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 الورقة ا�خلفية: 

تمكن       ال�ي  اآللية  أ��ا  اعتبار  ع��  الديمقراطي،  السيا�ىي  للنظام  الفقري  العمود  االنتخابية  العملية  �ش�ل 

بحيث  ونز��ة  حرة  منتظمة  انتخابات  ع��  تقوم  فالديمقراطية  ومحاسب��م،  القرار  صناع  اختيار  من  ا�ح�وم�ن 

عن  حر�ة  ب�ل  والتعب��  ف��ا،  املشاركة  الشعب  أفراد  ل�ل  هذا    يمكن  ع��  بناء  السياسية.  واختيارا��م  انتماءا��م 

االعتبار عرف الدرس األ�ادي�ي حول الظاهرة االنتخابية، تطورا م�حوظا خالل النصف الثا�ي من القرن العشر�ن،  

مفرزا بذلك تخصصا منفردا يالمس العملية االنتخابية من منطلقات معرفية ت�املية، تدرس االنتخابات �� جان��ا  

 �ىي والسوسيولو�� واالقتصادي وكذا الثقا��. السيا

ومراَد ذلك أن االنتخابات جزء ال يتجزء؛ ف�ي حدث وأدوار ووظائف، و�� سلسلة من عمليات ديناميكية تتحرك 

 ،وال��تيبات السياسية  ،تتفاعل داخلها العديد من التح��ات القيمية، والصيغ املعيار�ة  ،�� إطار بيئة مؤسساتية

قتصادية والثقافية الرسمية وغ�� الرسمية. من هذا املنطلق تتجسد أهمية ال�حظة االنتخابية ليس  والرهانات اال

ولكن  السياسية،  والتنافسية  الشرعنة  مستوى  ع��  ورهان  إطار  من  �ش�لھ  ملا  السياسي�ن  الفاعل�ن  لدى  فقط 

رص أجل  من  االجتماعية،  العلوم  تخصصات  ش�ى   �� األ�ادمي�ن،  الباحث�ن  لدى  التنافسية أيضا  هذه  فاعلية  د 

السياسية، وقدرة الضوابط املعيار�ة من قوان�ن وخرائط انتخابية ع�� تدعيم الن�اهة االنتخابية و�التا�� تركيس  

. وهو ما يتطلب مساءلة ليس فقط  L’État en actionالعملية الديمقراطية، فضال عن رصد الدولة و�� �� حركة  

ل السياسية نحوها، ولكن أيضا البنيات املؤسساتية والنخب السياسية والرهانات النتائج االنتخابية وردود األفعا

 االقتصادية ال�ي تفرزها. 

ع�� هذا النحو وما دام املغرب مقبل ع�� سنة انتخابية بامتياز، تتيح الفرصة ملساءلة نظام التمثيلية السياسية 

دستور   �عد  ما  اإل 2011االنتخابية  من  س��ورة  من  عقبھ  وما  ا�جاالت ،  ش�ى   �� والقانونية  املؤسساتية  صالحات 

من األسئلة ال�ي   مجموعةعن    ،�ش�ل صر�ح أو ضم�ي  ،إجابة  بما ��وامليادين. وهو ما يدفع إ�� النظر لالنتخابات  

نفسھ ع��  السيا�ىي  النظام  ا�حز�ية  ،يطرحها  ومداوال��ا  مناقشا��ا   �� السياسية  األحزاب  و�طرحها    ،وتطرحها 
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و  باالنتخابات،  الناخبون  مهتم  �ل  و�تداولها  ا�ختلفة،  واألزمنة  الفضاءات   �� يرتبط أيضا  ��  و املواطنون  أسئلة 

االنتخا�ي اليوم  �سبق  ال�ي  االنتخابية  الوالية  بزمنية  الواليةو   ،�عضها  هذه  �عضها  طرح �تجاوز  �ستمر  بينما   ،

اآلخر   ضاغطة�عضها  طاقية  وموجات  وتحديات  كهواجس  العام  الفضاء  �ل    ،��  بمناسبة  وطرحها  �عر�فها  �عاد 

 استحقاق انتخا�ي. 

املوفق      فإن  الناظمة،  ا�خلفية  ��  هذا  ينقلاألساسية،  الباحث  مهمة  ف��ض  ال�ي    أن  األوساط  األسئلة من  هذه 

 وذلك  ،األطر النظر�ة ذات الصلة ا بناء ع�� وتوج��  هااأل�ادي�ي، قصد تأط��  ا�حقلأفرز��ا وساهمت �� �شكيلها إ�� 

 . من�جية وأدوات البحث والتحليل العل�ي ع��

تأمل مجلة "ت�امل للدراسات متقاطعة املعارف"، أن �ساهم األساتذة الباحثون �� إغناء محاور ،  السياق�� هذا     

ا�حقل السيا�ىي بدراسات علمية تنطلق من الواقع دون أن تخضع    دعمهذا العدد، وتقديم مواد علمية من شأ��ا  

النظر�ة األ�اديمية من غ�� الوقوع �� سّياجها، من أجل   بالعدة  إ��  ا�لھ، وتتس�ح   يقرأ املعطى بناء معر��  خلوص 

العلمية املتعارف عل��ا  باملقار�ات  التقيد    ضرورة  معة والسياسية،  والثقافي  االجتماعيةضوء املعطيات  االنتخا�ي ��  

 . املتحررة من قيود الضبط والتوجيھ، ووفق من�جية عابرة للتخصصات �� هذا ا�جال،

 معا�ج��ا:  إ��  من ا�جلة العدد الثا�ي  ��دفا�حاور األساسية ال�ي 

وقيود - وحوافز  فرص  من  تحملھ  وما  االنتخابية  القانونية  والقواعد  تأث��ات    ،املعاي��  من  تمارسھ  وما 

 مف��ضة، سياسية أو نفسية، ع�� الفاعل�ن والناخب�ن؛ 

ع��    السياقات ا�ختلفة برهانا��ا وهواجسها وأسئل��ا ومخاطرها، مع قياس تأث�� هذه السياقات من عدمھ -

 الفعل والسلوك والنتاج االنتخا�ي؛

تبادل ب�ن االجتما�� والسيا�ىي و��ن السيا�ىي امل  ومساءلة اإلسناد  ،قراءة �� مسارات التنخيب االنتخا�ي -

للنخب   وتدو�ر  قبيل: ،  السياسيةواالنتخا�ي،  من  االنتخابات   �� الفاعلة  األطر  رصد  عن  القبيلة،    فضال 

 ؛ ال�خصية...إ�خالزعامة، الدين، املال، 
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عدة  - من  االنتخابية  السوسو�و�جيا  تتيحھ  ما  منطلق  من  للناخب�ن،  االنتخا�ي  السلوك  محددات  رصد 

 نظر�ة �� هذا الباب؛ 

والشعارات    تحليل - والرموز  وال�لمات  الصور  خالل  من  االنتخابية،  ا�حمالت  وخصائص  ا�خطاب ش�ل 

ال  سيميائياتومختلف  السيا�ىي   و��  االنتخا�ي،  والتسو�ق  الفعل  التسع��  وعمليات  االنتخابية  رساميل 

  �� للتداول  املطروحة  العروض  ومختلف  ا�حز�ية  واألسماء  االنتخابية  للمعاي��  سوق "الاالنتخا�ي 

 ؛ "سيا�ىيال

فضال عن التحديات املرتبطة �سؤال:  ا تفرزه العملية االنتخابية من �عب��ات ومخرجات ونتائج،  مل  دراسة -

�ستتبعھ من من نقاش حول املشاركة السياسة ومساءلة القضايا املتصلة ��ا من    جدوى االنتخابات، وما 

 مثل: العزوف السيا�ىي، الالمباالة، املقاطعة...إ�خ؛ 

بمختلف   - القضاء  وأح�ام  املقارنة،  التجارب  �ستحضر  لالنتخابات،  املنظمة  للقوان�ن  تحليلية،  قراءة 

واألح النصوص  استعراض  أسلوب  عن  وتبتعد  طرح تفرعاتھ،  تقديم  غاي��ا  و�نما  مدرسيا،  وشرحها  �ام 

فكري متوّسل بالنصوص وغ�� مر��ن لها، حيث �غلب الطا�ع النقدي الذي يمنح قراءة النصوص واألح�ام 

 أ�عادا متعددة. 

ذلك  - وتأث��  االمتناع.  أو  التصو�ت  اتجاه   �� سواء  ا�ختلفة،  أش�الها  وتحليل  االنتخابية،  املشاركة  تقييم 

 لتمثيلية السياسية، مع األخذ �ع�ن االعتبار البيئة ا�حضر�ة والقرو�ة �� هذا الباب.ع�� نظام ا

   (�� حدود صفحة واحدة)، مرفقة �س��ة ذاتية مقتضبة، داخل أجل    ا�جلة امل�خصات األولية �ستقبل

 ، ع�� ال��يد ا�خاص ��ا، وفق املعاي�� املبّينة أسفلھ. 2021 ماي 30 أقصاه
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 جلة ا�ب ر ومعاي�� النششروط 

تخضع و  �ستقبل مجلة ت�امل طلبات �شر األبحاث والدراسات، من ِقبل الباحث�ن من داخل املغرب وخارجھ،

 .جميع املواد املرسلة للتقييم والقراءة والفحص األ�ادي�ي

 املعاي�� العلمية التالية: الدراسات واألبحاثويش��ط ��  

عدا ع�� نحو خاص �جلة ت�امل، ، وُم من قبلولم يتم �شره    ،علمية مضافةأن ي�ون البحث أصيال ولھ قيمة  

 وأال ي�ون جزاء من كتاب أو أطروحة؛ 

 ، ويعمل ع�� توثيقها؛يعتمد ع�� املصادر واملراجع العلمية الدقيقة وا�حديثةو  يل��م قواعد البحث العل�ي، أن

 �ة والنحو�ة؛أن ت�ون لغة البحث سليمة ودقيقة وخالية من األخطاء اللغو 

 البحث واألمانة العلمية؛ و أن يح��م أخالقيات الكتابة 

محكم�ن مختص�ن ِقبل  أو من  تخضع جميع األبحاث لتحكيم أ�ادي�ي سّري من ِقبل ال�جنة العلمية للمجلة،  

 و��ون البحث صا�حا للنشر فقط إذا تم إدخال التعديالت؛ من خارجها، 

  �� بحقها  ا�جلة  إعادة  تحتفظ  أو  التعديالت،  إدخال  طلب  أو  إل��ا،  املرسلة  البحوث  �شر  عن  االعتذار 

 الصياغة؛ 

 باستثناء الدراسات امليدانية، ال تنشر ا�جلة األعمال املش��كة؛ 

إل��ا  ا�جلة  �علن   املرسلة  البحوث  ت�ون  أن  التحر�ر  هيئة  فّضل 
ُ
ت لذلك  أعدادها،  بخصوص  استكتابات  عن 

 ستكتاب؛ متساوقة مع محاور اال 

امل��ج األعمال  ت�امل  مجلة  أن  متنشر  شر�طة  ب��جم��ية،  مأذونا  هئية ا�ون  مع  الباحث(ة)  يتواصل  وأن   ،

 البحث امل��جم ضمن محور العدد.  َيدخلالتحر�ر قبل الشروع �� عملية ال��جمة، وأن 

 كما �ش��ط أن �شتمل الهي�ل العام للبحث ع�� العناصر التالية:

الدراسة العر�ية واإلنجل��ية؛ م�خصا    8000و  6000ب�ن    ي��واح حجم  باللغت�ن  البحث  �لمة، يتضمن: عنوان 

 ؛�لمات مفتاحية باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية و �لمة،  250تنفيذيا �� حدود 
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�� ��خت�ن إحداهما من دون اسم الباحث(ة)، ومن دون أي إشارات داخل النص     wordملف  بترسل الدراسة  

 عليھ(ا)؛  أو �� الهامش تدل

والنتائج   املعطيات  وتحليل  البحث،   �� املعتمدة  املن�جية  ثم  وأهميتھ،  وفرضياتھ،  البحث  إش�الية  تحديد 

 املتوصل إل��ا؛ 

 ي�ون امل�ن بالهامش مرتبا �� ش�ل أرقام متسلسلة من بداية املقال إ�� ��ايتھ؛

 ) Max weberثال: ماكس في�� (م تكتب األسماء األجنبية الواردة �� الدراسة بالعر�ية والالتينية

عامة   بقائمة  البحث  املعتمدةبا ُيذّيل  واملراجع  ��  ملصادر  (أما  االسم  ع��  اللقب  تقديم  مع  بائيا  ألف  مرتبة 

 الهوامش فُيقدم االسم ع�� اللقب)؛ 

  وتكتب العناو�ن الرئيسية والفرعية بنفس ،  14حجم  Traditionnel Arabic  بخط     wordيكتب البحث ب��نامج  

 ؛ 11ا�خط مع الت�خيم، و�كتب الهامش بخط 

يرفق البحث بموجز عن الس��ة الذاتية باللغة العر�ية، وم�خصا عن الس��ة الذاتية �� سطر�ن أو ثالثة باللغة 

 العر�ية واإلنجل��ية، إضافة إ�� صورة �خصية؛

 ؛ البحوث ال�ي تنشرهاال تتقا�ىى ا�جلة أي رسوم ع�� النشر ف��ا، كما ال تدفع م�افآت عن  

 ا�جلة إال بإذن مكتوب من مديرها.  �شر البحوث ال�ي تنشرهاإعادة  ال يمكن 

ال�ي   واآلراء  والدراساتتضم��ا  تاألف�ار  وال   األبحاث  ا�جلة،  رأي  عن  �ع��  وال  أ�حا��ا  نظر  وجهة  عن  �ع�� 

 سرقة علمية قد يتضم��ا بحث ما؛   ةتتحمل ا�جلة مسؤولية أي

 إ�� ال��يد اإللك��و�ي ا�خاص با�جلة:  ترسل البحوث

  takamulrevue@gmail.com  

 


