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 مقدمة: 

عاشر انتخابات برملانية �شهدها املغرب منذ استقاللھ، والرا�عة مــن نوعهــا   2016أكتو�ر    07�عت�� انتخابات  

) منــھ ع�ــ� 11، الــذي نــص �ــ� الفصــل (2011 ، والثانية �عد دستور 1999منذ تو�� امللك محمد السادس ا�حكم عام  

يــــل الــــديمقراطي" وأن " الســــلطات العموميــــة أن "االنتخابــــات ا�حــــرة والن���ــــة والشــــفافة �ــــ� أســــاس مشــــروعية التمث

  ملزمة با�حياد التام إزاء امل���ح�ن، وعدم التمي�� بي��م".

فرغم مــرور أك�ــ� مــن نصــف قــرن ع�ــ� املمارســة االنتخابيــة �ــ� ا�حيــاة السياســية املغر�يــة، إال أ��ــا لــم تقطــع مــع 

اص"، أكيــــد أن وزارة الداخليــــة، لــــم �عــــد العديــــد مــــن املمارســــات الســــلبية ال�ــــي �انــــت تطبــــع ســــنوات "ا�جمــــر والرصــــ 

النــاعم" الزال مســتمرا الســلطوي تتدخل بقوة ل��سم ا�خرائط والنتائج كما �انــت تفعــل قبــل عقــود، لكــن حضــورها "

 �� تدب�� العملية االنتخابية.

 أكتــو�ر، جــاءت �ــ� ســياق سيا�ــ�ي متــوتر، يتســم بالصــراع والتــدافع بــ�ن الفــاعل�ن السياســي�ن 07فانتخابــات  

حــــول املواقــــع داخــــل اللعبــــة السياســــية؛ لــــذلك تبقــــى االنتخابــــات أهــــم محطــــة سياســــية �ــــ� نظــــرهم ال�ــــي مــــن خاللهــــا 

ــة  ــة والرمز�ـــة. لكـــن �ـــ� لعبـ ــ� املـــوارد املاديـ ــاتية والوصـــول إ�ـ ــ� مـــواقعهم السياســـية واملؤسسـ يتمكنـــون مـــن ا�حفـــاظ ع�ـ

 ا أن تؤثر ع�� سالمة ونزاهة العملية االنتخابية.حماية املواقع هذه تقع جملة من السلو�ات السلبية ال�ي من شأ��

بمقت�ــ�ى الدســتور كمــا جــاء �ــ� الفصــل ا�حــادي عشــر منــھ، كمــا  افــإذا �ــان شــرط الن�اهــة االنتخابيــة مضــمون

لإلجابة عن هــذا  أكتو�ر نز��ة �� أع�ن الفاعل�ن ا�حز�ي�ن؟ 07�� أي حد �انت انتخابات أشرنا إ�� ذلك من قبل، فإ

هـــذه الورقـــة الوقـــوف عنـــد تصـــر�حات �عـــض الفـــاعل�ن ا�حـــز�ي�ن الـــذين كشـــفوا عـــن مـــواقفهم مـــن  الســـؤال ســـتحاول 

 نزاهة هذه االنتخابات، سواء من خالل تصر�حا��م ال�حفية أو بيانا��م ا�حز�ية. 

إن الغايــــة مـــــن إجــــالء ســـــؤال الن�اهــــة االنتخابيـــــة �ـــــ� خطــــاب الفـــــاعل�ن ا�حــــز�ي�ن، تكمـــــن �ــــ� رصـــــد االخـــــتالالت 

طـــــاب ال�ـــــي تفرزهـــــا املمارســـــة اإلم��يقيـــــة للفـــــاعل�ن السياســـــي�ن، ألن النصـــــوص الدســـــتور�ة والقـــــوان�ن الناظمـــــة ع واأل 

كث�ــــ�ا مــــا لالنتخابــــات مهمــــا �انــــت تمــــنح مــــن ضــــمانات إلرســــاء انتخابــــات نز��ــــة، ف�ــــي ع�ــــ� محــــك املمارســــة السياســــية 

 تضعف وت��شم، السيما �� ظل سياق سيا��ي يتسم بالسلطو�ة.

أكتــــو�ر يقت�ــــ�ي تقــــديم �عر�فــــات ملفهــــوم الن�اهــــة االنتخابيــــة كمــــا تــــم تناولــــھ  07نزاهــــة انتخابــــات فالبحــــث �ــــ� 

 داخل أدبيات العلوم السياسية.
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 مفهوم الن�اهة االنتخابية:  أوال:

�عت�ــ� االنتخابــات مــن أهــم ال�حظــات التأسيســية �ــ� حيــاة الــدول وا�جتمعــات، فمــن خاللهــا يــتم التــداول حــول 

األداة ا�حاســـمة املؤديـــة إ�ـــ� اختيـــار الشـــعب ملمثليـــھ وترجمـــة مفهـــوم املواطنـــة �ـــ� مختلـــف أ�عـــاده الســـلطة، كمـــا �عـــد 

. و�شـــــ�ل أيضـــــا االنتخابـــــات العمـــــود الفقـــــري للنظـــــام السيا�ـــــ�ي الـــــديمقراطي ا�حـــــديث، نظـــــرا الرتباطهـــــا 1ومســـــتو�اتھ

كمــا أ�ــحت االنتخابــات ظــاهرة عامليــة . 2�عملية اتخاذ القرار باعتبارها ا�حلقة األك�� حساسية �ــ� النظــام السيا�ــ�ي

 �� العالم ا�حديث، ف�ي �عت�� �� األنظمة الديمقراطية من الوسائل األو�� ال�ي تر�ط املواطن�ن با�ح�ومة.

يــرى املفكــر األمر��ــي الراحــل "صــمو�ل هنتغتــون" �ــ� كتابــھ "املوجــة الثالثــة" أن النظــام السيا�ــ�ي الــديمقراطي 

ومنظمة يتنافس ف��ا املر�ــحون انتخابات نز��ة، شفافة ماعات ال�ي تتخذ القرار ع�� هو الذي يتم فيھ اختيار ا�ج 

ــة �ــــــ� تلــــــك ال�ــــــي تقــــــام ع�ــــــ� أســــــاس مبــــــادئ  .3حــــــول أصــــــوات النــــــاخب�ن ب�ــــــل حر�ــــــة لــــــذلك �عت�ــــــ� االنتخابــــــات الن���ــــ

ي�� واالتفاقيــات الدوليــة. الديمقراطية وال�ي تتمثل �� ا�حق �� االق��اع العام واملساواة السياسية، كما �عكسها املعا

 .4وتتح�� باملهنية وا�حيادية والشفافية �� اإلعداد لها و�دار��ا ع�� جميع مراحل الدورة االنتخابية

كمـــا �عــــد التنــــافس ا�حــــر والن�يــــھ شـــرط االنتخابــــات الن���ــــة، ال�ــــي تتحقــــق مـــن خــــالل االســــتفادة مــــن الشــــروط 

ت�جيل �� القوائم واستغالل اإلم�انيات السمعية والبصر�ة املتاحة املنظمة للعملية االنتخابية، وذلك من خالل ال

والتمو�ل املا�� ل�حمالت االنتخابيــة، والســهولة �ــ� الولــوج إ�ــ� املعلومــات ذات الصــلة بمسلســل االق�ــ�اع، واإلم�انيــات 

 .5العادلة واملتساو�ة لالحت�ام للقضاء إذا تم هناك طعن �� العملية االنتخابية

النتخابيــة ال تقــوم فقــط ع�ــ� وجــود أطــر قانونيــة �ســمح بتحقيــق ا�حر�ــة والن�اهــة �شــ�ل فعــال، بــل فالن�اهــة ا

أيضـــا يتحقـــق وجودهـــا بوجـــود متغ�ـــ�ات أخـــرى مـــن بي��ـــا طبيعـــة ا�جهـــاز املشـــرف ع�ـــ� إدارة العمليـــة االنتخابيـــة، أي 

�ــة السياســية واملؤسســاتية املغر�يــة وجود هيئات تتسم بقدر كب�� من الشفافية والن�اهة، فوزارة الداخليــة �ــ� التجر 

 
 .210، ص 2013، شتن�� 7، ا�جزء 04تخابات املغر�ية ب�ن االستمرار�ة والتغي��، ا�جلة املغر�ية للعلوم السياسية، ع د.أحمد بوز، االن 1
،  2007صيف وخر�ف    34-33تجديد السلطو�ة بقواعد ديمقراطية ، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج    2007الهاش�ي، االنتخابات التشريعية    د.محمد 2

 .13ص 
3 Huntington Somuel : the third wave : Democratization in the late twentieth century, university of oklahoma, press1991, p :07. 
4 http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Deepening-Democracy-A-Strategy-for-Improving-the-Integrity-of-Elections-

Worldwide-Arabic-PDF.pdf 
ملانية مقوما��ا واليا��ا �� األقطار  د. محمد مال�ي، االنتخابات ال��ملانية ع�� ضوء ا�ح�امة االنتخابية، ورقة مقدمة �� ندوة: الن�اهة �� االنتخابات ال��  5

 .12، ص 2008مارس  13-12العر�ية ب��وت 
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إ�ـــ� اآلن، وهـــو نمـــوذج  1960�انـــت ومـــا زالـــت مـــن الهيئـــات ال�ـــي �شـــرف ع�ـــ� مســـارات العمليـــات االنتخابيـــة منـــذ ســـنة 

اســــتلهمھ املغــــرب مــــن التجر�ــــة الفر�ســــية، فهــــذه املؤسســــة �ــــ� ســــياقنا املغر�ــــي راكمــــت ممارســــات ســــلبية �ــــ� تــــدب��ها 

 .6ا الوا�ح �� �شو�ھ النتائج حاضر بقوة �� ا�خيال السيا��ي ا�جما�� املغر�يللعملية االنتخابية، فتدخله

ظلت الن�اهة االنتخابية �� السياق السيا��ي املغر�ي محور الصراع ومصدر التوتر ب�ن الفاعل�ن السياســي�ن، 

أول انتخابــــات عرفهــــا كمــــا اســــتمرت ع�ــــ� رأس املطالــــب ال�ــــي نــــادت ��ــــا أحــــزاب ا�حركــــة الوطنيــــة، ال�ــــي انطلقــــت منــــذ 

 .7املغرب �� الستينات، إن لم نقل منذ االستقالل

 أكتو�ر: السياق واملظاهر  07ثانيا: انتخابات 

تقــــــدم الســــــياقات السياســــــية �حــــــة عــــــن الــــــديناميات ال�ــــــي �عرفهــــــا ا�حيــــــاة السياســــــية املغر�يــــــة، فاالنتخابــــــات 

ؤسســـــــات، ال�ـــــــي تتجـــــــدد ف��ـــــــا النخـــــــب واملشـــــــاريع باعتبارهـــــــا مـــــــن ال�حظـــــــات التأسيســـــــية املهمـــــــة �ـــــــ� حيـــــــاة الـــــــدول وامل

 والسياسات، فمخرج��ا تبقى إ�� حد كب�� مرتبطة باملمارسات والسياقات القبلية ال�ي ش�ل��ا. 

 أكتو�ر 07السياق السيا��ي النتخابات  -1

ة ، و�ــ� ظــل أول تجر�ــ 1201دســتور �عت�ــ� انتخابــات الســا�ع مــن أكتــو�ر ثــا�ي انتخابــات �شــريعية تــنظم �ــ� ظــل 

ها حزب العدالة والتنمية ذي ا�خلفية اإلسالمية، هذه التجر�ة ال�ي بوأت هذا ا�حزب املرتبة األو�ــ� �ــ� دو ح�ومية يق

ال�ـــي جـــاءت �ـــ� ســـياق محتـــدم سياســـيا واجتماعيـــا، عنوانـــھ العـــر�ض احتجاجـــات عارمـــة  2011 نـــون�� 25انتخابـــات 

 جتماعية والسياسية.ف��اير، ال�ي طالبت بجملة من املطالب اال  20قاد��ا حركة 

لــم تفــرز أغلبيــة متجا�ســة �ســمح بــوالدة ح�ومــة قو�ــة، فا��ــحاب  2011 نــون�� 25فاالنتخابــات التشــريعية ل 

، أبـــــان عـــــن مـــــدى هشاشـــــة التحالفـــــات ا�ح�وميـــــة �ـــــ� الســـــياق 3201ينـــــاير  03حـــــزب االســـــتقالل مـــــن ا�ح�ومـــــة يـــــوم 

فـــــرز ح�ومـــــة قو�ـــــة ومتجا�ســـــة، الســـــيما �ـــــ� ظـــــل وجـــــود السيا�ـــــ�ي املغر�ـــــي، فـــــنمط االق�ـــــ�اع املعتمـــــد ال �ســـــاعد ع�ـــــ� 

منظومة حز�ية متباينة إيديولوجيا وسياسيا، األمر الذي يؤثر ع�� طبيعة التحالفــات املرحليــة ال�ــي تفرضــها النتــائج 

 االنتخابية.

طـــــرح خـــــروج حـــــزب االســـــتقالل مـــــن التحـــــالف ا�ح�ـــــومي الـــــذي يقـــــوده حـــــزب العدالـــــة والتنميـــــة، تحـــــديا كب�ـــــ�ا 

ينـــاير  03ا�ح�ومـــة، فحـــزب االســـتقالل لـــم يكتـــف بمغـــادرة "القطـــار ا�ح�ـــومي" �عـــد إعالنـــھ ع�ـــ� ذلـــك يـــوم  الســـتقرار

"، وصــل ححــزب "املصــبا، بــل وجــھ مدفعيتــھ الثقيلــة لشــن �جــوم عنيــف ضــد التجر�ــة ا�ح�وميــة ال�ــي يقودهــا 2013

 
 د. امحمد مال�ي، نفس املرجع والصفحة.  6
 . 15، ص 2006د. رقية املصدق، منعطف الن�اهة االنتخابية، معالم االنحسار �� تدب�� االنتخابات التشريعية املباشرة، مطبعة النجاح، ط األو��  7
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ــام �حــــزب ــ�ن العــ ــام الســــيد "عبــــد اإللــــھ بنكــــران" مــــن طــــرف األمــ ــد  هــــذا ال�جــــوم إ�ــــ� حــــد ا��ــ االســــتقالل الســــيد "حميــ

 (املوساد)، ووسمھ أيضا ب "الداعي��ي". ةاإلسرائيليع�� املغرب لفائدة ا�خابرات  شباط"، بممارسة "التخابر"

فالعالقـــة املتـــوترة بـــ�ن حـــزب االســـتقالل وحـــزب العدالـــة والتنميـــة، �عكـــس جـــزءا مـــن التـــوتر الـــذي ـ�ــان �ع�ـــ�ي 

مـــدة خمـــس ســـنوات ال�ـــي قضـــاها كـــرئيس ل�ح�ومـــة، لـــم يكـــن  ا�حقـــل السيا�ـــ�ي �شـــ�ل عـــام، فخطـــاب بنكـــران طيلـــة

يخلو مــن االنتقــاد والتشــ�ي مــن جهــات داخــل النظــام السيا�ــ�ي، ال�ــي اعت��هــا �عرقــل وتضــع ا�حــواجز أمــام ح�ومتــھ، 

وال�ــــي كث�ــــ�ا مــــا وصــــفها ب" التماســــيح والعفار�ــــت"، كمــــا صــــرح ذات مــــرة، ع�ــــ� أن هنــــاك دوليتــــ�ن �ــــ� املغــــرب، "دولــــة 

 .8لة القرارات والتعيينات"رسمية و"دو 

فكــرة "الــتحكم" ال�ــي  ا�ســياق األمــ�ن العــام �حــزب التقــدم واالشــ��اكية الســيد "نبيــل بــن عبــد هللا"، مــع كمــا أن

طرحهــا عبـــد اإللــھ بنكـــران، دفعــھ إ�ـــ� ا��ــام أحـــد مستشــاري امللـــك بوقوفــھ وراء تأســـيس حــزب "األصـــالة واملعاصـــرة"، 

مــع جر�ــدة األيــام األســبوعية، بقولــھ " مشــ�لتنا ليســت مــع األصــالة واملعاصــرة  حينمــا ع�ــ� عــن ذلــك �ــ� حــوار �ــحا�� 

". دفــع هــذا التصــر�ح الــذي صــدر الــتحكمكحــزب، بــل مــع مــن يوجــد وراءه ومــع مــن أسســھ، وهــو بالضــبط مــن يجســد 

فيـــھ " إن عـــن نبيـــل بـــن عبـــد هللا، الـــديوان املل�ـــي إ�ـــ� إصـــدار بـــالغ "مـــدوي" كـــرد ع�ـــ� هـــذه التصـــر�حات، والـــذي جـــاء 

التصــــر�حات األخ�ــــ�ة لنبيــــل بــــن عبــــد هللا وز�ــــر الســــك�ى وسياســــة املدينــــة واألمــــ�ن العــــام �حــــزب التقــــدم واالشــــ��اكية، 

ليســـت إال وســـيلة للتضـــليل السيا�ـــ�ي �ـــ� ف�ـــ�ة انتخابيـــة تقت�ـــ�ي اإلحجـــام عـــن إطـــالق تصـــر�حات ال أســـاس لهـــا مـــن 

  .9ال�حة"

االنتخابــات �ــ� موعــدها، وع�ــ�ت عــن دعمهــا ملســار اإلصــالح  فــإذا �انــت الدولــة قــد قامــت بكســب رهــان تنظــيم

 07الــديمقراطي، فقــد ظلــت متوجســة وقلقــة كــذلك مــن ســلوك �عــض الفــاعل�ن السياســي�ن، ف�ــي قبــل تــار�خ اق�ــ�اع 

ــ� 2016أكتـــو�ر  ، قـــد ع�ـــ�ت عـــن رفضـــها لقيـــام حـــزب العدالـــة والتنميـــة بت�ـــجيل املـــواطن�ن �ـــ� اللـــوائح االنتخابيـــة ع�ـ

 .10اصل اإللك��و�يآليات التو 

أكتــــو�ر  07كمــــا رفضــــت الســــلطات املغر�يــــة طلــــب ترشــــيح الشــــيخ الســــلفي املعــــروف حمــــاد القبــــاج النتخابــــات 

تحــت رايــة "حــزب العدالــة والتنميــة" �ســبب "مناهضــتھ للديمقراطيــة"، وذلــك مــن خــالل "إشــاعة أف�ــار تحــرض ع�ــ� 

 
8 www.lakome2.com/moblile/politique/15767.html, ألول مرة بنك��ان يتحدث عن وجود دولت�ن: "دولة رسمية" و"دولة القرارات والتعيينات"  

9, www.hespress.com/politique/320856.html  القصر ينتقد تصريحات لبنعبد هللا ويشید بحزب
 .التقّدم واالشتراكیّة

 .64، ص  2017 41جمال شاعري، دور الفاعل�ن السياسي�ن �� مخرجات العملية االنتخابية، مجلة رهانات، العدد  10

http://www.lakome2.com/moblile/politique/15767.html
http://www.hespress.com/politique/320856.html


 أكتو�ر  07نزاهة انتخابات 

 �� خطاب الفاعل ا�حز�ي
 

 

6 

 .11ادرة عن وا�� مراكش عبد الفتاح البجيوي التمي�� والكراهية والتفرقة والعنف"، كما جاء �� رسالة ص

فمن خــالل هــذه الوقــائع واألحــداث ال�ــي وســمت التجر�ــة ا�ح�وميــة األو�ــ� ال�ــي قادهــا حــزب العدالــة والتنميــة، 

�ستشــف أن التــوتر ا�حــاد الــذي طــال العالقــة بــ�ن األحــزاب السياســية، ســواء ال�ــي �انــت �ــ� املوقــع ا�ح�ــومي أو تلــك 

املعارضــة، أو مـــع ا�جهــات النافــذة داخـــل القصــر، قــد خلــق نوعـــا مــن عــدم الثقـــة بــ�ن الفــاعل�ن السياســـي�ن، ال�ــي �ــ� 

أكتــــو�ر، ومــــوقفهم مــــن  07وهــــو مــــا أظهرتــــھ تصــــر�حات الفــــاعل�ن ا�حــــز�ي�ن اتجــــاه األجــــواء ال�ــــي مــــرت م��ــــا انتخابــــات 

 نزاه��ا.

 أكتو�ر �� خطاب الفاعل ا�حز�ي 07نزاهة انتخابات  -2

تأ بالن�اهة  رغم  واالل��ام  وا�حزم  باليقظة  "التح��  ضرورة  ع��  حصاد"  "محمد  السيد  الداخلية  وز�ر  كيد 

أكتو�ر من  لسا�ع  التشريعية  االنتخابات  خالل  أو 12وا�حياد"  االنتخابية  ا�حملة  م��ا  مرت  ال�ي  األجواء  أن  إال   ،

إ إ��  السياسية  األحزاب  �عض  دفعت  االق��اع،  يوم  تخللت  ال�ي  اتجاه  الساعات  سواء  م��ا،  سلبية  مواقف  بداء 

إفساد    �� أنفسهم  السياسي�ن  الفاعل�ن  اتجاه ممارسات  أو  ف��ا،  يد  الداخلية  لوزارة  أن  ع��  قيل  ال�ي  املمارسات 

 . 13العملية االنتخابية 

ال�ي   "التجاوزات"  من  لعدد  ��جيلھ  عند  االنتخابات،  نزاهة   �� واالش��اكية"  "التقدم  حزب  شكك  فقد 

ب إفراز وصفها  ��دف  مع�ن  اتجاه  ع��  بالتصو�ت  لتوج��هم  املواطن�ن  ع��  الضغط  أجل  من  واملنبوذة  "املشينة 

الدوائر  ضد  القانون،  بھ  �سمح  ما  وفق  القضاء  إ��  بال�جوء  لھ  بالغ   �� ا�حزب  توعد  كما  مصطنعة".  قطبية 

بل أن ينقلب األمر إ�� عكس ذلك التشريعية ال�ي وجدت ف��ا لوائح ذات ا�حزب �� وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد ق

 . 14و�� أخر ال�حظات مما �ان س��فع �ش�ل ج�� عدد منتخ�ي ا�حزب داخل مجلس النواب

خليـــة بــــ”التدخل اكمـــا ا��ـــم املكتـــب اإلقلي�ـــي �حـــزب االســـتقالل بمدينـــة وجـــدة الســـلطات اإلقليميـــة لـــوزارة الد

األصــــالة واملعاصــــرة"، محمــــال املســــؤولية لــــوا�� جهــــة "الســــافر واملباشــــر” �ــــ� العمليــــة االنتخابيــــة لفائــــدة الئحــــة حــــزب 

“ا�حيـــاد الســـل�ي للســـلطة اإلقليميـــة وفشـــلها �ـــ�  وأدان حـــزب االســـتقالل، �ـــ� بيـــان شـــديد الل�جـــة، مـــا أســـماه .الشـــرق 

 
11 http://www.france24.com/ar/20160916املغرب-الشيخ-السلفي-القباج-ترشيح-ا�ح�ومة-االنتخابات 

السلطة،    هذا ما ع�� عنھ عند حلولھ لدى املعهد املل�ي لإلدارة ال��ابية بالقنيطرة �� حفل تخرج الفوج الواحد وا�خمس�ن من السلك العادي لرجال 12

"إن   قال  بالن�اهة حيث  واالل��ام  وا�حزم  باليقظة  التح��  وأعوا��م  السلطة  رجال  �افة  وكذا  وا�خر�ج�ن  ا�خر�جات  من  تتطلب  املقبلة  االنتخابات 

الش��ات". يث��  أن  شأنھ  من  ما  �ل  وتجنب  السياسي�ن،  الفرقاء  جميع  من  نفسها  املسافة  واتخاذ   وا�حياد، 

tmlhttp://www.hespress.com/politique/314152.h 
اء من  ستحاول هذه الورقة ال��ك�� ع�� مواقف �عض األحزاب السياسية ال�ي ع��ت عن �خطها وغض��ا إزاء األجواء ال�ي مر م��ا يوم االق��اع، سو   13

 خالل بيانا��ا أو تصر�حا��ا.
  9890http://www.tizpress.com/?p=أكتو�ر وتوعد بال�جوء إ�� القضاء 7�شكك �� نزاهة انتخابات  PPSال 14
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 .“ تدب�� االستحقاق االنتخا�ي و�جزها عن التصدي القانو�ي لش�ى أنواع التجاوزات وا�خروقات ا�خط��ة

وقــال البيــان ذاتــھ إن اإلدارة ال��ابيــة عمــدت إ�ــ� "تجنيــد و��ــخ�� رجــال وأعــوان الســلطة �خدمــة الئحــة حــزب 

ــاخب�ن للت ــھ النـ ــ�ن وتوجيـ ــ�ي عـــن عمليـــات معـ ــاء والتغا�ـ ــ� محاضـــر اإلحصـ ــ� والبعـــدي �ـ صـــو�ت عليـــھ، والـــتحكم القب�ـ

 وهــو مــا دفعــھ إ�ــ� الطعــن قانونيــا �ــ� نتــائج االق�ــ�اع اإلنــزال املكثــف للنــاخب�ن �ــ� الســاعات األخ�ــ�ة مــن ف�ــ�ة االق�ــ�اع"،

حايــدة للوقــوف ع�ــ� حــاالت باإلضــافة إ�ــ� مطالبتــھ وز�ــر الداخليــة بـــ"إيفاد �جنــة تحقيــق م .لــدى ا�جلــس الدســتوري

 .15ونماذج متعددة من ا�خروقات"

حــزب العدالــة والتنميــة بــوزان الســلطات ا�حليــة ب"إفســاد العمليــة االنتخابيــة، وا�حيلولــة دون فــوز   كما ا��م

�عمالـــة مر�ـــحھ"، األمـــر الـــذي دفـــع وكيـــل الئحـــة املصـــباح إ�ـــ� توجيـــھ أصـــا�ع اال��ـــام إ�ـــ� مـــا أســـماها "غرفـــة العمليـــات 

 .16وزان، ال�ي أشرفت ع�� تزو�ر نتائج االق��اع"

كما أكد مدير ا�حملة االنتخابية �حزب العدالة والتنمية "عبد ا�حق العر�ي" أن هناك خروقــات كث�ــ�ة شــابت 

االســتحقاقات االنتخابيــة يــوم االق�ــ�اع، فهــو يــرى أن هنــاك "جهــات أخــرى فضــال عــن وزارة الداخليــة دفعــت �ــ� اتجــاه 

زب معــ�ن ضــدا ع�ــ� القــانون وع�ــ� املســار الــديمقراطي الــذي �ســ�� فيــھ الــبالد"، وتــا�ع العر�ــي "بــأن الكث�ــ� مــن دعــم حــ 

املواقـــــع مثـــــل وزان وتاونـــــات وأســـــفي وغ��هـــــا عرفـــــت تجـــــاوزات ســـــافرة وأن املـــــواطن�ن ال يتوقفـــــون عـــــن نقـــــل تـــــذمرهم 

  .17لتصو�ت ع�� حزب مع�ن"ملسؤو�� حزب العدالة والتنمية وامتعاضهم مما �عرضوا لھ من ضغوط ل

كمــــــــا انتقــــــــد حــــــــزب "االشــــــــ��ا�ي املوحــــــــد" �شــــــــدة وزارة الداخليــــــــة، ال�ــــــــي ا��مهــــــــا "بخــــــــرق الديمقراطيــــــــة وتزو�ــــــــر 

االنتخابــــات"، وذلــــك نظــــرا ''لألجــــواء املؤســــفة ال�ــــي مــــرت ف��ــــا، ومــــا طبعهــــا مــــن تزو�ــــر فا�ــــح �ــــ� الكث�ــــ� مــــن الــــدوائر، 

ل بــاع��اف اغلــب األحــزاب واســتن�ارها لــذلك، واع�ــ�اف ا�جلــس الــوط�ي واكتساح شامل لشراء الــذمم واســتعمال املــا

 
"البام" 15 لصا�ح  االنتخابية  العملية   �� واملباشر"  "السافر  بالتدخل  بوجدة  الداخلية  سلطات  ي��م  "االستقالل" 

http://m.alraiy.com/2016/10/11/90996 / 
ء �حفي، "إن قال عبد ا�حليم عالوي، وكيل الئحة “املصباح” بوزان وال��ملا�ي السابق الذي خسر مقعده ال��ملا�ي �� اق��اع السا�ع من أكتو�ر �� لقا  16

اإلقليمي السلطة  من  بمباركة  وذلك  أكتو�ر،  من  للسا�ع  التشريعية  االستحقاقات  شهد��ا  ال�ي  االختالالت  ف�ح  سياق   �� يأ�ي  ال�ي اللقاء  لوزان  ة 

 .حّولت العرس الديمقراطي إ�� نكسة"، مضيفا أن "السلطة اإلقليمية أخلفت املوعد والقسم الذي أدتھ"

�كشة، حيث بلغ  واعت��"العالوي" أنھ ح�ى"املو�ى وال�جناء، وآخر�ن من فاقدي األهلية، صّوتوا خالل االنتخابات التشريعية” معطيا املثال بـ”جماعة ابر 

م��م توفوا، وآخر �جن، باإلضافة إ�� فاقدي األهلية ممن التحقوا    4بالرغم من أن    86ناخبا، فيما بلغ عدد املصوت�ن    89ن �� اللوائح  عدد امل�جل�

 http://yawatane.com/?p=4643بصفوف ا�جيش". أنظر إ�� موقع 
 sse.comhttp://www.noonpreمدير حملة حزب العدالة والتنمية �شكك �� نزاهة االنتخابات  17
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�حقــــوق اإل�ســـــان بوجـــــود رشــــوة انتخابيـــــة، واســـــتعمال للمــــال �ـــــ� شـــــراء األصــــوات، فضـــــلت اإلدارة ال��ابيـــــة ممارســـــة 

ا�ح الصـــمت إزاء تجـــاوزات أعـــوان الســـلطة، الـــذين نزلـــوا بكثافـــة لصـــا�ح األحـــزاب املفضـــلة واألث�ـــ�ة لـــدى اإلدارة ولصـــ 

  مر�ح�ن محددين".

ب"املشــينة"، وأعت�ــ� أن  كما ندد حزب "االش��ا�ي املوحد" �ــ� بــالغ لــھ، بممارســات وزارة الداخليــة، ال�ــي وســمها

هذه "التجاوزات ا�خط��ة �عيدنا إ�� أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إ�� غ�� رجعة"، لذلك �عت�� املكتب السيا��ي 

حر�ــة الناخــب وحقــھ �ــ� اختيــار ممثليــھ ا�حقيقيــ�ن، واعتــداء ع�ــ� حقــوق املر�ــح�ن ل�حــزب "أن مــا جــرى اعتــداء ع�ــ� 

واملر�حات غ�� املرغوب ف��م من طرف اإلدارة"؛ األمر الذي دفعھ إ�ــ� "االســتن�ار" �شــدة هــذه "التجــاوزات" و�ــدي��ا، 

�ــــ� املأســــوف عليــــھ معلنــــا أنــــھ "يخ�ــــ�ى أن �عــــود الــــبالد إ�ــــ� زمــــن ا�جمــــر والرصــــاص، و�تحــــول زمــــن إدريــــس البصــــري غ 

 !ومن�جھ �� تزو�ر االنتخابات مرجعا وقدوة"

املكتــــب السيا�ــــ�ي ل�حــــزب االشــــ��ا�ي املوحــــد �ــــ� "نزاهــــة هــــذه االنتخابــــات"، واعت��هــــا "خطــــوة إ�ــــ� كمــــا "طعــــن" 

وقــع الــوراء"، ويعت�ــ� أن تلــك التجــاوزات "تتعــارض مــع املعــاي�� الدوليــة لن�اهــة االنتخابــات'' واعت�ــ� بــالغ ا�حــزب أن مــا 

هــــو"ذبح فا�ــــح ومضــــاعف لن�اهــــة االنتخابــــات وضــــرب منــــذ البدايــــة لشــــروط ت�ــــافؤ الفــــرص �ــــ� توزيــــع الــــدعم املــــا�� 

ــة  ــة الوطنيـ ــ� مقـــدم��ا الالئحـ ــة و�ـ ــ� العديـــد مـــن لـــوائح الفيدراليـ ــافر ع�ـ ــع مـــن اعتـــداء سـ ــا وقـ ــة ومـ وا�حصـــص اإلعالميـ

با�حاضــر �ــ� غيــاب مراقبينــا أو تــم طــردهم  بتــدخالت مخدومــة ســلفا خاصــة �ــ� البــوادي والقــرى حيــث تــم االســتفراد

ضـــدا ع�ـــ� القـــانون ووقـــع ال��و�ـــر املمـــن�ج لألصـــوات ال�ـــي نالـــت لـــوائح الفيدراليـــة ا�حليـــة والوطنيـــة عـــن ســـبق إصـــرار 

 وترصد �خنق صو��ا ا�جوهري".

واإلحبــاط، ويغــذي واعت�ــ� حــزب "االشــ��ا�ي املوحــد" أن هــذا "الوضــع غ�ــ� املقبــول، ســ��يد مــن منســوب اليــأس 

فقــدان الثقــة �ــ� العمليــات االنتخابيــة ومــا ي��تــب عــن هــذا اليــأس مــن نتــائج ع�ــ� مســار الــو�� الــديمقراطي مــن جهــة، 

وع�� استقرار البالد من جهة ثانية، كما يؤكد تنديد الهيئــة التنفيذيــة لفيدراليــة اليســار الــديمقراطي ب�ــل مــا حصــل 

�اع من خروقات وان��ا�ات جسيمة �حرمة االق��اع، �ان جلها موجها ضد لــوائح خالل ا�حملة االنتخابية، و�وم االق�

  فدرالية اليسار الديمقراطي �حرما��ا من نجاح مؤكد وقطع الطر�ق ع�� وكالء لوائحها �� العديد من املناطق".

ة اإلدار�ـــــة واعت�ـــــ� الســـــيد "إدريـــــس لشـــــكر" ال�اتـــــب األول �حـــــزب االتحـــــاد االشـــــ��ا�ي، �ـــــ� �لمـــــة لـــــھ أمـــــام ال�جنـــــ 

ل�حــزب، أن القطبيــة ال�ــي تر�ــد �عــض ا�جهــات فرضــها �ــ� �ــ� نظــره "قطبيــة مصــطنعة غ�ــ� مبنيــة ع�ــ� أســاس، بــل �ــ� 

مجرد تموقع انتخا�ي، جاء نتيجة املال واستغالل الدين وتدخالت �عض مسؤو�� اإلدارة ال��ابية". وتا�ع لشكر" لقد 

�ــي عرف��ــا االنتخابــات مــن قبيــل اســتغالل الــدين وتجيــيش ا�جمعيــات أصــبح لزامــا علينــا التنديــد باملظــاهر ا�خط�ــ�ة ال
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الدعو�ة والتغطيات اإلعالمية القائمة ع�� ال��رجة ورصد أموال مجهولة املصدر واستفحال ظاهرة شــراء األصــوات 

 .18"1997والتدخل املباشر لبعض رجال السلطة بأساليب تذكرنا باستحقاقات ما قبل 

ملواقــــف الســــلبية ال�ــــي ع�ــــ�ت ع��ــــا األحــــزاب السياســــية، إزاء األجــــواء ال�ــــي مــــرت م��ــــا دفعــــت هــــذه اال��امــــات وا

أكتـــــو�ر وزارة الداخليـــــة، إ�ـــــ� اعتبـــــار "الشـــــ�اوى" ال�ـــــي وصـــــل��ا مـــــن �عـــــض األحـــــزاب وال�ـــــي تتحـــــدث عـــــن  07انتخابـــــات 

" األطـــــراف "ادعـــــاءات بـــــدون إثبـــــات وتـــــدخل �ـــــ� إطـــــار "صـــــراعات "خروقـــــات" تمـــــس ســـــالمة العمليـــــة االنتخابيـــــة، �ـــــ� 

 .19(األحزاب) املتنافسة"

أكتو�ر، ظلت مقتصرة  07فرغم أن التصر�حات ال�ي وقفنا عندها أعاله، إزاء نزاهة العملية االنتخابية ليوم 

ع�� أحزاب قليلة �عي��ا، ولم �شمل �ل األحزاب السياسية، كما أ��ــا ظلــت مقتصــرة ع�ــ� �عــض الــدوائر ولــيس �لهــا، 

، أي منــــذ 2011ات ا�حقــــل السيا�ــــ�ي املغر�ــــي الــــذي مــــر بــــاه��ازات عنيفــــة منــــذ ســــنة ف�ــــي مــــع ذلــــك �عكــــس اضــــطراب

ف��ايــــر، وتــــرأس حــــزب العدالــــة والتنميــــة ذي ا�خلفيــــة اإلســــالمية ألول مــــرة  20ا�حــــراك االجتمــــا�� ال�ــــي قادتــــھ حركــــة 

  ل�ح�ومة.

أكتــو�ر، لــم تــأت مــن  07خابــات إن االنتقادات ال�ي ع��ت ع��ا األحزاب السياسة إزاء األجواء ال�ــي مــرت م��ــا انت

، كث�ــ�ا مــا �انــت �شــو��ا خروقــات كب�ــ�ة؛ فــرغم أن 1960فراغ، فتجر�ة وزارة الداخلية �� تــدب�� االنتخابــات منــذ ســنة  

أكتو�ر لم يتم ف��ا التدخل املباشــر عــن طر�ــق خطــف الصــناديق، أو طــرد ممث�ــ� املر�ــح�ن مــن م�اتــب   07انتخابات  

اتجاه املــال" ا�حــرام" وتــدخل  ج كما �ان يتم �� العقود املاضية، إال أن ا�حياد السل�ي لإلدارةاالق��اع، أو تزو�ر النتائ

ــ� العديـــد مـــن املـــدن املغر�يـــة ، جعـــل مـــن نزاهـــة االنتخابـــات 20�عـــض أعـــوان الســـلطة �ـــ� إفســـاد العمليـــة االنتخابيـــة �ـ

ن عن نزعتــھ "الســلطو�ة" �ــ� التعامــل مــع موضوع شك ور�بة، وهذا مرده إ�� تجر�ة النظام السيا��ي املغر�ي الذي أبا

القـــــــوى السياســـــــية "املغضـــــــوب عل��ـــــــا" أو ال�ـــــــي ينظـــــــر إ�ـــــــ� توجها��ـــــــا اإليديولوجيـــــــة والسياســـــــية �عـــــــ�ن الر�بـــــــة، ففـــــــي 

تـــم توجيـــھ حـــزب العدالـــة والتنميـــة �حصـــر عـــدد مر�ـــحيھ لتقـــز�م مشـــاركتھ �ـــ�  2002االنتخابـــات التشـــريعية لســـنة 

 .21ن عن النتائج(أر�عة أيام �عد يوم االق��اع) وغ��ها من املؤشراتاالنتخابات، والتأخر �� اإلعال 

فتدخل أعوان السلطة �� "إفساد" العملية االنتخابية، كما ع��ت ع��ــا تصــر�حات �عــض الفــاعل�ن ا�حــز�ي�ن، 

 
18 http://www.alyaoum24.com/768050.html 
19 http://www.lakome2.com/mobile/politique/18774.html 

بإفساد العملية االنتخابية: وزان،   ومن ب�ن املدن ال�ي أصدرت بيانات تنديدية  2016أكتو�ر 07شهدت العديد من املدن املغر�ية خروقات انتخابية يوم   20

 وجدة، ب�ي مالل، وا�خميسات.
اق��اع    21 اطر�دانو،  بنمسعود  املغيت  عبد  السياسية   7د.  للعلوم  املغر�ية  ا�جلة  االنتخابات؟  ملاذا  العزوف:  وواقع  الشفافية  إرادة  ب�ن  شتن�� 

 . 230، ص 2013 07ا�جزء  4واالجتماعية، العدد 
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حالــة غيــاب قــرار ال �ع�ــي بالضــرورة أن هنــاك إرادة عامــة وقبليــة لــإلدارة ال��ابيــة لالنتصــار �حــزب ع�ــ� آخــر، فح�ــى �ــ� 

مركزي، فإنھ يمكن للسلطات ا�حلية أن تتدخل �� العملية االنتخابيــة لفائــدة هــذا ا�حــزب أو ذاك، بمجــرد شــعورها 

 . 22بأن نوعا من النتائج قد يخدم النظام السيا��ي

م��رهـــا  فاال��امـــات ال�ـــي وجهـــت إ�ـــ� وزارة الداخليـــة باعتبارهـــا الهيئـــة الرئيســـية املشـــرفة ع�ـــ� االنتخابـــات تجـــد

لــــوز�ر العــــدل وا�حر�ــــات الســــيد مصــــطفى  كــــذلك �ــــ� مجموعــــة مــــن الوقــــائع ال�ــــي ســــبقت يــــوم االق�ــــ�اع، ففــــي تدو�نــــة

الرميد ع�� موقع التواصل االجتما�� "الفا�سبوك"، ع�� ف��ا ع�� أنھ ال يــتم استشــارتھ �ــ� عمليــة تــدب�� االنتخابــات، 

� هذا الشأن، ما �ع�ي أن أي رداءة أو ن�وص أو تجاوز أو انحراف وذلك بقولھ أن: "وز�ر العدل ال �ستشار وال يقرر �

جملــة مــن  2016شــتن��  18. كمــا طرحــت املســ��ة "الغامضــة" ال�ــي تــم تنظيمهــا يــوم 23ال يمكــن أن ي�ــون مســؤوال عنــھ"

األســـــئلة والشـــــ�وك حولهـــــا، نظـــــرا لتـــــورط �عـــــض أعـــــوان الســـــلطة �ـــــ� تنظيمهـــــا، حيـــــث دفعـــــوا العديـــــد مـــــن املـــــواطن�ن 

 حتجاج ضد حزب "العدالة والتنمية" تحت شعار "ال ألخونة الدولة".لال 

ــات  ــة انتخابـ ــ� نزاهـ ــية املتضـــررة مـــن تـــدخل �عـــض  07فالتشـــكيك �ـ أكتـــو�ر مـــن طـــرف �عـــض األحـــزاب السياسـ

أعــوان الســلطة �ــ� إفســاد العمليــة االنتخابيــة، أو املنتقــدين ل�حيــاد الســل�ي للســلطات ا�حليــة إزاء �عــض املمارســات 

خابية السلبية، يحتم ع�� اإلدارة ال��ابية أن تنتقل من "ا�حياد السل�ي" إ�� "ا�حياد اإليجــا�ي"، وذلــك مــن خــالل االنت

تحو�ـــل ســـلوكيات اإلدارة ا�حياديـــة الســـلبية إ�ـــ� ســـلوكيات حياديـــة إيجابيـــة تمكـــن مـــن الرصـــد والتتبـــع واإلحالـــة ع�ـــ� 

 .24ف��م أعوا��ا وموظف��ا املتدخل�ن �� العملية االنتخابية القضاء ل�ل ا�خالف�ن لقواعد الن�اهة االنتخابية بما

 

 

 

 

 

 

 

 
ات الضبط االنتخا�ي: محاولة التأث�� والتحكم من أع�� �� ا�خرائط االنتخابية، ا�جلة املغر�ية للعلوم السياسية واالجتماعية،  ذ.محمد السا��ي، آلي  22

 .166، ص 2013شتن��  07، ا�جزء  04العدد 
23 http://www.hespress.com/politique/321303.html 

 . 91الصادر عن ا�جلس االستشاري �حقوق اإل�سان، ص  2007ة التقر�ر ال��ائي حول تتبع االنتخابات التشريعية لسن 24
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 ا�خاتمة 

انطالقا مما سبق، يمكن القول أنھ رغم االنتقادات الســلبية ال�ــي ع�ــ�ت ع��ــا األحــزاب السياســية اتجــاه نزاهــة 

ا املســؤول األول العملية االنتخابيــة، ف�ــي لــم تــرق إ�ــ� بنــاء موقــف عــام وحــازم اتجــاه ممارســة وزارة الداخليــة باعتبارهــ 

عن تدب�� االنتخابــات، فاال��امــات رغــم حــد��ا أحيانــا بقيــت مقتصــرة �ــ� أغل��ــا ع�ــ� الفــروع ا�حز�يــة ال�ــي تضــررت مــن 

عمليــة تــدخل الســلطة وأعوا��ــا أو تلــك ال�ــي فقــدت مقاعــدها ال��ملانيــة؛ وهــو مــا يطــرح مــدى اقتنــاع و�يمــان الفــاعل�ن 

 ال�� إلرساء انتخابات حرة ونز��ة من شأ��ا أن �ساهم �� دمقرطة الدولة.السياسي�ن بمبدأ "الن�اهة" كشرط أخ
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