقانون 

غ��   امل��انية  اعتمادات  ستتحول  تم  ومن  التجه��،  ونفقات  االستثمار  نفقات  مباشرة  معھ  ستتجمد 

النقد  صندوق  نظ��  املغرب،  ع��  الدولية  املؤسسات  لهذه  ال�ي  الديون  إ��  مباشرة  عل��ا  املصادق 

 التا�عة لدول ا�خليج. والصناديق الدو�� و�عض صناديق التنمية التا�عة لألمم املتحدة،

ي��امن مع سنة متسمة ��جز من ناحية   2017وأضاف ا�خ��اء املاليون أن غياب القانون املا�� لسنة  

هذه   ع��  للمغرب  ال�ي  الديون  ال��امات  من  عدد  تنفيذ  بداية  سنة  أ��ا  حيث  للدولة،  العامة  املالية 

املصادقة ع�� القانون املا�� سينعكس سلبا ع�� وضعية  املؤسسات. وأشاروا إ�� أن التأخر ا�حا�� ��  

الصفقات   جميع  حتما  ستتأخر  إذ  الحق،  وقت   �� عليھ  املصادقة  تمت  لو  والتجه��  االستثمار 

مما سيؤدي إ�� صعو�ات �� تنفيذ م��انية االستثمار لهذه السنة،   ،2017العمومية إ�� ما �عد شتن��
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ها إ�� م��انية الدولة دون استفادة املقاوالت الصغرى واملتوسطة وال�ي س��جع حتما ب�املها ودون صرف

 .(1)م��ا 

من الدستور املغر�ي: "إذا لم يتم �� ��اية السنة املالية التصو�ت ع�� قانون املالية    75�ش�� الفصل  

، أو لم يصدر األمر بتنفيذه، فإن ا�ح�ومة تفتح بمرسوم االعتمادات الالزمة لس�� املرافق العمومية

. بما يفيد أن   "والقيام باملهام املنوطة ��ا، ع�� أساس ما هو مق��ح �� امل��انية املعروضة ع�� املوافقة

والتسي��   واملوظف�ن  الدولة  نفقات  كتصر�ف  الرئيسية،  ا�ح�ومة  بمهام  القيام  ستواصل  الدولة 

إ�� أن يتم التصو�ت  بصفة عامة". �� ح�ن يبقى طرح استثمارات جديدة متوقفة �� جزء من أ�شط��ا،  

 .ع�� تنصيب ا�ح�ومة وع�� قانون املالية لتنظيم عملها

و�� هذا السياق يرى أحد ا�خ��اء، أن تأخر ميالد ا�ح�ومة سيؤثر �ش�ل ج�� ع�� االقتصاد املغر�ي  

خاصة فيما يتعلق باالستثمارات، ألن ذهنية رجل األعمال قائمة ع�� الواقعية امللموسة وليست ع�� 

الوا�حة الرؤ�ة  وغياب  األعمال  مناخ  غياب  فإن  و�التا��  السيا�ىي،  �الرجل  سيجعالن    التوقعات 

غ��   معها  ال�ي سيتعاملون  ا�ح�ومة  دامت  ما  وجه��م  �غ��ون  األجانب،  أو  املغار�ة  املستثمر�ن سواء 

الكب��   العدو   �� السيا�ىي  الشأن  ضبابية  أن  ا�خب��  ذات  اعت��  كما  الواقع.  أرض  ع��  موجودة 

ة انتظار�ة �سبب للمستثمر�ن �� أي بلد، مؤكدا أن رجال األعمال وأ�حاب املقاوالت �عيشون وضعي

، محذرا من تداعيات االنحسار السيا�ىي الذي 2017الر�ود �� خلق مناصب الشغل، وتأخر امل��انية  

االستثمار،  مجال   �� الدراهم  بمالي��  �لفتھ  ستصبح  إذ  املوجودة،  املؤشرات  بحسب  �ستمر  قد 

�� ظل   الواردات  أو  �� الصادرات  �� املداخيل سواء  الدراهم  ��  و�املالي�ن من  �غييب معطيات دقيقة 

 .(1)هذا ا�جال

وهكذا، يتبدى لنا أن ل�ح�ومة املقبلة تحديات ك��ى ع�� مستوى تحقيق التوازنات املاكرو اقتصادية  

، إذ من شأن استمرار تأخر �شكيل ا�ح�ومة أن يؤثر ع�� الوضع االقتصادي، خاصة وأن للمغرب  

ألجنبية فضال عن ال��اماتھ مع شر�ائھ الدولي�ن ��  خيارات إس��اتيجية من قبيل جذب االستثمارات ا

 

(1) Mohammed BOUDARHAM : futur gouvernement: quelles répercussions du blocage pour le 
Maroc et les marocains? L’économiste N° Edition: 4949 p 7-8. Publié le 25/12/2016 

(1) Ghassan Waïl El Karmouni :2017, à la recherche de la confiance, magasine économie entreprises, 
janvier 2017, p 12-13. 

، يمكن االطالع عليھ ع�� املوقع االلك��و�ي   2016 دجن��  2خ  هشام أعنا��: تأخر �شكيل ا�ح�ومة يكبد املغرب خسائر اقتصادية، تقر�ر منشور بتار� 

 http://www.lakome2.comfالتا��: 

http://fr.le360.ma/recherche?f%5b0%5d=field_signature%253Auid%3A23875
http://www.leconomiste.com/archive/edition/4949
http://www.economie-entreprises.com/2017-a-la-recherche-de-la-confiance/
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إطار اتفاقيات املوقع عل��ا وال�ي ��م جميع ا�جاالت اإلس��اتيجية، مما �ستد�� اتخاذ قرارات تحف��ية  

تصور   حول  االقتصادي�ن  للفاعل�ن  الرؤ�ة  توضيح  ��دف  املالية  قانون  ع��  املصادقة  رأسها  ع�� 

غر�ي، يأخذ �ع�ن االعتبار املص�حة العليا للبالد �غية عدم تفو�ت الفرص ا�ح�ومة ألداء االقتصاد امل

 .التنمو�ة ا�حقيقية للمغرب
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 خالصة:

مواقف رصد  الدراسة  هذه   �� الدول    حاولنا  تا�عوا    األجنبية  والهيئات   واملالحظ�نوانطباعات  الذين 

لسنة   التشريعية  االنتخابات  ع��  2016باهتمام قوي  واجمعوا  الذي  ،  الديمقراطي  النموذ��  املسار 

 وال�ي بوأت حزب العدالة والتنمية صدارة املشهد السيا�ىي �� املغرب.  االنتخابات،مرت فيھ هذه 

ومنابر اإلعالم األجنبية، ورغم أن هذه االنتخابات �انت محطة ناجحة حسب رأي املالحظ�ن الدولي�ن  

أ��ا �انت بمثابة اختبار حقيقي لتحديد مدى تكريس ا�خيار الديمقراطي وخيار اإلصالح �� إطار   إال 

 .2011االستمرار�ة كما تم إقرارها بمقت�ىى دستور 

نتائج ضوء  ع��  الدراسة  هذه  خالل  من  لنا  التشريعية    يت�ن  ا�خيار  2016االنتخابات  تأرجح   ،

إذ  الديمقراطي   التشكيل ا�ح�ومي،  بناء رهانات الدولة السياسية، وذلك نظرا لتع��   �� حدث تراجع 

االنتخابات   نتائج   �� "للتحكم"  الكب��ة  ا�جرعات  تتحمل  �عد  لم  الداخلية  األوضاع  أن  إدراكها  رغم 

ال بما  توج��ها  وتوف��   و�عادة  إيجاد  من  الدولة  تمكن  عدم  من  ات�ح  ما  وهو  ا�جتمع،  رأي  �عكس 

لبنية القانونية والسياسية ال�ي تتيح الختيارات ا�جتمع أن تجد مسارها الطبي�� �� بناء التحالفات  ا

 لتشكيل ح�ومة جديدة �عكس النتائج املع�� ع��ا �� صناديق االق��اع.

يظهر لنا أن تأرجح ا�خيار الديمقراطي �� ظل �ع�� التشكيل ا�ح�ومي، أصبح لھ تداعيات ليس فقط 

املشهد السيا�ىي الداخ�� بل وح�ى ع�� مستوى تأثر صورة املغرب ومصداقية مؤسساتھ  ع�� مستوى  

"االستثناء   فكرة  �سو�ق  ع��  خاللها  من  تحرص  األطراف  �عض  ظلت  وال�ي  الدو��،  املنتظم  أمام 

السيا�ىي   امل�ون  إدماج   �� نجح  نموذج  باعتباره  وذلك  مضطرب،  إقلي�ي  محيط  ظل   �� املغر�ي" 

 ل مشاركة حزب العدالة والتنمية �� العملية االنتخابية.  اإلسالمي من خال

والسنوات ال�ي أعقبتھ وجدت الدولة نفسها إزاء ضرورة التعامل مع األوضاع املرتبطة   2011�� عام  

العر�ي   الر�يع  من    و�روزبإفرازات  قدر  ع��  حافظت  إذ  العر�ي،  السيا�ىي  املشهد   �� اإلسالمي  التيار 

�غي��  وعرفت  والتنميةالتوازن،  العدالة  �حزب  نظر��ا   �� وحذرة  بطيئة  السنوات   .ات  أتاحت  حيث 

أ��ا أظهرت �ش�ل أسا�ىي   أزالت عددا من ا�خاوف املسبقة، لكن األهم  املاضية درجة من االق��اب 

انتخابات    �� التعا�ش مع حزب ذو مرجعية إسالمية. وهو ما يف��ض أن يمنح رهانا��ا   2016إم�انية 

لنة، وأن يقلل مخاوفها اتجاه املشهد السيا�ىي ��دف الوصول إ�� منطق أك�� وضوحا مز�دا من العق

 �� بناء التحالفات املنتجة ل�ح�ومة املقبلة.  

لتجر�ة  �سمح  ال  أن  مفاده  اليوم،  املغر�ي  السيا�ىي  ا�حقل  فهم   �� أسا�ىي  محدد  هناك  أن  يبدو 

لت باالنتقال  والتنمية  العدالة  �� حزب  الشأن  اإلسالمي�ن ممثلة  تداعيات ك��ى   العام،دب��  لھ من  ملا 
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�� عالقة   السيا�ىي وا�حز�ي، ألن هذا االستثناء يمكن أن يؤسس ملرحلة جديدة  ع�� توازنات املشهد 

من�جھ   إشاعة  من  وقي�ي  إيديولو��  �خيار  و�التمك�ن  السلطة،  ببنية  اإلسالمية  ا�حركة  من  جزء 

 السيا�ىي والفكري والسلو�ي. 

من   لنا  تفس��  يتب�ن  �ستطيع  محددة  لضوابط  تخضع  ال  باملغرب  السياسة  أن  الدراسة  خالل 

سلوكيات ومواقف الفاعل�ن ومجر�ات األحداث، و�نما تخضع ملنطق خاص يجد تفس��ه خارج الوثيقة  

 الدستور�ة �� التار�خ وا�جتمع والثقافة.

 


