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إطار مالحظة مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي  –أوال 

 بالمغرب: 2021المغربي النتخابات 

 في المالحظة االنتخابيةوالمركز  منهجية المنتدى  .1

المنتدى المدني الديمقراطي المغربي بشراكة مع مركز الدراسات واألبحاث في العلوم  اعتاد

كمحطة للتمرين الديموقراطي ومن أجل توسيع  االنتخابيةفي المالحظة  االجتماعية في المشاركة

الديموقراطية التشاركية.  ويعتبر المنتدى المدني الديموقراطي المغربي فاعال مدنيا وقوة مجال 

اقتراحية تجمع بين السياسة المدنية والمعرفة والتكوين والعمل النضالي التطوعي ويستمد المنتدى 

ه، يمكن المدني الديموقراطي المغربي مرجعيته من مجموع المبادئ األساسية التي تؤطر مجال اشتغال



 

3 

ويهتم المنتدى ن والقيم الديموقراطية الكونية. تلخيصها ليس على سبيل الحصر في مبادئ حقوق اإلنسا

 التنمية الديموقراطية. مية االجتماعية بمفهومها الشامل بما فيها المدني الديموقراطي المغربي بالتن

من أجل المساهمة  1999أهم ورش يشتغل عليه المنتدى منذ تأسيسه سنة  االنتخابيةوتعتبر المالحظة 

 المواطنة التشاركية في تعزيز وترسيخ الديموقراطية. 

من أهم المحطات حول التمرين الديموقراطي وذلك بإشراك المواطنين  االنتخابيةوتعتبر المالحظة 

لمشاكل والمخالفات، وتقييم جودة في مراقبة العملية االنتخابية، ومنع أشكال التزوير وكشف ا

، وتعزيز الثقة باإلجراءات والنتائج، ورفع تقارير بشأن تحسين اإلجراءات تمهيدا االنتخابات

 .في أفاق التقدم الديمقراطي لالنتخابات المقبلة

وتعزيز دور المجتمع  االنتخاباتفي ضمان نزاهة  االنتخابيةأما عن المدى البعيد فتساعد المالحظة  

 لمدني على تشجيع مشاركة المواطنين واالنخراط في جهود الترافع المدني حول الديموقراطية. ا

 مع مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية ويعتبر المنتدى المدني الديموقراطي المغربي

ها بشكل والمشاركة في االنتخابيةفي ترسيخ ثقافة المالحظة  تي ساهمتمن بين الجمعيات األوائل ال

 رآكمذاتي ومستقل حتى قبل تجربة المجلس االستشاري لحقوق االنسان أنداك، وفي هذا الصدد 

مع الوقت ومركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية المنتدى المدني الديموقراطي المغربي 

تجربة غنية، وذلك من خالل الترصيد وتراكم التجربة  االنتخابيةبمشاركته المنتظمة في المالحظة 

 الميدانية كما وكيف. 

يعتمد المنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية عند 

مراقبة االنتخابات على استحضار اإلطار القانوني الوطني للمالحظة، كما يستحضر المعايير الدولية 

تنظيما متميزا خالل  يعرف المنتدى المدني الديموقراطيربه األولى في مالحظة االنتخابات. ومنذ تجا

فرعا موزعة على جميع الجهات  50المالحظة االنتخابية، حيث يعتمد على شبكة فروعه والتي تبلغ 

ية جمع 11من خالل مناضلي هذه الفروع كما يعتمد على مناضلي الجمعيات الموضوعاتية التي تبلغ 

وقد عرف المنتدى هذه السنة تطورا جديدا من خالل تغيير قانونه األساسي . وطنية كل في اختصاصه

 جهات للمنتدى وهي على الشكل التالي:  5في المؤتمر األخير والذي نص على خلق 

 جهة الجنوب الشرقي، مراكش، الحوز وقلعة السراغنة .1

 جهة الدار البيضاء سطات الجديدة سيدي بنور  .2

 الرباط  –الشمال سال  جهة .3

 جهة األقاليم الجنوبية .4

 جهة فاس مكناس صفرو تازة ووجدة .5

من خالل هذا التنظيم الجديد اعتمد المنتدى الديموقراطي المغربي على المنسقين الجهويين من جهة 

 وعلى رؤساء الجمعيات الموضوعاتية من جهة أخرى القتراح لوائح المالحظين. 
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توزيع مالحظي ومالحظات للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي المعتمدين من طرف المجلس  وقد ثم

التجربة والخبرة في  االذين راكمو الوطني لحقوق اإلنسان والغير المعتمدين من طرف هذا االخير،

 :للمالحظةهذا المجال خالل التجارب السابقة 

تنغير ورزازات الحوز  الراشيدية ومالحظة في جهة الجنوب الشرقي مالحظ 299 -

 .مراكش اكادير قلعة السراغنة صخور الرحامنة

الجنوبية العيون الداخلة طانطان الداخلة  األقاليم جهة في ومالحظة مالحظا 121 -

  .اوسرد اسا الزاك السمارة كلميم بوجدور

   .سالومالحظة في جهة الشمال طنجة العرائش القصر الرباط  مالحظ 245 -

 .ومالحظة في جهة الدار البيضاء الكبرى الجديدة سيدي بنور سطات الحظم 232 -

 وجدة تازة ازرومالحظ ومالحظة في جهة فاس مكناس صفرو  155 -

 .مالحظ ومالحظة في بني مالل 41 إلىباإلضافة  -

منذ بدايتها حتى إعداد التقرير النهائي وتتكون  االنتخابيةكما تم خلق لجنة مركزية لمتابعة المالحظة 

هذه اللجنة من أعضاء المنتدى الديموقراطي وأعضاء الجمعيات الموضوعاتية وأعضاء مركز 

الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية. كما تم إنشاء لجنة جهوية تجمع جميع المنسقين الجهويين 

يق بين المركز والجهات في جميع محطات ومسلسل وبعض أعضاء اللجنة المركزية من أجل التنس

 المالحظات االنتخابية. 

من أجل إعداد لوائح المالحظين الذين  2021وقد بدأت اللجنة المركزية أشغالها منذ شهر يونيو 

سيستفيدون من التكوين المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق االنسان، وقد اقترحت هذه اللجنة 

التنسيق مع المسؤولين على التكوين في المجلس الوطني لحقوق االنسان ومنسقي مكونا من خالل  40

جهات المنتدى المدني الديموقراطي المغربي. وبتنسيق مع اللجنة المركزية قام المنسقين الجهويين 

امج متفق التي نظمها المنتدى عن بعد ووفق برن االنتخابيةباإلشراف وتتبع التكوينات حول المالحظة 

 . ه مع كل جهة على حداعلي

وتكوين المكونين تم االتفاق على متابعة المالحظة  االنتخابيةوبعد إعداد اإلطار العام للمالحظة 

بمنهجية فيها الكثير من اإلبداع تعتمد من جهة على رؤية المجلس الوطني لحقوق االنسان  االنتخابية

من خالل تكويناته وكذلك على ضرورة استعمال خبرة مالحظة المنتدى من خالل التجارب السابقة 

 وما تم ترصيده في هذا المجال. 

منذ تشكيل اللجنة المركزية،  2021يو أما فيما يتعلق بالتقرير النهائي فهو نتيجة لمسلسل بدأ منذ يون

حيث تم االشتغال على مجموعة من المحاور المتعلقة باألساس بمنهجية المنتدى، دور األحزاب، 

 االنتخاباتالترشيحات، دور المرأة والشباب، الفاعل الحزبي، القوانين المؤطرة للعملية االنتخابية، 

  ، وغيرها من المحاور األخرى.19 وجائحة كوفيد
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فقد ثم اعتماد ألول مرة  االقتراعقبل الحملة أثناء الحملة ويوم  االنتخابيةأما فيما يتعلق بالمالحظات 

كل منسق جهوي  سينجزتقارير جهوية سيتم إنجازها من طرف المنسقين الجهويين للمنتدى، حيث 

حيث تقوم هذه األخيرة بالمتابعة والتنسيق مع مالحظيه وسيتم إرسال التقرير الجهوي للجنة المركزية، 

وفي األخير سيتم إنجاز التقرير ات والمالحظات والتقارير الجهوي. بمعالجة ومركزة االستمار

المركب األولي مباشرة بعد اإلعالن عن النتائج االنتخابية، من طرف اللجنة المركزية للمالحظة 

 االنتخابية. 

ي بشراكة مع مركز الدراسات واألبحاث في وما يميز تقرير المنتدى المدني الديموقراطي المغرب 

العلوم االجتماعية عن باقي التقارير، هو أنه يتم إنجازه من طرف مناضلي ومنخرطي المنتدى المدني 

الديموقراطي المغربي الذين يشتغلون في الميدان، باإلضافة إلى األساتذة والباحثين من مركز 

العلمية المتعلقة  والجوانبذي يجمع بين الحقائق الميدانية الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية ال

 بالبحث العلمي في مجال المالحظة االنتخابية. 

 (2016-2007) االنتخاباتمالحظة التقارير حول  عُصارة عشر سنوات من .2

موضوعا على قدر كبير من األهمية في مجال دمقرطة الحياة السياسية  هذا الجزء من التقريرتناول ي

. إن هذه المالحظة التي امتدت من سنة من طرف المنتدى والمركز االنتخاباتبالمغرب، هو مالحظة 

، شملت ثالثة 2021سبتمبر  8، وما تزال متواصلة راهنا مع استحقاقات 2016حتى سنة  2007

( 2016أكتوبر  8، و2011نوفمبر  25، 2007سبتمبر  7استحقاقات لالنتخابات التشريعية )

(. ليس القصد من الورقة 2015سبتمبر  04و 2009سبتمبر  16واستحقاقين لالنتخابات الجماعية )

مظاهر التزوير والمناورات بعض أهم المكتسبات وأبرز الخروقات والمخالفات واالكتفاء ببيان 

عن مدى تطور  خالصات عامةالمفترضة أو الفعلية التي رصدتها تقارير المنتدى فقط، وإنما تقديم 

المسار االنتخابي برمته. فهل حصل تقدم مهم أم أن هناك مؤشرات على التراجع؟ ما هي طبيعة التقدم 

وما هي العراقيل التي ينبغي تخطيها؟ ما هي نسبة المظاهر اإليجابية مقارنة بالمظاهر الحاصل 

 السلبية؟ وماهي الدروس التي يجب استخالصها واآلفاق التي يمكن رسمها؟

 المكتسبات أوال/

، بحيث أن االستحقاقات الخمسة المشار إليها أعاله جرت االنتخاباتيأتي على رأس المكتسبات انتظام 

 هزاتالتي أجريت قبل أوانها في سياق  2011التشريعية لسنة  االنتخاباتفي أوقاتها المحددة باستثناء 

التي شُِرع فيها بواسطة  االنتخاباتوانتفاضات الربيع العربي. من المكتسبات المهمة كذلك، مالحظة 

. وغير 2011، قبل أن تتم دسترتها سنة 2002التشريعية لسبتمبر  النتخاباتاائتالف جمعوي منذ 

ليس فقط من قبل الطبقة السياسية والمجتمع  دينامية،من  االنتخاباتخاف ما أصبحت تخلقه مراقبة 

 . االنتخاباتالمدني، وإنما أيضا من داخل اإلدارة المكلفة ب
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إلى حد ما في نهج الدولة ألسلوب الحياد. لذلك، يمكن ساهمت  االنتخاباتومما ال شك فيه أن مالحظة 

القول إن من المكتسبات التي رصدتها تقارير المنتدى أيضا، حياد الدولة المتزايد. ومن مظاهر هذا 

وإلحاقهم باإلدارة المركزية،  االنتخاباتاألخير، متابعة بعض رجال السلطة الذين يحاولون التدخل في 

 د مترشحين يخرقون القانون المعمول به والتحقيق في عشرات القضايا. وفتح متابعات قضائية ض

بيد أن مالحظة غياب التدخل المباشر للجهاز اإلداري، الذي كان مألوفا في السابق، في توجيه 

ومراقبتها من بداياتها حتى اإلعالن النهائي للنتائج، ال يمنع من طرح مسألة غياب  االنتخابات

تها. فمن جهة، تحاول الدولة بمناسبة كل استحقاق انتخابي أن تعطي صورة وحضور الدولة وإدار

، مسألة العتبة، االنتخاباتعن قدرتها على التحضير الجاد لالستحقاقات )قانون األحزاب، مدونة 

وحمالت التحسيس وغيرها(.  االنتخابيةوتجديدها وتوزيع البطاقات  االنتخابيةوإعادة فحص اللوائح 

، بل أضيف االنتخاباتومن جهة أخرى، لم تعد وزارة الداخلية هي الفاعل الوحيد في اإلشراف على 

فاعلون آخرون. ففضال عن وزارة العدل، التي كانت شريكا بكيفية رسمية، ظهر كل من المجلس 

لالتصال  والهيأة العليا( 2011االستشاري لحقوق اإلنسان )المجلس الوطني لحقوق اإلنسان منذ 

السمعي البصري )الهاكا(. فالمجلس تحول من وسيط إلى مالحظ، بل مؤطر لعملية مراقبة ومالحظة 

التي أصبح يشارك فيها مالحظون دوليون من عدة دول إلى جانب الجمعيات المغربية.  االنتخابات

ختالالت التي يمكن أن تشوبها وتقييم وبيان اال االنتخاباتويهدف هذا التنوع إلى إضفاء الشرعية على 

اتساق الممارسات مع القانون الجاري به العمل ومع حقوق اإلنسان والمساطر التنظيمية الخاصة 

، قانون األحزاب وغيرها(. كما أن الدولة قبلت بالتمويل الخارجي االنتخابات)مدونة  االنتخاباتب

 لصالح الجمعيات قصد ضمات تكوين المالحظين.

، يالحظ استعداد مختلف الفاعلين بدًءا من اإلفصاح عن النوايا عبر االنتخاباتمستوى تحضير على 

الخطابات الرسمية للدولة والحكومة حتى مواقف ومبادرات الفاعلين السياسيين أنفسهم وكذا المجتمع 

عادة تهيئة الحقل المدني.  فغالبا ما تبعث الخطابات الملكية عددا من اإلشارات التي تِعد بالشروع في إ

السياسي وعقلنة األحزاب السياسية. ناهيك عن الحث على مبدأ احترام القانون ومناهضة الفاسدين 

 . االنتخاباتالذين يضرون ب

إذا كانت فكرة التدخل المكشوف للدولة قد تُجِوزت بشكل كبير، فإن النقاش القديم حول مسألة حياد  

 االنتخابيةد إيجابي من جهة، بحيث أن الدولة ال تتدخل في العملية الدولة تطرح اليوم بحدة. فهناك حيا

وال توجهها وتحرص على أن يجري التعبير عن اإلرادة الشعبية في أحسن الظروف الديمقراطية. 

ومن جهة أخرى نجد حيادا سلبيا، بحيث أن األساسي هو انسحاب الدولة التي طالما اتهمت حتى اآلن 

لكن، في مواجهة سلطة المال، فإن ضمان انتخابات حرة يبقى مجرد أمنية بدون . واالنتخاباتبتزوير 

 تداعيات إلزامية.

ومركز الدراسات  المدني الديمقراطي المغربي من المكتسبات األخرى التي رصدتها تقارير المنتدى

التقدم الحاصل على مستوى التواصل، إذ يالَحظ انشغال  السابقة، واألبحاث في العلوم االجتماعية
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كبير من قبل مجمل الفاعلين بأهميته في الولوج إلى المعلومة ونشرها. فوزارة الداخلية ما فتئت تقدم 

إحاطات صحفية دورية ومنتظمة، خاصة على مستوى المعلومات المهمة التي كان ممثلوها يقدمونها 

لحملة وأثناءها. وقد تمثل البعد اآلخر، غير المسبوق، في لجوء األحزاب طيلة الفترة السابقة على ا

السياسية إلى التقنيات الحديثة للتواصل )تسويق، إشهار، وكاالت االتصال، إلخ.(. كما يسجل أيضا 

وأثناءها.  االنتخابيةالدور الجديد للهاكا في تنظيم وتنشيط الحياة السياسية خالل فترة ما قبل الحملة 

ا أن الهاكا تحاول تتبع قياس درجة احترام تحقيق التوازن بين أوقات البرامج واألوقات المخصصة كم

لمداخالت األحزاب قصد إتاحة ولوج قانوني ومنصف في أفق تقنين السمعي البصري ووضع قواعد 

 اللعبة.

 االختالالت ثانيا/

ترتبط بما هو تقني أو قانوني أو سياسي. يمكن التمييز بين عدة أنواع من االختالالت أو الثغرات التي 

فعلى مستوى االختالالت التقنية، ما فتئت الدولة تواجه صعوبات تقنية جمة في ضبط كل تفاصيل 

لموارد البشرية(، بمعنى أنها العمليات االنتخابية. ويمكن الحديث عن عجز موضوعي للدولة )نقص ا

ينما كانوا، وال حتى موظفيها. وغالبا ما تفهم هذه تتمكن من مراقبة مناورات مجمل المترشحين أال 

الصعوبة إما كعجز موضوعي أو كاستراتيجية إرادية لخلق هوامش للمناورة تمكنها من توجيه التعبير 

 عن اإلرادة الشعبية في الوقت المناسب في هذا االتجاه أو ذاك.

المؤطرون لالنتخابات وغياب معايير  ، محدودية التكوين الذي يستفيد منه األعوانالثغرات التقنيةمن 

دقيقة في اختيار أعضاء مكاتب التصويت، مما يؤدي دوما إلى تقديم شكايات من قبل ممثلي األحزاب. 

من النقائص التقنية أيضا، عدم تخصيص الدولة لفضاء خاص من أجل توزيع بطائق الناخب، األمر 

عن بطائقهم االنتخابية. ناهيك عن كثرة حاالت  الناخبين أثناء بحثهم من عديدلدى الذي يخلق حيرة 

المشتكين من عدم تسلم بطائقهم وعدم إدراج أسمائهم حتى في اللوائح اإللكترونية لدوائرهم. يضاف 

 اإلى ذلك، وجود حاالت لوائح انتخابية غير محيَّنة، تتضمن أسماء أشخاص متوفين يمكن استعماله

 في التصويت. 

ة، يمكن اإلشارة إلى أبرزها وأكثرها انتظاما ورسوخا. ويالحظ أن جل هذه أما الخروقات القانوني

المخالفات تتمحور حول االستعمال غير القانوني للمال سواء في شكله النقدي أو في شكل هدايا 

خروقات كتنظيم والئم  االنتخابيةومعونات ووالئم وغيرها. فغالبا ما يالحظ في فترة ما قبل الحملة 

ت عائلية وأعراس ومآتم واستعمالها كتجمعات انتخابية مبكرة؛ استغالل فقر الناس لتقديم كبرى وحفال

معونات في الدخول المدرسي )أدوات مدرسية( أو في مناسبات دينية )شهر رمضان وعيد األضحى 

تحديدا(؛ حاالت استغالل حوادث السير لتوفير اإلسعافات الطبية الضرورية واألدوية وتمويل مآتم؛ 

نظيم أسفار ترفيهية من قبل مترشحين لناخبين مقابل أصواتهم؛ ؛ تمويل حفالت ومنح المال على ت

شكل مساعدات ألسر عاشت ظروفا صعبة جراء أمراض أو وفيات؛ توزيع مواد غذائية وأدوية مجانا 
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أو /من قبل بعض المترشحين؛ تنظيم قوافل طبية لفائدة فئات اجتماعية في بعض المناطق باستغالل و

 تورط بعض الجمعيات المحلية. 

هناك نوع آخر من الخروقات القانونية يخص تسخير خدمات عمومية أو استغالل المنصب والنفوذ 

الستمالة الناخبين. من أمثلة ذلك، استعمال مترشحين لخدمات عمومية؛ تدشين مشاريع تهيئة شوارع 

باسم اإلنعاش الوطني لفائدة فئات معوزة؛ وأزقة وفضاءات عامة في األحياء الشعبية؛ توزيع بونات 

مشاركة بعض الوزراء في تدشين مشاريع والحضور في بعض األنشطة العمومية على المستوى 

إعطاء منح من طرف  المحلي والذين تبين فيما بعد أنهم مترشحون على رأس قوائم في نفس الدوائر؛

لهؤالء المعنيين ؛  االنتخابيةاللوائح بعض رؤساء الجماعات في آخر لحظة لجمعيات من أجل دعم 

تجهيز مؤسسات عمومية أو شق طرق ومسالك في دواوير معزولة بمناسبة فصل الشتاء ؛ استغالل 

مؤسسات خدمات عمومية كمستشفيات ومقاطعات وغيرها؛ غض الطرف عن المباني غير 

  المرخصة..

أما الخروقات التي تُقترف أثناء الحملة، فيتمثل أهمها في تعبئة موظفين أثناء أوقات عملهم؛ استعمال 

رموز دينية )سور قرآنية أو مساجد( أو وطنية )أعالم وطنية أو صور الملك(؛ عدم احترام مساحات 

تعمال العنف اإلشهار المخصصة للملصقات؛ االستعمال غير القانوني لوسائل النقل العمومي؛ اس

المتنافسة؛ استغالل األطفال في توزيع  االنتخابيةالمؤدي إلى أضرار بشرية ومادية بين أنصار اللوائح 

المناشير؛ وجود شبهات وإشاعات قوية بل مؤشرات كثيرة حول توزيع مكثف للمال؛ استغالل 

 مآتم للتأثير في الناخبين.المناسبات االجتماعية كازدياد المواليد واألعراس والمناسبات الدينية وال

أما على مستوى خروقات يوم االقتراع، فيالحظ غياب ممثلي األحزاب في عدد كبير من المكاتب 

خاصة في العالم القروي؛ توجيه الناخبين أمام مكاتب التصويت بواسطة أفراد مرتبطين بمترشحين 

عات األخيرة من يوم دون تدخل السلطات؛ فوضى في بعض مكاتب التصويت ال سيما في السا

التصويت؛ استعمال الهاتف النقال من قبل الناخبين أثناء عملية التصويت؛ االستعمال غير القانوني 

لوسائل النقل العمومي؛ إرشاء الناخبين بتوزيع المال؛ عدم عثور بعض الناخبين على بطائقهم سواء 

التصويت؛ قلة تكوين ممثلي  في مكاتب التصويت أو في دوائرهم؛ استمرار الحملة حول مكاتب

األحزاب للقيام بمهامهم الرقابية؛ عدم فعالية المداد وسهولة محوه؛ اعتيادية عدم التأكد من هوية 

من قبل بعض رؤساء المكاتب؛ تدخل  االنتخابيةالناخبين من قبل رؤساء المكاتب؛ جهل بالقوانين 

ترشحين قبيل إغالق المكاتب؛ تسريب بعض أعوان السلطة لحث الناخبين للتصويت لصالح بعض الم

أوراق االنتخاب من بعض مكاتب التصويت؛ عدم التطابق بين أرقام التسجيل الموجودة لدي الناخبين 

وبين لوائح المكاتب؛ عدم التطابق بين عدد الناخبين وعدد أوراق التصويت؛ تعويض بعض رؤساء 

ل مخالف للمساطر؛ احتفاظ بعض رؤساء المكاتب برجال السلطة أثناء الفرز؛ فرز األصوات بشك

 المكاتب بمفتاحي الصندوق طيلة اليوم.
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عن بعض التدخالت  االنتخابات: كثيرا ما يجري الحديث في تقارير مراقبة االختالالت السياسية

المباشرة لإلدارة، لكن بدون التمكن من تقديم األدلة التي تؤكد ذلك. كما لم تتم البرهنة على االدعاءات 

 تي تقول إن الدولة تسخر بعض القوى للتأثير في عملية التصويت دون أن تظهر هي في الواجهة. ال

على مستوى التأطير، تظهر كثير من األحزاب عن محدودية بارزة تتجلى في اختالف خطابات 

المترشحين المنتمين لنفس األحزاب وغياب التنسيق والتواصل بين قيادة الحزب والمسؤولين 

المحليين، ناهيك عن غياب أخالق االلتزام لدي معظم المترشحين. األمر الذي يسمح بالقول إن أسبقية 

مهما تكون الوسائل. حزاب أصبحت في الغالب هي الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد األ

 االنتخاباتفإن قدرات األحزاب تبدو محدودة على مستوى التأطير. وغالبا ما تبرز وبهذا الصدد، 

 درجة غياب التداول حول الشؤون الوطنية األساسية بين الفاعلين السياسيين والشرائح العريضة من

وعن دور المؤسسة  االنتخاباتالمواطنين إلى التساؤل عن مركزية  من عديدالالمجتمع. وتدفع البلقنة 

البرلمانية في اللعبة السياسية. كما أن تصور مكانة ودور البرلمان يبدو سلبيا. إن التسابق الستعمال 

النفوذ( يؤدي إلى مزيد  وسائل غش جديدة )التحايل على القانون، استعمال المال، الشطط في استخدام

 من فقدان الثقة ويحط أكثر من صورة البرلمان.

على مستوى النظام االنتخابي، توجد عدة ثغرات تقنية وقانونية ومؤسساتية تخص توزيع بطاقات 

الناخب وتكوين األعوان وتعيين المكاتب ونشر اللوائح والخروقات. كما أن إحدى المشكالت األكثر 

اجد الئحتين، محلية ووطنية. مما يخلق تعقيدا إضافيا للناخب فضال عما يخلقه خطورة تكمن في تو

من مصاعب ألعضاء مكاتب التصويت أثناء فرز األصوات. كما يطرح عدة أسئلة ذات طبيعة 

لم يتح خلق ظروف  التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقيةبالالئحة على أساس  االقتراعسياسية. فنمط 

التشريعية. كما أنه أتاح ل "أحزاب  االنتخاباتبين مختلف اللوائح المشاركة أثناء  التنافس السياسي

كبرى" استعمال "أحزاب صغرى" ول "كبار المترشحين" استعمال "صغار المترشحين". كما أن 

دفعت مترشحين يرغبون في تنحية آخرين إلى تمزيق بطاقاتهم مقابل مبلغ مالي. كما أن  %6عتبة 

يشجع األحزاب أيضا إلى اللجوء إلى "مترشحين أغنياء" كمتصدرين للوائح لكونهم  االقتراعنمط 

وحدهم القادرين على تمويل حمالتهم خاصة في العالم القروي. لذلك، فإن هذا النمط يشجع تحويل 

المواطنين إلى زبائن. ناهيك عن كون النظام االنتخابي الحالي يؤثر سلبا على تكوين أغلبية برلمانية 

نسجمة قادرة على أن تمنح للمؤسسة البرلمانية الفعالية والتمثيلية المطلوبتين وتتيح تشكيل حكومة م

 قوية.

 الخروقات

 مالحظات المستجدة المنتظمة

استعمال المال نقدا أو 

على شكل هدايا ومعونات 

 وغيرها

شبهات كثيرة حول تدخالت بعض أعوان السلطة 

 السلطات لفائدة حزب جديد معروف بقربه من

 .2009تحديدا منذ سنة 
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استعمال الرموز الدينية 

 والوطنية

ظهور أشكال انفعالية جديدة من خالل الردود 

 الخطابية "التجريحية" بين زعماء بعض األحزاب 

ظهور بعض مالمح 

 الشعبوية

 االنتخابيةالحمالت 

 السابقة ألوانها

تجاوز العنف الرمزي )تعليقات وحمالت قدحية( 

الواقعي إلى العالم االفتراضي خاصة بين  الفضاء

 شبيبات بعض األحزاب

مع انتشار استعمال شبكات 

 التواصل

 االنتخابيةاستمرار الحملة 

 حتى يوم االقتراع

انتشار استعمال الهواتف الذكية استعماالت 

 مشبوهة داخل مكاتب التصويت

مع انتشار استعمال الهواتف 

 الذكية

استغالل المنصب أو 

 وذالنف

  

   تسخير خدمات عمومية

، حسب تقارير (2016-2007جدول بأبرز الخروقات القانونية المالحظة طيلة عشر سنوات )

 المنتدى المدني المغربي ومركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية

 خالصات عامة /ثالثا

(، ليتساءل 2016-2007إن الناظر في المكتسبات التي راكمها المسار االنتخابي طيلة عشر سنوات )

وإن باستغراب كيف لم تساهم هذه األخيرة في رفع نسبة المشاركة خاصة في االستحقاقات التشريعية. 

 وأخطره هبوطالبرلمانية وميلها نحو االنخفاض )لعل أبرز مثال  االنتخاباتنسبة المشاركة في  تذبذب

( يؤدي إلى إعادة طرح إشكال المشاركة 2007سنة  %37إلى  2002سنة  %52هذه النسبة من 

فالحقل السياسي المغربي ال زال يشكو من مشكلة محدودية المشاركة، حيث أنه من بين   السياسية. . .

رهان الحصول على نسبة مشاركة انتخابية مرتفعة،  االنتخاباتمرار على الرهانات التي تُعلَّق باست

كمؤشر على حيوية المشهد السياسي والحزبي، وعودة السياسة إلى الناس وانخفاض نسبة العزوف، 

وانخراط المواطنين في مكافأة أو معاقبة المسؤولين، خصوصا بعد أن أصبح صوت الناخب له تأثير 

 .التشريعية. االنتخاباتسيقود األغلبية الحكومية في  في تحديد الحزب الذي

إن نسبة المشاركة المحصل عليها في مختلف االستحقاقات خاصة البرلمانية منها ما زالت في حاجة 

ماسة إلى تقوية عالقة المواطنين بالحقل السياسي وإعادة االعتبار للحياة السياسية والعمل السياسي، 

وبهذا الصدد، توجد ثالثة تفسيرات ممكنة النخفاض نسبة  .لمشاركةفي أفق الرفع من مستوى ا

المشاركة: تفسير سياسي يتعلق من جهة بضعف العرض السياسي المقدم من قبل األحزاب، ومن جهة 

أخرى بالموقف الرافض للعبة السياسية كما هي برمتها )موقف حزب النهج الديمقراطي وجماعة 

تي يرتبط بالتمثل السلبي الذي يمنحه البرلمان اليوم؛ وأخيرا هناك تفسير مؤسسا (؛العدل واإلحسان

 وتوزع بها بطاقات الناخب. االنتخابيةتفسير تقني يتحدد بالكيفية التي توضع بها اللوائح 

هكذا يبدو أن الناخبين المغاربة يتوزعون على فئات أربع: الذين ال يصوتون ألسباب غير سياسية؛ 

الذين يقاطعون ألسباب سياسية؛ الذين يفاوضون بخصوص أصواتهم مقابل ما يمكن تقاضيه في 
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ل الذي من أموال مباشرة هنا واآلن. مما يؤكد أهمية المال ونمط من االقتصاد غير المهيك االنتخابات

. نحن هنا أمام ما يشبه نوعا من تحويل المواطنين إلى زبائن وتجريد السياسة االنتخاباتيخلقه وقت 

من طابعها السياسي. وبهذا الصدد، يحق بيان الدور الذي يلعبه المنتخبون المحليون الذين فرضوا 

تحقاقات االنتخابية(؛ أنفسهم مرة أخرى كنوع من "كبار الناخبين" )أو كسماسرة كبار في سوق االس

 وأخيرا، الذين يصوتون باقتناع والذين يبدو أنهم يشكلون الشريحة األكثر تقلصا في الجسم االنتخابي.

إلى عالقة  االنتخاباتوبينما يالحظ ميل الدولة إلى عدم التدخل المباشر في العملية االنتخابية، تحولت 

ن األحزاب التي ينتمي إليها المترشحون لم تعد تتدخل. ثنائية األطراف بين المترشح والناخبين، بحيث أ

األمر الذي يطرح أسئلة جديدة حول الحياة السياسية المغربية وآفاق دمقرطتها. كما يالحظ ارتباط جل 

الخروقات بسلوك المترشحين )الثقافة السياسية( كأفراد أكثر من ارتباطه بسلوك اإلدارة أو السلطات 

اه نحو الحياد السياسي في تراجع مهم لظاهرة تدخل اإلدارة أو التزوير أو العمومية؛ تجلى االتج

االستغالل أو توجيه النتائج. بالنسبة للفاعلين السياسيين، لوحظ استمرار تآكل األحزاب. وفي المقابل، 

 طاع عريض من الناخبين إلى زبائن.سجل تزايد هيمنة األعيان على الحياة السياسية وتزايد تحويل ق

 مع سابقاتها. 2021ذه العودة إلى التقارير السابقة قد تساعد على مقارنة انتخابات ه

 في المغرب 2021النتخابات  العام السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي .3

سنة انتخابية بامتياز؛ سيتم خاللها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة في المغرب  2021تعتبر سنة 

والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، الوطنية والمحلية 

وتأتي في ظل سياق سياسي مختلف عن سابقاتها،   .وانتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان

 االنتخاباتأبرز سماته وضع اجتماعي واقتصادي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا. كما تقبل 

، وفي سياق سياسي دقيق يتسم بإعادة سؤال ثقة المواطن في العملية السياسية واالنتخابية المنتظرة في

 ."، وكلها عناوين ذات أهمية كبرى في "مغرب ما بعد كورونابديلظل مطالب بإيجاد عقد سياسي 

ارزة تتمثل في إطالق ورش تعميم الحماية االجتماعية والنموذج التنموي فضال عن تميزها بأحداث ب

الى حركية جديدة الفتة لعالقات المغرب  باإلضافة ،الجديد، وتعزيز مسار نظام الجهوية الموسعة

 . الدولية وخاصة مع جيرانه

 االنتخابية وانطلقت مرحلة تبادل الرؤى حول القضايا األساسية المرتبطة بالتحضير لالستحقاقات

المقبلة، والتشاور حول القوانين المنظمة لالنتخابات، وتبارت األحزاب السياسة في تقديم مذكرات 

تعرض فيها تحليلها للواقع السياسي ورهاناته، وتصوراتها لإلصالح ومقترحاتها بشأن تدبير 

 .االستحقاق

 مذكرات وتوصيات وسؤال النخب 

تقدمت األحزاب المغربية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، بمذكرات تتضمن مجموعة من 

، حيث بسطت من خاللها تصورها للعملية االنتخابية، وتالقت 2021المقترحات المتعلقة بانتخابات 

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%22-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2021
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%22-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2021
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إلى في بعضها وتعارضت في أخرى، وطفت على السطح مطالب بتخفيض العتبة وإلغائها، والعودة 

بدل الالئحة، وتدبير الزمن االنتخابي، وكذلك الدعم العمومي  االقتراعالنظام الفردي كنمط من 

 .ومشاركة مغاربة الخارج، ونسبة النساء والشباب

لقاءات مع األحزاب الممثلة في البرلمان، تناولت -في وقت سابق-يذكر أن وزارة الداخلية عقدت 

ووعدت فيها "بالحياد التام إزاء كافة األطراف المتنافسة، سواء خالل  اإلطار العام لالنتخابات المقبلة،

مرحلة اإلعداد لمختلف العمليات االنتخابية، أو بمناسبة إجرائها"، ولقاء آخر مع األحزاب غير الممثلة 

في البرلمان تناول مقترحات ومطالب هذه األحزاب، التي أكدت "ضرورة إجراء مراجعة شاملة 

 ."الفردي وإلغاء العتبة االقتراعوالعودة إلى  االقتراع، ال سيما ما يتعلق بنظام خاباتاالنتلمدونة 

وفي سياق التعليق على مذكرات األحزاب والظرفية السياسية الحالية، سجلت نقاط خالفية واضحة 

بين مذكرات الحزب القائد للحكومة وأحزاب المعارضة، وتمثلت تحديدا في اإلشراف على 

، وتدخل وزارة الداخلية، والجمع بين االستحقاقات التشريعية والمحلية، وكذلك العتبة تاالنتخابا

 ونظام التصويت الفردي. االنتخابية

ظلت خطابات ملك المغرب محمد السادس حريصة طيلة السنوات الماضية على دعوة الفاعل السياسي 

لالنخراط في العمل السياسي، غير أن إلى ضرورة العمل على استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب 

أغلب المالحظين يرون أن األحزاب ربما تترهل، ولم تنجح على ما يبدو في تجديد النخب، وذلك 

 .باعترافها

تتواصل إعادة ترتيب المشهد الحزبي إن على مستوى أحزاب األغلبية الحكومية أو على مستوى 

لى إيجاد خطاب جديد وبرنامج انتخابي قادر على أحزاب المعارضة في مسعى التشكيالت السياسية إ

 .تعبئة الناخبين

، التي سيتم خاللها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، االنتخاباتإن مصير 

من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، عالوة على انتخابات ممثلي 

برلمان، مرتبط بالتغلب على العديد من التحديات التي يفرضها المشهد المأجورين، ثم مجلسي ال

 .الحزبي المغربي، وكذلك تبعات أزمة متعددة األوجه خلّفها تفشي فيروس كورونا

 2021تحديات انتخابات 

ستكون محطة بال رهانات سياسية كبرى، إذ ال  2021بينما تشير بعض التحليالت إلى أن انتخابات 

تأتي في سياق إصالحات، إال أن الواقع السياسي لمغرب ما بعد كورونا يجعل تلك االستحقاقات تحت 

شاركة في في المحطات السابقة. وتمثل نسبة الم االنتخابيةتحديات تضاف إلى أخرى رافقت العملية 

 .رابع انتخابات تجرى في عهد الملك محمد السادس، تحدياً صعباً للدولة ولألحزاب بمختلف تلويناتها

وفي موازاة تحدي العزوف عن المشاركة، يبرز تحٍد ثاٍن في وجه الدولة واألحزاب السياسية حول 

كآلية ديمقراطية.  اتاالنتخابكيفية رفع منسوب ثقة المواطنين في األحزاب وهيئات الوساطة وفي 



 

13 

وعلى الرغم مما جاء به الدستور الجديد، والمقتضيات القانونية المنّظمة للحياة الحزبية، لم يتمّكن 

ربما الفاعل الحزبي من الحد من فقدان الثقة من قبل المواطنين في ظل واقع حزبي يتميز بعدم القدرة 

خب أمام واقع سياسي ال يغري على اإلقبال على في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسياً، ما يجعل النا

 .صناديق االقتراع

من ناحية أخرى، من أصعب التحديات التي يمكن مواجهتها في االستحقاقات المقبلة تداعيات األزمة 

االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا وتجاوز االحتقان االجتماعي الذي قد ينتج عنها 

ر السلبي لألزمة االقتصادية واالجتماعية جراء فيروس كورونا، على مستوى التشغيل وتنفيسه. فالتأثي

أو القدرة الشرائية للمواطنين أو على دينامية االحتجاجات، يطرح تساؤالت مشروعة حول مدى قدرة 

الذي قد يصل إلى العزوف عن التوجه إلى صناديق  االنتخاباتالدولة على تجاوز ذلك التأثير على 

 .قتراعاال

تحدي إيجاد نخب جديدة ذات كفاءة. وتأتي صعوبة هذا التحدي من كون تحققه  االنتخاباتكما يواجه 

يرتبط بمدى قدرة األحزاب على تجديد النخب السياسية الحالية، واعتماد آليات ديمقراطية في الترشيح 

  .النتخابيوتزكية الكفاءات القادرة على تحمل المسؤوليات، وتطوير آليات التواصل ا

من ناحية أخرى يبدو أن المنافسة على المراتب األولى ستكون محتدمة بين أحزاب العدالة والتنمية 

واألصالة والمعاصرة والتجمع الوطني لألحرار واالستقالل في حدود العروض السياسية المنافسة 

وسطة، وخاصة أما فيما يخص األحزاب السياسية المت .ومدى قدرتها على بدائل ذات مصداقية

أو تلك التي لم تتمكن من تشكيل فريق  2016األحزاب السياسية الصغيرة التي لم تحقق نتائج في سنة 

فرصة لتأكيد  االنتخاباتبرلماني بسبب عدم حصولها على عدد المقاعد المطلوبة، فإنها ترى في هذه 

 .وتعزيز موقعها في المشهد الحزبي

، فالحديث عنها يبدو سابقا ألوانه، لكن التحالف الحكومي االنتخاباتوبخصوص التحالفات ما بعد 

األمثل يجب أال يتعدى أربع تشكيالت حزبية لكون الممارسة أثبت خالل العشر سنوات الماضية أنه 

 .حين تتعدى مكونات األغلبية هذا العدد يصير من الصعب تأمين التضامن واالنسجام الحكوميين

، فإن أهميتها 2011المقبلة، تعتبر ثالث انتخابات في ظل دستور يوليو  نتخاباتاالوعلى الرغم من أن 

تكمن عموماً في أنها تشكل إحدى اآلليات السياسية التي يستند إليها النظام لتكريس النموذج السياسي 

المغربي، الذي يقوم على اإلصالح في إطار االستمرارية. وعلى هذا األساس يبرز تحٍد آخر يرتبط 

بمرور هذا االستحقاق في ظروف سليمة تدعم التنافس الشريف، واحترام إرادة الناخب، وتضمن في 

  .في الداخل والخارج االنتخابيةالنهاية، تكريس مصداقية العملية 

 رونا:الدولي لالنتخابات في ظل جائحة كوالسياق  .4

في العالم عموما بجائحه كورونا، ال على المستوى االجرائي، أو حتى على  االنتخابيةتأثرت العمليات 

 128منذ بداية الجائحة، فيما لم تغير  االنتخابيةدولة استحقاقاتها  78المستوى الموضوعي، فأجلت 
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دولة شملها تقرير المعهد الدولي للدراسات  206من أصل  االنتخابيةدولة مواعيدها 

  d E-votingا ياإللكترونبعض الدول تقنيات متعددة كالتصويت  لت، واستعمIDEAاالنتخابية

 كاستونيا، أو التصويت عن طريق الوكالة، أو عن طريق البريد مثل سويسرا.

بعد أن  41.6البلدية إبان الجائحة، وبلغت نسبة المشاركة فيها % انتخاباتهاأوروبيا، أقامت فرنسا 

البلدية بعد أن تم تأجيلها  االنتخابات ، وأقيمت52.36ما يقارب % 2014سجلت نسبة المشاركة سنة 

من  21كذلك في كل من النمسا والبوسنه وفي قبرص التركية، وفي ايطاليا تم إقامة استفتاء وطني في 

أقيمت  2021يونيو  15في روما وميالنو وتورينو. وفي  العموديةنتخابات اليمت اوأق 2020سبتمبر 

 .2020يونيو  12انتخابات جهوية في اسبانيا بعد أن تم تأجيلها الى 

، وفي السويد اقيم استفتاء محلي، وفي 2020 فاتح يوليوزإلى  25من  استفتاءفي روسيا تم تنظيم 

المحلية، وأقيمت  االنتخاباتمع مجموعة من  2020ر سبتمب 27سويسرا تصويت فيدرالي في 

 2020دائرة بريطانية في لندن وفي بعض الجهات االخرى في ماي  118انتخابات كذلك محلية في 

 بعد أن تم تأجيلها.

تغيرات مختلفة: يظهر تقرير صادر عن المعهد الولي لالنتخابات  االنتخاباتشهدت نسبه االقبال في 

في دول افريقية كالطوغو  المشاركة:لمعدل  ارتفاعا نسبيا(، 1)الشكل  فة في العالمدولة مختل 78شمل 

% مقارنة باخر انتخابات قبل الجائحة، كما ارتفعت في دول غربيه كالواليات 30ارتفعت النسبة الى 

% بسبب التنافسية الشديدة بين ترامب وبايدن، كما ارتفعت نسبه المشاركة 10المتحدة بما يزيد عن 

 78دولة من أصل  31نسبه المشاركة في %.  وعلى العموم ارتفعت 7بمعدل  بإيطاليافي االستفتاء 

% من 63نسبه  والتي تمثلدولة  53%، بمقابل تراجع نسبة المشاركة في 7.7شملها التقرير بمعدل 

% 9.9معدل التراجع في المشاركة نسبة  ، وبلغ-2-الدول التي شملها هذا التقرير كما يبين ذلك الشكل 

النسبة في فنزويال.  االحصاء، وتراجعتالدول التي شملها  السابقة كمعدل عام لهذه االنتخاباتمقارنة ب

في تقرير آخر، قيودا على عدد المشاركين المسموح  51دولة من أصل  22من جهة أخرى، وضعت 

كما زادت السلوكات االجتماعية الجديدة من دور  االنتخابيةلهم بحضور التجمعات العامة للتجمعات 

الجتماعي في الحمالت االنتخابية، كأحد التحديات االساسية في متزايد وملحوظ لوسائل التواصل ا

الفترة المقبلة خصوصا مع استمرار انتشار المرض، وارتباك كثير من السياسات المحلية والدولية 

 في التعاطي مع الجائحة.

بشكل مبالغ  2019 لعام  االوروبية االنتخابات مفوضية تقريرفيما يتعلق بالتدابير االحتياطية، يخلص 

وفي  االنتخاباتفيه من التفاؤل إلى تقدم ملموس فيما يتعلق بمشاركة الشباب والناخبين الجدد في 

 الحمالت االلكترونية. 

في ظل الجائحة وفي ظل تأثير وسائل التواصل الحظ التقرير األوروبي الخطر الكبير الذي تمثله 

، والتي ظهرت بوادرها مع انتخابات أوباما األولى، وركز التقرير االنتخاباتاألخبار الزائفة على 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1123
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الدعاية األوروبيون من  حين اشتكىعلى مجموعة من التدابير الخاصة بمحاصرة األخبار الزائفة 

 الروسية الصينية.

 :1الشكل 

 

 2الشكل 

 

 

في التجارب المذكورة أعاله )سوريا، إيران، الجزائر( يبرز تأثير نسبي للجائحة على طبيعة الحملة 

االنتخابية، وعلى نسبة المشاركة وعلى البرامج االنتخابية. وحسب الخصوصيات المناطقية تتفاوت 

 عليها.لوحظ عدم تأثير الوضع الوبائي  االنتخابيةدرجة التأثير في المغرب طيلة الحملة 
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 في المغرب: 2021النتخابات  اعداد-ثانيا 

 2021المنظومة القانونية المؤطرة النتخابات  .1

 كبير بشكل النقاش المقبلة االنتخابات لتنظيم الجارية االستعدادات بمناسبة األخيرة اآلونة في تجدد

 ظهرت حيث احتسابه، طريقة بتغيير األحزاب من مجموعة مطالبة بعد وذلك االنتخابي، القاسم حول

 استخراج في الحالية الطريقة على بالحفاظ يطالب األول االتجاه السياق، هذا في مختلفة اتجاهات ثالثة

 يطالب حين في المصوتين، عدد على بناء باحتسابه فيطالب الثاني االتجاه أما االنتخابي، القاسم

 قاعد على بناء االنتخابي القاسم باحتساب البرلمان في الممثلة األحزاب من الغالب وهو الثالث االتجاه
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 الحكومة يقود الذي والتنمية العدالة حزب اعلن الذي المقترح وهو االنتخابية، اللوائح في المسجلين

 نتائج على تبنيها حالة في االنتخابي القاسم احتساب في الطريقة هذه تبعات من متخوفا له، رفضه

 .المقبلة االنتخابات في الحزب

في المغرب بخالف بين األحزاب السياسية حول القوانين المنظمة لالنتخابات  2020اتسمت سنة حيت 

، مع إحالة مشاريع هذه القوانين إلى البرلمان 2021شتنبر 08المقررة في الجماعيةالبرلمانية و

مع األحزاب، برزت  2020وخالل مشاورات أجرتها وزارة الداخلية منذ يونيو  .للمصادقة عليها

خالفات بين األحزاب حيال مشاريع قوانين االنتخابات، ومنها مباشرة الحقوق السياسية وطريقة 

وتتصاعد نقاشات بشأن رهانات االنتخابات المقبلة، خاصة  .وتقسيمها االنتخابيةالتصويت والدوائر 

، 2016و 2011حزب "العدالة والتنمية" )مرجعية إسالمية( نتائج انتخابات عامي بعد أن تصدر 

 .حيث يقود الحكومة لواليتين متتاليتين، للمرة األولى في تاريخ المملكة

حيت أن هناك من  ،اكتنفها الخالف في المقاربة 2021ان عملية اإلعداد للقوانين المؤطرة النتخابات 

م الذي أطر االستحقاقات االنتخابية، أي استكمال البعد الديمقراطي، وهذا يريد أن يستمر النسق العا

وهناك مقاربة أخرى، وهي  .ما يفسر المطالبة بأن يكون القاسم االنتخابي على أساس عدد المصوتين

أن الحقل السياسي يشوبه نوع من الفراغ، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية مستمر كفاعل أساسي 

بالتالي البعض يحاول معالجة إشكالية اد الحكومة لواليتين متتابعتين وياسي، بعدما قفي الحقل الس

الفراغ السياسي، ليس من مدخل الدينامية الحزبية، يعني أن تقوم األحزاب بدورها لمنافسة هذا الفاعل 

 .)العدالة والتنمية(، وإنما من مدخل التحكم في القانون

  أبرز الخالفات 

الحكومة سعد الدين العثماني، اجتماعا مع زعماء األحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، عقد رئيس 

لكن لم يتمكن العثماني من تقريب وجهات النظر حول القضايا  .استغرق أكثر من أربع ساعات

بشكل أساسي،  الخالفية، فعقدت وزارة الداخلية الحقا لقاءات لحسم النقاش، لكن من دون جدوى أيضا

فى على السطح مطلبان ألحزاب المعارضة واألحزاب الصغيرة، األول هو إعادة النظر في القاسم ط

ويقترح "العدالة والتنمية"  .االنتخابي، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد التصويت

د األصوات استمرار اعتماد الطريقة الراهنة في حساب القاسم االنتخابي، أي استخراجه بقسمة عد

 .الصحيحة على عدد المقاعد

مجموع  بقسمة-"األصالة والمعاصرة" أكبر أحزاب المعارضة  باستثناء-بينما تطالب باقي األحزاب 

أما المطلب الثاني فهو  ،على المقاعد في الدائرة االنتخابية االنتخابيةالناخبين المسجلين في اللوائح 

تعديل العتبة االنتخابية، وهي الحد األدنى من األصوات الذي يؤهل حزبا ما للحصول على مقعد في 

بالمئة، وهو ما تعارضه األحزاب  6ويقترح "العدالة والتنمية" رفع العتبة إلى  .أي دائرة انتخابية

حول دون تمثيلها في البرلمان. فيما تدعو الصغيرة والمتوسطة من حيث أدائها االنتخابي، خشية أن ي

 .تماما االنتخابيةأحزاب أخرى إلى إلغاء العتبة 

بالمئة في انتخابات أكتوبر  3بالمئة، ثم تم تخفيضها إلى  6بعتبة  2011وأُجريت انتخابات نونبر 

من مقاعد مجلس  30يوجد خالف حول مطلب إلغاء الالئحة الوطنية للشباب التي تضم  ا، كم2016
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ويتشبث حزبا "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني لألحرار" )عضو باالئتالف  .395النواب البالغة 

مقعدا تضم الشباب  90الحكومي( بتلك الالئحة، بينما تطالب بقية األحزاب بالئحة للكفاءات من 

 .نساء، ويتم اعتمادها جهوياوال

 المسار الديمقراطي 

ان دينامية البحث عن إعادة تشكيل المنظومة القانونية لمعالجة الفراغ السياسي، توقفت بشكل كامل،  

أو على األقل أُجلت بسبب التحديات التي تعيشها البالد حاليا، والحاجة إلى رص صفوف الجبهة 

الوطنية. ان البلد سيعيش هذه اإلشكالية إلى آخر لحظة، فال يمكن الداخلية لمواجهة استحقاق الوحدة 

التوقع بإمكانية حسم هذا الجدل بين المقاربتين في لحظة واحدة، وبالتالي سيستمر التوتر إلى أن تقدر 

الدولة مصلحتها في نهاية المطاف. كما أن المغرب يمر من لحظة مفصلية، وربما في منعطف صعب، 

لة أن تختار بين أن تستكمل المسار الديمقراطي وتتممه، أو أن تسقط في مسار البحث سيكون على الدو

عن تعددية تفرضها القوانين، وال يفرضها الواقع، ومن ثمة سيؤثر ذلك من دون شك على الصورة 

 ."الديمقراطية للمملكة

. إن واالجتماعي، بدون رهانات كبيرة، فهناك هامش للحركة في الجانب االقتصادي 2021انتخابات 

الدولة هي التي تتحمل اآلن مسؤولية تدبير ما بعد )جائحة( كورونا، وهو ما يجعل المؤسسات التي 

تفرزها صناديق االقتراع، وكأن لها دور هامشي، ما دام أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بتنزيل 

ه مرسوم )قرار( حالة حيت ان المنطق الذي بني علي .)تدبير( مقتضيات حالة الطوارئ الصحية

 .الطوارئ الصحية، سيستمر العمل به في تنزيل السياسات والبرامج العمومية مستقبال

الرهان )في االنتخابات المقبلة( سيكون على ما هو اقتصادي واجتماعي وليس سياسي، كما كان عليه 

ان في االنتخابات ، والمؤكد أنه لن يحصل التنافس الحاد الذي ك2016و 2011الحال في انتخابات 

السابقة. أننا نتجه لالنتخابات بدون رهانات وبدون نقاش سياسي وال مجتمعي وبدون نقاش للمشاريع 

، والسياق الذاتي المرتبط بكروناإذا ما استحضرنا السياق الموضوعي المرتبط  .الفكرية والمجتمعية

البحث عن القوت اليومي وتحسين باألحزاب السياسية، وأجندة المجتمع المغربي المتعلقة اليوم ب

الظروف االجتماعية، فكلها اعتبارات تؤكد أن االنتخابات المقبلة ستكون لضمان شرعية المؤسسات 

 القائمة، وللحفاظ على عرف مغربي هو انتظامية إجراء االنتخابات.

  االنتخابيةالمالحظة  

إمكانية مراقبة االنتخابات بُحرية من طرف تتيح الترسانة القانونية والُحقوقية للمملكة المغربية، 

وفي آخر انتخابات برلمانية شهدتها المملكة المغربية، ت الُحقوقية سواء محلية أو أجنبية. الجمعيا

ويُسمح . منظمة وطنية ودولية في مراقبة االنتخابات، عبر ما يفوق أربعة آالف مراقب 37شاركت 

ل مكاتب التصويت ومتابعة مرحلة الدعاية االنتخابية، وذلك للمراقبين التابعين لهذه المنظمات بدخو

 .بهدف رصد وتدوين أي خرق أو تجاوز للقانون خالل هذه العملية

ويُشرف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وهو مؤسسة ُحقوقية ُمستقلة، على عملية التنسيق بين 

وفي أعقاب إعالن  .قبة من خالل أعضائهالهيئات التي تراقب االنتخابات، كما يقوم بدوره بعملية المرا
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النتائج رسمياً من لدن وزارة الداخلية، يُصدر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقريره الذي يضم جميع 

 .ُمالحظاته على العملية االنتخابية

وبدورها، تقوم الجمعيات التي راقبت االنتخابات بإصدار تقاريرها الخاصة، أو بيانات لتقييم مدى 

أما اآللية الثالثة لمراقبة االنتخابات في المملكة المغربية، فتتمثل في  .فية ونزاهة العملية االنتخابيةشفا

ُممثلي األحزاب داخل مكاتب االقتراع، والذين يُشرفون على عملية التصويت بالتنسيق مع رؤساء 

 .المكاتب الذين ال ينتمون إلى أي هيئة سياسية

لالنتخابات، والذين يتجاوزون عادة مئات اآلالف، بمراقبة تطابق أسماء  ويقوم المراقبون الُممثلون

المصوتين مع تلك الواردة في القوائم االنتخابية، ناهيك عن التحقق من أن بطاقات التصويت ال شيء 

 .مكتوب فيها، باإلضافة إلى مهام أخرى

ُحكومية األخرى للسهر على شفافية باإلضافة لهده اآلليات المستقلة، يتم تجنيد مجموعة من اآلليات ال

االنتخابات، حيت تقوم وزارة الداخلية باإلشراف على التنظيم اللوجيستي لالنتخابات في المغرب، 

بالموازاة مع ذلك، يقوم  .والتي تلتزم وفقاً للدستور بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم

لى هذه االستحقاقات، والوقوف على عدم ارتكاب أي مخالفة القضاء المغربي بالرقابة القانونية ع

 .للقانون، فيما تُرتب الجزاءات القانونية على أي سلوك يُعبر بنص القانون ُجرماً مهما كانت درجته

وال تقف المؤسسة القضائية، ُممثلة في النيابة العامة، عند مالحظة االنتخابات فقط، بل تنظر في 

 .بها من لدن الفرقاء االنتخابيينالشكايات التي تتوصل 

هذه اآلليات، وخاصة تعددها واستقاللها عن بعضها البعض، يُعد صمام أمان لنزاهة االنتخابات 

 ومصداقيتها، 

حيت أن آليات مراقبة االنتخابات لها أهمية كبيرة من خالل مراقبة سير العملية الديمقراطية من اجل 

كما تتيح هذه اآلليات تضمن احترام االنتخابات للمعايير  .أكثر تعزيزها واعطاءها شفافية ومصداقية

الوطنية والدولية المتعارف عليها، كما تكون شاهدا على مدى نزاهة ومصداقية االنتخابات وحرية 

 .االقتراع

  الجديدة االنتخابيةأهم ما جاءت به القوانين 

 تهدفمشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لالنتخابات التشريعية والجماعية التي  4 تمت المصادقة على

إلى "تطوير قواعد النظام االنتخابي، وتقوية الضمانات االنتخابية، وضبط قواعد استفادة األحزاب 

 االنتخابيةالسياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات االنتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحمالت 

ة بتمثيل النساء في مجلس ونصت القوانين الجديدة على "تطوير اآللية التشريعية المتعلق ."للمرشحين

الوطنية بدوائر انتخابية  االنتخابيةالنواب )الغرفة األولى من البرلمان(، من خالل تعويض الدائرة 

. وبموجب القاسم االنتخابي " جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة

للوائح االنتخابية، وليس وفق عدد المصوتين كما سيتم احتساب المقاعد بناء على عدد المسجلين في ا

من القانون التنظيمي لمجلس النواب الطريقة الجديدة لتوزيع مقاعد  84وأوضحت المادة  كان سابقا

البرلمان "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_high
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_high
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_high
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عنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب الم االنتخابيةالمقيدين في الدائرة 

 ."قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة من القاسم المذكور

كما نص القانون على تنافي صفة "برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات )عمدة( التي يفوق عدد 

 ."ألف نسمة 300سكانها 

وبخصوص مجلس المستشارين )الغرفة الثانية( نصت التعديالت على لحفاظ للمنظمات "المهنية 

للمشغلين )رجال األعمال( األكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس"، وذلك بهدف 

 تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين االقتصاديين والمقاوالت الوطنية، الكبرى والمتوسطة

 .والصغرى

أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يهدف القانون الجديد ل"ضبط مسطرة الترشح 

النتخابات مجالس العماالت واألقاليم، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث 

الحكومة على الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص  توصادق ."المقاعد لهن في كل مجلس

لألحزاب، قصد "مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى 

األداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة األطر التي 

 ."تكارتوظفها في مجاالت التفكير والتحليل واالب

 

 

 بالمغرب: االنتخابيةة والمحايدة اإلطار التشريعي للمالحظة المستقل .2

ل المالحظة  مرورا  االنتخابيةالذي يبدأ بالحملة  االنتخابيةحلقة مهمة في مسلسل العملية  االنتخابيةتشّكِ

وانتهاء بفرز األصوات وإعالن النتائج، وتكمن أهميتها في تقييم مدى حرية االنتخابات  االقتراعب

ونزاهتها وشفافيتها. وتعتبر من المعايير الدولية المتعارف عليها في إضفاء نوع من المصداقية 

،إذ كانت المالحظة  1997منذ انتخابات  االنتخابيةلالنتخابات، وقد عرف المغرب المالحظة 

تقوم بها منظمات المجتمع المدني ) النسيج الجمعوي(، والمنتدى المدني الديمقراطي  خابيةاالنت

والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، وبعض المنظمات الحقوقية كالمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، 

ل مرحلة التأطير الدستوري والقانوني من خال االنتخابيةدخلت المالحظة  2011وبعد صدور دستور 

 6الصادر في  30.11إصدار قانون خاص بالمالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات، القانون رقم 

 القاضي بتحديد شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات.  2011أكتوبر 

 وهذه أهم العناصر والمضامين لهذا القانون 

 تعريف المالحظة االنتخابية 

 6الصادر في  30.11للقانون رقم  1تقلة والمحايدة لالنتخابات، حسب المادة يقصد بالمالحظة المس

كل عملية القاضي بتحديد شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات،"  2011أكتوبر 

وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد،  االنتخابيةتهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات 
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ظروف تنظيمها وإجرائها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية وتقييم 

والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات والمعايير الدولية، من خالل إعداد تقارير بشأنها تتضمن مالحظات 

 " الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند االقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية

 هات والهيئات المعنية باإلشراف على عملية المالحظة الج

 هي: االنتخابيةالسالف الذكر فإن الجهات المعنية بالمالحظة  30.11من القانون رقم  2طبقا للمادة 

 المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام مالحظة االنتخابات؛ -1

بالعمل الجاد في مجال حقوق اإلنسان، ونشر قيم جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها  -2

 المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها األساسية؛

المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود  -3

 نتخاباتلها باالستقاللية والموضوعية والمهتمة بمجال مالحظة اال

 

  اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات 

 والمحايدة لالنتخاباتالقاضي بتحديد شروط وكيفيات المالحظة المستقلة  30.11ينص القانون رقم 

اإلنسان إحداث لجنة خاصة العتماد مالحظي االنتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق  على 6في المدة 

 راستها والبت فيها.تلقي طلبات االعتماد ود تتولى

 تركيبة اللجنة 

تتألف اللجنة، التي تترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أو من ينوب عنها ويضطلع بأمانتها 

 األمين العام للمجلس، من:

أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون 

 ؛واالتصال

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان؛ممثل عن 

 ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقترحهم 

 الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة؛

 ص مؤهل، لحضور أشغال اللجنة على سبيل االستشارةكما يمكن لرئيسة اللجنة دعوة كل شخ

  الجديد:في إطار القانون  االنتخابيةتجارب المالحظة 

هي محطة االنتخابات الجماعية والجهوية  30.11قانون وأول تجربة مالحظة االنتخابات في إطار 

وأخيرا وليس آخرا محطة االنتخابات لسنة  2016، ثم تلتها االنتخابات التشريعية لسنة 2015لسنة 

 اآلن.التي تجري أطوارها  .2021
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  2015االنتخابات الجماعية والجهوية 

التي توصلت بها، االعتماد منحت اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات، عقب دراسة الطلبات 

منظمات دولية باإلضافة إلى المجلس الوطني  6جمعية وطنية و 34هيئة وطنية ودولية، منها  41لــ 

مالحظا دوليا سيقومون )على مستوى الحملة  76مالحظ منهم  4000لحقوق اإلنسان، ستعبأ أكثر من 

ومجالس العماالت واألقاليم ومجلس واالقتراع( بمالحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات 

 المستشارين.

 

 

  2016أكتوبر  7 التشريعيةاالنتخابات 

وبعد دراسة الطلبات التي توصلت بها  2016أكتوبر  7في إطار التحضير لالنتخابات التشريعية 

هيئة  37اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات، بلغت حصيلة اعتماد مالحظي االنتخابات 

جمعية وطنية، إضافة لمالحظي ومالحظات المجلس الوطني لحقوق  31ودولية، من بينها  وطنية

 دوليا قاموامالحظا  92مالحظ)ة( من بينهم  4000اإلنسان. وقامت هذه الهيئات بتعبئة أزيد من 

 االنتخابيةأطوارها بدءا بالحملة  خالل 2016أكتوبر  7بالمالحظة المستقلة والمحايدة النتخابات 

 وانتهاء بفرز األصوات وإعالن النتائج. االقتراعومرورا بيوم 

  االنتخابات التشريعية والجهوية والجماعية وانتخاب مجالس العماالت واألقاليم لسنة

2021 

تجري هذه االنتخابات في ثالث محطات، فبالنسبة النتخاب مجلس النواب ومجالس الجهات 

، ثم يليها انتخاب أعضاء مجالس العماالت 2021 شتنبر 8والجماعات والمقاطعات ستجرى في 

أكتوبر  5، ثم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر في 2021شتنبر  21واألقاليم المقرر في 

2021. 

للبت في الطلبات التي وردت  تستة اجتماعاوقد عقدت اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات 

غشت  25إليها تباعا من طرف مشرحي المالحظة االنتخابية، وآخر اجتماع تمَّ انعقاده يوم األربعاء 

بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  2021

 .وحضور أعضاءها

منظمة غير الحكومية وطنية، باإلضافة إلى المجلس  44لون مالحظة ومالحظا يمث 4500فتمَّ اعتماد 

جمعية غير حكومية دولية  17الوطني لحقوق اإلنسان سيتوزعون على كافة جهات المملكة وحوالي 

 .مالحظا 70وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 

لس النواب ألعضاء مج االنتخابيةاالستحقاقات وسينكب هؤالء المالحظين والمالحظات على تتبع 

، انتخاب أعضاء 2021شتنبر  8ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات المقرر تنظيمها في 
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وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر  2021شتنبر  21مجالس العماالت واألقاليم المقرر في 

 .2021أكتوبر  5في 

 الجوانب المالية: .3

الماضية وتطورت من كونها مجرد عملية تنظيم تحولت عملية التمويل االنتخابي في السنوات 

الديمقراطيات الغربية.  فعلى المستوى  في "وإشراف إلى تحولها باتجاه "التمويل العام لالنتخابات

الدولي، وحتى سبعينيات القرن الماضي، كان تأمين التمويل االنتخابي يرتكز على تطوع األفراد 

 تضملهم كجزء من التبرع. في حين أن أحزاب اليمين والتي والمتعاطفين مع أحزاب اليسار وتقديم عم

عددا أقل من المتطوعين في صفوفها، استندت أكثر إلى حمالت التبرع الفردية والجماعية، ولم يكن 

للدولة أي نوع من أنواع التدخل في عملية تنظيم التمويل االنتخابي أو التمويل العام المباشر لألحزاب 

"، ومع Marketing Politicalكن مع االنتشار السريع "للتسويق السياسي "والقوى السياسية. ل

اتساع دائرة الدعاية المرافقة لكل الحمالت االنتخابية، لم يعد النموذج السابق كافيا لضمان تنافس 

انتخابي متوازن وفقا لآلليات العصرية. هذا الواقع الجديد، أفضى إلى ازدياد الحاجة الى المال 

مع رسوخ التنظيم اإلداري  االنتخابيةي. وقد رافق هذا االزدياد حاجة أكبر لتمويل الحمالت االنتخاب

 لمراقبة التمويل االنتخابي وضبطه. 

لذلك كان من الضروري إيجاد الصيغ التي تضمن من جهة تمويال انتخابيا عادال وفي نفس الوقت ال 

بحرية. في هذا اإلطار  االنتخابيةتحرم األحزاب والكيانات السياسية من حقها في خوض العملية 

في ظهرت الحاجة لتمويل عمومي لالنتخابات، يؤمن من جهة جزءا من التمويل االنتخابي ويضمن 

 جانب آخر إمكانية مراقبة عملية التمويل.

 حجم الدعم العمومي  /أوال

 االنتخابيةمليار سنتيم( لتمويل الحمالت  36مليون درهم ) 360خصصت الحكومة ميزانية تقدر بـ 

 الخاصة بالجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين. 

قرارات تقضي بتحديد مبالغ مساهماتها فبالنسبة لألحزاب المشاركة  ةوقد صدرت بهذا الخصوص ثالث

 160العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب، ينص القرار األول على أنه تم تحديد  االنتخاباتفي 

ويشير القرار الثاني  .في هذا الصدد االنتخابيةمليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحمالت 

مليون درهم، منها  180الجماعية والجهوية، إلى أنه تم تحديد مساهمة الدولة في  االنتخاباتالمتعلق ب

ويحدد القرار  .مليون درهم لالنتخابات الجهوية 80الجماعية، و االنتخاباتمليون درهم برسم  100

 750نفسه مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 

في المائة من مساهمة  30م، والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ ألف دره

الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة 

وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، ينص القرار الثالث على أن الحكومة خصصت . لالقتراع
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ماليين درهم لفائدة المنظمات  8مليونا لفائدة األحزاب السياسية، و 12مليون درهم، منها  20لغ لها مب

لألحزاب مع تسجيل تراجع في  االنتخابية لتمويل الحمالتوقد خصصت هذه المبالغ  .النقابية

 المتحور. 19المنشورات والتي تم التراجع عن منعها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كوفيد 

 

 

 

 حجم االنفاق على االقتصاد الرقمي  /ثانيا

 انقاق األحزاب على صفحاتها الرسمية -1

حيث توجهت أغلب األحزاب لالستثمار  2021الوجه الجديد النتخابات  االنتخابيةشكلت الحمالت 

. واالنستغرام واليوتوببوك لفايسوخاصة وسائط التواصل االجتماعي كافي المجال الرقمي 

الفايسبوك على أكبر حصة بهذا الصدد نظرا النتشار حساباته لدى عموم المواطنين واستحوذت 

 واستقطابه لفئات واسعة من الشباب.

وتتفاوت األحزاب من حيث حجم التوظيف المالي في هذا المجال بين التي تعتمد عليها للوصول الى 

، واألحزاب التي تملك صفحات      Sponsoringرعاية والدعم  الناخبين المفترضين عن طريق ال

  Trafic Free إنفاقأي  جمهور واسع دون فعالة وذات

 بوك" بالدرهم   ى صفحات التواصل االجتماعي "فايساألحزاب عل إنفاقحجم          
       

النسبة 

 المؤية

 28االنفاق من 

 3غشت الى 

 شتنبر

النسبة 

 المؤية

االنفاق من 

 3مارس الى 11

 شتنبر

النسبة 

 المؤية

عدد 

 اسم الحزب المتابعين 

 التجمع الوطني لألحرار 1512089 43% 2289960 88% 480654 80%

 ةالمعاصرواألصالة  533359 15% 48393 2% 42714 7%

 يةوالتنمالعدالة  1190805 34% 7857 0.3% 6237 1%

 االستقالل 120013 3% 242811 9.4% 66240 11%

 االتحاد االشتراكي  131777 4% 5544 0.2% 3141 1%

 المجموع 3488043 100% 2594565 100% 598986 100%

 https://web.facebook.com/ads/libraryالمصدر: جمع بيانات صفحات األحزاب واردة بـ 

فمن خالل هذه المعطيات اإلحصائية التي توفرها إدارة فايسبوك، يمكن تقسيم األحزاب حسب االنفاق 

 مستويات:الى ثالثة 
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 :إنفاقاالمستوى االول: األحزاب األكثر 

على االشهار االنتخابي عبر وسائط  إنفاقايعتبر حزب التجمع الوطني لألحرار أكثر األحزاب 

فقد هر قبل بداية الحملة االنتخابية. التواصل االجتماعي، بل واألكثر اعتمادا على هذه الوسائط منذ أش

مليون درهم، وحوالي نصف مليون درهم خالل  2،3الجاري حوالي مارس من العام  11أنفق منذ 

من حجم االنفاق الحزبي في  %90 األرقام حواليوتشكل هذه  األسبوع األول من الحملة االنتخابية.

يدل على أن هذا الحزب يعول على هذه االستراتيجية التواصلية في حملته الدعائية.  المجال، مماهذا 

رقمي يخلو من إعالنات هذا المكون الحزبي. بل ان الوصالت  إخباريموقع  لذلك ال نكاد نجد أي

االشهارية التي تمر أثناء مشاهدة قنوات اليوتوب أغلبها دعاية لهذا الحزب، وقد تم أيضا استقطاب 

الشي  الحزب،أغلب الوجوه المعروفة في الفضاء الرقمي والتي تحقق أغلب المشاهدات للدعاية لهذا 

 أن االنفاق يفوق تلك األرقام التي تعبر عن وسيط واحد وهو الفايسبوك. الذي يؤكد

 إنفاقاالمستوى الثاني: األحزاب األوسط 

يمثل هذه الفئة حزب االستقالل التي يحاول قدر اإلمكان تطوير أدائه وتلميع صورته في العالم 

ألف  66ف حوالي الماضية. ووظم خالل األشهر الستة ألف دره 250االفتراضي. حيث أنفق حوالي 

من حجم االنفاق  %10درهم خالل األسبوع األول من الحملة االنتخابية. وهو بذلك يمثل حوالي 

 الحزبي في هذا المجال.

 إنفاقاالمستوى الثالث: األحزاب األقل 

األحزاب تعتبر أحزاب العدالة والتنمية واالصالة والمعاصرة واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية من 

من حجم  % 2،5األقل اقباال على التوظيف المالي في الفضاء االفتراضي حيث ال تتجاوز مجتمعة 

درهم خالل الستة أشهر الماضية، علما أن أغلب هذه  60،000االنفاق في هذا المجال وهو ما يعادل 

أن أهم مالحظة يمكن غير  قبلها.وليس  االنتخابيةالحملة  االستثمارات كانت خالل األسبوع األول من

تسجيلها بهذا الصدد هو عدم تناسب حجم االنفاق في الفضاء االفتراضي مع قوة الحضور واستقطاب 

 الناخبين في هذا الفضاء.

 وهذا ما يوضح بجالء المبيان التالي:

 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

شتنبر3غشت الى 28االنفاق من 

شتنبر3مارس الى 11االنفاق من 

عدد المتابعين 

االتحاد االشتراكي5-االستقالل4-العدالة3-البام2-االحرار1:االحزاب
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"  فايس بوك"حجم انفاق االحزاب بالنسبة للمتابعة على صفحات التواصل االجتماعي 
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حزب  فبالنظر الى عدد المتابعين يالحظ أن حزب االحرار األكثر إنفاقا يتابعه تقريبا نفس عدد متابعي

ألف متابع. مما يعني أن ما يكلف األول أكثر من  300العدالة والتنمية األقل إنفاقا بفارق ال يتجاوز

 درهم. 8000مليون درهم ال يكلف الثاني اال أقل من  2،3

حزبي االصالة والمعاصرة بحزب االستقالل؛ حيث يتقطب األول  تمت مقارنةونفس االمر إذا ما 

ألف درهم في حيث ال يتجاوز عدد متابعي  50حوالي نصف مليون متابع بميزانية تقدر بحوالي 

 ألف درهم. 240ألف بميزانية تفوق  120صفحة حزب االستقالل 

على االشهار في العالم االفتراضي وهذا التحليل المقارن يدل على التناسب االطرادي بين حجم االنفاق 

وحجم المتابعة من طرف المواطنين، حيث توجد مؤشرات أخرى أكثر تأثير من قبيل التواجد منذ 

 سنوات وبشكل مستمر.

 االنفاق على الصفحات الرسمية لألمناء العامين لألحزاب  -2

شحين مفترضين لرئاسة باعتبارهم مر االنتخابيةيعتبر ترميز األمناء العامين خالل فترة الحملة 

 المرحلة.الحكومة المقبلة أحد أهم أولويات األحزاب الكبرى المتنافسة خالل هذه 

 الصدد.أهم الوسائل في هذا  إحدىوتعتبر الصفحات الرسمية في وسائط التواصل االجتماعي 

 https://web.facebook.com/ads/libraryالمصدر: جمع بيانات صفحات األحزاب واردة بـ 

  بالدرهم "صفحات التواصل االجتماعي "فايسبوك األحزاب علىالعامون  األمناء إنفاقحجم 

       

النسبة 

 المؤية

 28االنفاق من 

 3غشت الى 

 شتنبر

النسبة 

 المؤية

االنفاق من 

 3مارس الى 11

 شتنبر

النسبة 

 عدد المتابعين  المؤية

العام اسم األمين 

 الحزب

 عزيز أخنوش 580372 46%  91107.00 93%  17055.00 70%

 عبد اللطيف وهبي 37000 3%  2781.00 3%  2772.00 11%

 سعد الدين العثماني 524368 42%  1242.00 1%  1242.00 5%

 نزار البركة 10707 1%  3240.00 19%  3240.00 13%

 ادريس لشكر 108818 %9  900.00أقل من  1%  0.00 4%

 المجموع 1261265 100%  98370.00 100%  24309.00 100%
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 استنتاج ما يلي: والمبيان التوضيحي، يمكنومن خالل معطيات الجدول أعاله 

 حجم االنفاق ال يتناسب بالضرورة مع عدد المتابعين والمهتمين بالصفحة. -

 اقدمية الصفحة مؤشر على المتابعة المنتظمة من المواطنين -

 ئم مؤشر اخر على المتابعة واهتمام الناخبينالنشر المستمر والتواصل الدا -

 ثالثا: استمالة الناخبين عن طريق تمويل األنشطة الخيرية والريعية أو توزيع المال

مع شهر رمضان الذي تكثر فيه االعمال الخيرية  االنتخابيةتزامنت األشهر القليلة التي سبقت الحملة 

بشكل دوري. وقد عملت وزارة الداخلية خالل هذه من طرف الجمعيات التي تنشط في هذا المجال 

الفترة على منع الجماعات الترابية من توزيع هذه المساعدات، كما فرضت إجراءات صارمة على 

وقد تناقلت  مختلف هذه الجمعيات لعدم القيام بهذا النشاط حتى ال يعتبر حملة انتخابية سابقة ألوانها،

ي رسائل موجهة الى العديد من الجمعيات خاصة المحسوبة تقليدا العديد من وسائط التواصل االجتماع

 على التيارات المحافظة واإلسالمية.

غير أن الالفت للنظر خالل هذه السنة ظهور مؤسسة خيرية ألول مرة تدعى "جمعية جود" التي 

من  صرح األمين العام لحزب التجمع الوطني لألحرار اشرافه عليها، والتي وزعت مئات االطنان

المساعدات الغذائية خالل رمضان الماضي في مختلف ربوع المملكة تحت اشراف الفروع الجهوية 

والمحلية للحزب مع حياد سلبي لإلدارة حيث لم تلقى أنشطتها أي منع يذكر. وقد أثارت هذه الواقعة 

ما يتعلق ردود أفعال كثيرة من طرف األحزاب والجمعيات ومختلف طوائف المجتمع المدني خاصة في

مع توجيه أصابع االتهام الى بعض وسائل االعالم بسبب  بمصادر التمويل التي تقدر بماليين الدراهم.

 التكتم عن الخبر أو عدم نشره

سياسيا  مشكال” أصبحتأن جمعية جود الخيرية ، أحد القياديين الحزبيينفي هذا الصدد اعتبر 

، على حد وصفه، ملمحا إلى الرشى االنتخابية، “أكبر فضيحة أخالقية تواجه المغرب“، وةبالمملك“

عزيز أخنوش
سعد الدين العثماني
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0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

700000.00

تناسب تمويل صفحات االمناء العامين مع عدد المتابعين
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” وأضافحيث سجل ان المؤسسة المحسوبة على األحرار قد منحت مؤخرا نحو مليون قفة مساعدات، 

 .اآلن“متكافئمع األحرار أصبح غير  صراعنا

مليون "قفة رمضان" على  الجمعية توزعهذه ، أن االشتراكيةن العام لحزب التقدم وكما صرح األمي

إلى  150درهم، وهو ما يعادل  200و 150مليون أسرة مغربية، حيث تقدر قيمة كل "قفة" ما بين 

مليون درهم تخصصها هذه الجمعية لتوزيع "قفف مساعدات" للفقراء على بعد أربعة أشهر من  200

ين من الدراهم التي تخصصها هذه الجمعية ، متسائال في اآلن نفسه عن مصدر هذه المالياالنتخابات

وأشار أيضا إلى أّن ما خصصته جمعية "جود" لتوزيع  ."لهذا النشاط الذي اعتبره بنعبد هللا "انتخابوي

"قفف رمضان" في شهر واحد هو نفسه القيمة المالية التي توزعها الدولة على األحزاب السياسية 

 .االنتخاباتمجتمعة لتدبير 

 االنتخابيةثل هذه التصريحات بخصوص مصادر التمويل هذا الحزب خالل أيام الحملة وقد تجددت م

من طرف بعض األمناء سواء بالتلميح أو التوجيه المباشر خاصة مع توثيق وسائط التواصل 

 االجتماعي لوقائع استمالة الناخبين بالمال. 

لالنتخابات تبقى جد مهمة، غير ويمكن اجمال القول في كون االعتمادات التي خصصتها الدولة 

توظيفها يختلف بين األحزاب بين االستثمار في التواصل المباشر أو التوظيف في الفضاء االفتراضي 

 المتحور. 19خاصة في ظل ظروف الجائحة المستمرة مع وباء كوفيد 

الحالية وحجم  االنتخاباتلكن يمكن مالحظة عدم تناسب االستثمار في العالم الرقمي كمظهر جديد في 

المتابعة من طرف الناخبين المفترضين، حيث مازالت تحظى األحزاب الفاعلية على المستوى الواقعي 

والنشيطة تنظيميا والمتواصلة طيلة السنة مع المواطنين أكثر تأثير ومتابعة حتى في العالم االفتراضي 

مدى سنوات من التواصل المنتظم دون الحاجة الى أي استثمار، غير أن ما حققته هذا األحزاب على 

جاذبية بواسطة استثمار ماليين الدراهم خالل أسابيع  وبطرق أكثرحققته أخرى في ظرف قياسي 

 فقط.

في ظل هذا التباين في طرق وفعالية وسائل التواصل االنتخابي ما زالت الطرق التقليدية تحظى 

قره من خالل ظهور فاعلين جدد أكثر واستغالل حاجة الناس وف الخيريبمكانتها من خالل العمل 

نفوذا وأوفر ماال ومساحة للعمل دون قيود إدارية تذكر، ودون أي توضيح بخصوص مصادر هذه 

 ت الضخمة. التمويال

 

 :تنديد بعض قياديي األحزاب المغربية باستعمال المال في الحمالت االنتخابية 



 

29 

نظرا الستفحال هده الظاهرة، نجد بعض زعماء األحزاب ينددون باستعمال المال الحرام في العمليات 

األمين العام  ، أنه تحدث إلى2021شتنبر  4حيث نشر السيد مصطفى الفن يومه السبت  االنتخابية

نشغال وأنا أتحدث إلى وهبي وجدت الرجل ملحزب األصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي قائال: "

ومشغوال الى حد االنزعاج من هذه األموال التي توزع سرا وعالنية على الناخبين في مختلف جهات 

المملكة... وهبي لم يمضغ كلماته وهو يتحدث عن هذه الظاهرة التي اعتبرها خطيرة جدا ألنها 

وكما أشار السيد وهبي  .المنتظرة االنتخابيةستمس بمصداقية المؤسسات وبمصداقية االستحقاقات 

باالسم لحزب التجمع الوطني لألحرار وأمينه العام السي عزيز أخنوش باعتبارهما مسؤولين عن 

 عودة ظاهرة توزيع المال".

نعم نحن تقريبا أمام عملية شراء للفصل " :كما صرح السيد األمين العام لحزب االصالة والمعاصرة 

 "..ملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر االنتخاباتمن الدستور الذي يعين بمقتضاه ال 47

وأردف أيضا عن إمكانية وقوع بعض السيناريوهات حتى لو فاز األحرار بهذا االستحقاق المنتظر، 

لإلطاحة بحكومة األحرار  حزب العدالة والتنميةحيث قال إنه مستعد للخروج للمعارضة مع 

واألصالة  العدالة والتنمية مع وجود تحالف حزبي بين "ألن أي حكومة، لن تصمد طويالالمفترضة: 

ولم يقف وهبي عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك ولمح إلى إمكانية في المعارضة...".  والمعاصرة

العدالة والتنمية المشاركة في حكومة يقودها األحرار لكن بشروط التحالف الحزبي الذي قد يجمع بين 

 .-البام–والمعاصرة في المعارضة  واألصالة-البيجيدي –

 خطر المال والدين، الى االشتراكية، النائب السابق عن حزب التقدم وجمال بنشقرونكما أشار 

الحالية هو النفوذ االقتصادي والمالي"،  االنتخابيةأكبر مشكل يعترض العملية وأضاف بنشقرون: "

تقصي وانتقد القيادي السياسي كون األحزاب " .""تكوين المناضلين أصبح عملة نادرة مؤكدا أن

"البرلمان واجهة سياسية مهمة،  معتبرا أنوتهمش الكفاءات، رغم الرهانات التنموية الكبيرة"، 

وأردف المتحدث بأن الجماعات  ."، وفق تعبيرهومن غير المقبول أن تنبني على قاعدة غير سليمة

أخطر تحد في كانيات وسياسات القرب، مشيرا إلى أن "الترابية تحتاج إلى إرادة صلبة لتوجيه اإلم

 ."، ومطالبا الشباب بضرورة التحركهذه االستحقاقات يتراوح بين استخدام الدين والمال

رغم المجهودات التي تبذلها الدول لتوطيد أسس الديموقراطية وتخويل إمكانات عينية ومالية للهيات 

ياسية إلفراز نخبة قادرة على تحمل المسؤولية. والمغرب السياسية من أجل إنجاح االستحقاقات الس

ينحوا نفس المسلك اذ يضع إدارة قارة واعتمادات مالية لتنظيم االنتخابات يضع قوانين وإجراءات 

زجرية لكل من تجاوز حدودها. لكن يبقي الجشع البشري متواجدا من أجل تجاوز هذه القوانين 

مية لألشخاص المؤهلين لبيع أصواتهم دون الوعي بأهمية والمساطر، تطعمه خاصيات الجهل واأل

 هذا االجراء الذي يضرب بمصلحة الوطن والمواطنين.
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  المال الذي  محاربة استعماللدعم آليات  االنتخابيةاالجراءات الجديدة في القوانين

 يستعمل في العمليات االنتخابية:

إن اإلجراءات الجديدة التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع األحزاب ضمن المشاورات المتعلقة 

، تأتي لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف 2021لسنة  االنتخابيةباالستعدادات لالستحقاقات 

الالئحي أو المرشحين  االقتراعلوكالء اللوائح في  االنتخابيةللمرشحين بالنسبة للحمالت  االنتخابية

في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حمالتهم االنتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد 

 غ المذكورة. بالمصاريف مرفقة بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبال

سنتيم، مليون  30بالنسبة ألعضاء مجلس المستشارين في  االنتخابيةويحدد المرسوم سقف المصاريف 

مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العماالت  15وفي 

ماليين بالنسبة ألعضاء مجالس الجماعات. وفي هذا السياق جرى  5ماليين سنتيم، و 6واألقاليم في 

بير المالي االتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد االنتخابي، من خالل تدقيق التد

عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي لتتبع  االنتخابيةللمرشحات والمرشحين للعمليات 

المداخيل والمصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها. كما جرى االتفاق على تعزيز مراقبة السير 

سات الحكامة السليم للعمليات االنتخابية، من خالل العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤس

وخاصة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والهيئة الوطنية للنزاهة  االنتخابيةذات الصلة باالستحقاقات 

في  "المال الحرام"والوقاية من الرشوة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الحرب على استعمال 

عماالت واألقاليم االنتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات وال

وتبريرها  االنتخابيةوالمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحمالت 

 أيضا.

ونص مرسوم حكومي سابق على ضرورة ارجاع األحزاب والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من 

بارية توجيه مستندات اإلثبات مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، مشيرا إلى إج

إلى رئيس المجلس األعلى للحسابات، داخل أجل ال يزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة 

  الدولة.

 

 :القضاء المغربي في مواجهة المال الغير المشروع في العمليات االنتخابية 
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والمراسيم الوطنية يبقى اللجوء الى رغم هده اإلجراءات التشجيعية والزجرية التي تقدمها القوانين 

-المال الحرام-المال الخاص أساسي لتغطية الحمالت االنتخابية، بل يتعداه فيما اصطلح على تسميته ب

حيث يسجل القضاء متابعة بعض المرشحين إثر التورط في استخدام المال الحرام كناية على شراء 

مة في حق وكيل الئحة التجمع الوطني لألحرار الحبس النافذ والغرا األصوات، وكمثال على دلك:

، حيث قضت المحكمة االبتدائية 2021غشت  12 النتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات في

، بثالث سنوات حبسا نافذة على وكيل الئحة التجمع الوطني 2021غشت  11بكلميم يومه األربعاء 

درهم كما  70.000دمات مع غرامة مالية قدرها لألحرار النتخابات غرفة التجارة والصناعة والخ

 .أدين من معه بسنة نافدة لكل واحد منهما

فيما أدانت المحكمة ذاتها، مرشح عن حزب األحرار بالغرفة الفالحية بجهة كلميم وادنون بالجماعة 

وتمت درهم  70.000سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها  3، ب إفنيالترابية بأيت الرخا إقليم سيدي 

 إدانة سيدة معه بسنة نافدة في نفس الملف.

قبول هدايا وتبرعات بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير وتابعت المحكمة المرشحين بتهم "

على تصويتهم والتوسط والمشاركة في ذلك، ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات 

 ."نقدية ووعود قصد التأثير على تصويتهم

أن أعلن وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بكلميم، أن النيابة العامة أمرت يوم الجمعة الماضي  وسبق

بوضع ثالثة أشخاص متورطين في قضية شريط فيديو حول قيام أحد المرشحين لالنتخابات بتوزيع 

 .نقود على أشخاص، رهن تدابير الحراسة النظرية

حث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي أنه وتبعا للبوأوضح بالغ وكيل الملك "

بتوزيع  االنتخابيةيوثق لقيام أحد المرشحين لالستحقاقات  2021غشت  6لشريط فيديو يوم الجمعة 

بعض األوراق النقدية على مجموعة من األشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثالثة 

 ".ير الحراسة النظريةأشخاص متورطين في القضية رهن تداب

 المال وأزمة الثقة في االنتخابات 

تكتسي االنتخابات في ظل النظم السياسية المعاصرة أهمية بالغة بالنظر لإليجابيات الكبيرة التي 

توفرها من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، فهي تشكل نوعا من "السلطة"، يمنحها القانون للمواطنين 

لهم، الحياة السياسية مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين  ويسهمون في، الذين يكونون هيئة الناخبين

يعبر فيها المواطنون عن أراءهم عبر اختيار من ينوب عنهم في اتخاذ القرارات المتعلقة  بحيث

 .بتسيير الشؤون العامة المحلية
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بعدا سياسيا بحثا يتمثل وتتأثر العملية االنتخابية في شموليتها بمجموعة من العوامل، منها ما يأخذ 

في نوعية النخب المشاركة واألحزاب المتنافسة، ومنها ما يأخذ بعدا قانونيا يتمثل في قانون 

 االنتخابات والتقطيع االنتخابي ونمط االقتراع...وهلم جرا

فهي كآلية إجرائية تفتح الباب أما جميع القوى والهيئات السياسية للتنافس الديموقراطي على كسب 

ة الناخبين من جهة، وتمكين القاعدة المجتمعية من المشاركة في اتخاد القرار على المستوى ثق

المحلي من جهة أخرى. بالرغم من وجود عوامل قد تعيق هذا المسار كظاهرتي العزوف السياسي 

 وانتشار المال السياسي.

قلق في اآلونة األخيرة فقد أضحت ظاهرة شراء االصوات ودخول المال السياسي في االنتخابات محط 

فاالستخدام المكثف للمال قد  االنتخابات.كونها تضعف المسار الديموقراطي وخطر يتربص بنزاهة 

يحسم في نتائج االنتخابات ويساعد على التمييز وانعدام المناصفة وكذا المنافسة بين األحزاب التي قد 

 .الحكومةويعني ذلك شراء رئاسة  أخرى،تتصدر النتائج دون 

، علق الكثيرون 2021شتنبر  8فعلى بعد أيام عن إعالن نتائج االنتخابات التشريعية والجهوية يوم 

بأن الحملة االنتخابية لهذه اآلونة عرفت استخداما مكثفا للمال وتوجه أصابع االتهام لحزب التجمع 

الحملة االنتخابية ،  الوطني لألحرار، فقد أدانت ثالثة أحزاب سياسية استعماال غير مشروع للمال في

وهم حزب العدالة والتنمية على لسان أمينها العام السابق بنكيران  ، وحزب األصالة والمعاصرة الذي 

جاء على لسان أمينه العام السيد وهبي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية : نقصد جزب التجمع 

 الوطني لألحرار، نتهمه بإغراق الساحة االنتخابية بالمال.

وبدوره اتهم األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية حزب التجمع الوطني لألحرار بتقديم مبالغ مالية 

 خيالية بشكل واضح القتالع مرشحين من أحزابهم.  

وهو ما تم رصده كذلك على مستوى األموال التي حشدها حزب التجمع الوطني لألحرار لحمالته 

 قانونيا.تجاوزت الحد المسموح به فقد  االنترنت،الدعائية على مواقع 

من جهة أخرى فإن مسألة العزوف راجعة باألساس إلى أزمة الثقة التي تهم المواطنين بصفة عامة 

والشباب بصفة خاصة الذي أضحت لديه قناعات بأن الحكومات التي تنبثق من األحزاب الفائزة في 

يحكم في الحقيقة. ومن جهة أخرى تؤمن بأن  المخزن هو من المركزية أواالنتخابات ال تحكم فالدولة 

وال ترى في نفس الوجوه المنتخبة  الفساد،المساهمة في االنتخابات لن يساهم في تغيير الواقع وتقليل 

فحتى السلطات  المقاطعة.التي تقدم ترشيحها بشكل دوري أي أمل يمكن أن تتعلق به وبالتي تتجه نحو 

يق إللقاء القبض على الذين اختلسوا أمواال ضخمة من ميزانية القضائية تظل عاجزة عن إجراء تحق

 االنتخابية،تقرير المجلس األعلى للحسابات وتم وضعهم من جديد على رأس اللوائح  الدولة حسب

ونجاحهم يعني نفس المنهجية في التدبير والتسيير ونفس الجرائم وهو أمر غير مقبول قانونيا وال 

 أخالقيا.
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أما جل المواطنين  مثقفة،الحظ أن معظم الناخبين ينتمون إلى الفئة الفقيرة والغير إضافة إلى ذلك ي

وتظل  االنتخابات،ذوو الكفاءات والمثقفين من الطبقة المتوسطة فقد فضلوا العزوف النعدام الثقة في 

لطبقة المنتمية للطبقة الكادحة تدفع بالديموقراطية إلى الالمجهول ما دامت هي ا الشريحة الناخبة

  المال.المؤثرة في المشهد السياسي والمساهمة في دعم المرشحين مقابل 

إن العزوف السياسي للمواطنين نظرا لجهلهم لمخاطره يسهل عملية التصويت القبلي والمالي حيث 

ان استخدام المال يفقد األخيرة المصداقية ويفقد  والمال.تفوز األحزاب التي تعتمد على الجاه واألعيان 

 فيها.لمواطن الثقة ا

في نهاية  وهذا يؤديكما ويدفع االستخدام الغير المشروع للمال قد يؤدي إلى تنامي البيروقراطية 

 المغربي.المطاف الى اختالالت عميقة على مستوى المؤسسات والتوازن الطبقي في المجتمع 

 الترحال السياسي:  .4

تغيير بعض السياسيين النتماءاتهم  تتمثل فيأصبحت ظاهرة الترحال السياسي في المغرب، والتي 

 ،أو تنقل البرلمانيين من فريق إلى آخر دون معايير واضحة ،الحزبية من خالل تنقلهم بين األحزاب

مما يكرس نوعاً من عدم استقرار العمل  ،ديدنا مألوفاً بمجرد اقتراب االستحقاقات االنتخابية

في عمل المؤسسة  الغموض وكذاجهة أخرى من  واألغلبية والمعارضةالحكومي من جهة 

 إذ للممارسة السياسة، تمثالت المواطن المغربي على الظاهرة تأثر سلبا كما أن هذه الدستورية.

 .بعيدة كل البعد عن كونها ممارسة نبيلة، بل قائمة على االنتهازية واستغالل الفرص يراها البعض

حزب  التي فاز بها 2016 استحقاقات جديدة، ففييعتبر الترحال السياسي في المغرب ظاهرة  ال 

إلى استقطاب شخصيات  ،حزب األصالة والمعاصرة، أقوى حزب معارض ، لجأالعدالة والتنمية 

األخير نهج نفس المسلك  هذا .سياسية مهمة من أحزاب أخرى، أبرزها حزب التجمع الوطني لألحرار

صعيد المملكة ليراهن عليها في االستحقاقات  على السياسية كتلته لتعزيز 2020 انتخابات في

الموالية مع تبني السرية التامة بخصوص هويات السياسيين والبرلمانيين والمنتخبين الذين  االنتخابية

 معظم جلسات البرلمان أن وتجدر اإلشارة   الى فضلوا الترحال السياسي لفائدة حزب الحمامة.

تالوة أسماء األعضاء الذين قدموا استقالتهم بعد  تتم خاللها األسبوعية بمجلسي النواب والمستشارين

منتصف شهر يوليو قبل أيام من نهاية الدورة  فيقدم،  وفي هذا الصدد .تغيير انتمائهم السياسي

األولى والثانية البرلمانيين بالغرفتين  عشرات ،2022-2021التشريعية الثانية من السنة التشريعية 

الترحال “وذلك بعد التحاقهم بأحزاب أخرى في إطار ظاهرة  استقالتهم من المؤسسة التشريعية،

مع اقتراب كل موسم انتخابي في المغرب، إلى محاولة بعض  االستقاالت، وترجع هذه .”السياسي

قانون األحزاب السياسية للتحايل على  البرلمانيين تغيير انتماءاتهم الحزبية قبل يوم االستحقاقات

إذ يعتبر  الوقت.نفس  انتماءين حزبين في أو الجمع بين« الترحال السياسي»المغربي، الذي يمنع 

باسم حزب مغاير مخالفة يمكن أن  في االنتخابات السابقة حزب ما قائمة نجح على نائب أي ترشح

https://arabicpost.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/11/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://arabicpost.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/11/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://arabicpost.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/11/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
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قام رئيس مجلس النواب المغربي، بإحالة وقد  .الموالية تفقده مقعده البرلماني حال فوزه في االنتخابات

 .استقاالت النواب إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها

بالرغم  المغربي الجديد في التغلب عليه ينجح الدستورهذه الباتولوجيا السياسية عائقا لم  اعتبار ويمكن

تخلى عن يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من "على أنه  61 في الفصلأنه ينص  من

ح باسمه لالنتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي انتمائه السياسي الذي ترش

إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه 

ومسطرة اإلحالة على  األمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال

وهذا المبدأ تم تنزيله وتكريسه في باقي القوانين التنظيمية األخرى المتعلقة  ".المحكمة الدستورية

 باالنتخابات، سواء الجماعات الترابية أو الغرف المهنية.

ت الجديدة للقيادات الحزبية حق تقديم طلبا االنتخابيةأعطت القوانين ” الترحال السياسي“ولتقليص 

هذا  بموجب ،يصبحأنه  من مهامهم االنتدابية، إذ” جلدهم السياسي“لتجريد البرلمانيين الذين غيروا 

حق األحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بغية طلب  النواب، منالنص القانوني التنظيمي لمجلس 

المذكرة التقديمية وفق  ويرمي هذا النص، .عن انتمائه السياسي هطرد نائب برلماني عقابا على تخلي

لمحاربة  وتعزيز ميكانيزمات التخليق المعتمدة دعم التي رافقت القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى

التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى “الترحال السياسي، مؤكدة على 

 .”ضوية المجلسخالل مدة انتدابه عن االنتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لع

 من توافق مجموعة   أيضا إلى فشل األحزاب السياسية في وقف هذه الظاهرة بالرغم وتجدر اإلشارة

اال أن معظم  ،”سرقة المنتخبين“من األحزاب الممثلة في البرلمان على ميثاق أخالقي ينص على عدم 

تفاقم العزوف  في ويساهم مما يؤثر سلبا على مصداقية العمل السياسي به،هذه األحزاب ال تلتزم 

بالجملة من  برزت ترحاالت االنتخابيةعلى بعد أسابيع قليلة من االستحقاقات  .المغرب في االنتخابي

 يلي بعضا منها: فيماهيئة إلى هيئة، نسرد 

فقد أعلن األمين العام السابق لحزب االستقالل، حميد شباط، بشكل رسمي، عن ترشحه لالنتخابات  

وبرر  .تزكيته” للميزان“الجماعية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية بعد رفض األمين العام الحالي 

إضافة إلى عدم امكانية ترشحه وفق   هذا األخير قراره بعدم توصله باي طلب ترشيح من شباط 

المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية، حيث أنه لم يقدم 

استقالته من مجلس النواب داخل اآلجال القانونية المحددة على غرار البرلمانيين الذين قرروا الترشح 

  .الموالية االنتخاباتلخوض هم باسم أحزاب أخرى عقب استقالتهم من أحزاب

، 2021غشت  20في  تقدم المستشار البرلماني عن حزب األصالة والمعاصرة، عابد شكايل، كما

، بعد عدم تزكية ابنته المحجوبة شكايل، على رأس الالئحة ”الجرار“باستقالته من جميع هياكل 

  .الجهوية لجهة الرباط سال القنيطرة
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الحركة الشعبية واالتحاد  ،االستقالل ،األصالة والمعاصرةمنتخبي  اخر قرر عدد من وفي سياق

األحزاب التي فازوا باسمها، في  القنيطرة مغادرةالدستوري في الغرف المهنية بجهة الرباط سال 

محاولة إيجاد منصب في المكاتب المسيرة لهذه الغرف، بعد ان وجدوا احزابهم خارج تحالفات 

 .يتعارض مع مصالحهم الشخصية وهو ماهو المعارضة،  موقعها واناألغلبية، 

إذ وجهت هذه األحزاب  إلى وزير الداخلية رسالة في الموضوع تندد فيها بما وصفته ب 

من القانون  20بما يخالف التطبيق الكامل للمادة  االنتخابيةالتي تعكر صفو العملية   ”التالعبات“

المتعلق باألحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس  29.11التنظيمي 

جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لالنتخابات، من أجل جعل 

طية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من االنضباط وااللتزام مسارا لدعم الديمقرا االنتخابيةالعملية 

 .داخل الحزب السياسي أوال ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا

لمجموعة من  التحق اعضاء من حزب االمة باإلضافة 2021 شتنبر 8وقبل ايام من موعد انتخابات 

تجميد  بعد بحزب النهضة والفضيلة وجدة،المستشارين البارزين في المجلس الحضري لمدينة 

هذا األخير من خالل كتابته اإلقليمية  عضويتهم من قبل حزب العدالة والتنمية. ومن جهة أخرى توعد

لالنتخابات البرلمانية الجهوية  بالعرائش بالمتابعة القانونية للمنتخبين المنتمين إليه الذين ترشحوا

دون الموافقة أو المصادقة “ باسم أحزاب أخرى2021شتنبر  8 والمحلية المزمع تنظيمها األربعاء

 .”على استقالتهم من الحزب

التحالفات الحزبية، فقد قررت منسقة الفيدرالية واألمينة العامة للحزب االشتراكي  أما بخصوص

على بعد أسابيع قليلة من االستحقاقات  و2021 يونيو 29في الموحد، نبيلة منيب، بشكل مفاجئ

االشتراكي الموحد  من تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم حزب االنتخابية، االنسحاب

خالفات حول التز  بسبب االتحاديوحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي وحزب المؤتمر الوطني 

زب معارضة قياديين في حجاء هذا القرار نتيجة عدة تفاعالت شهدتها الهيئة السياسية بعد  .كيات

الشمعة لتدبير منيب، وإسقاط ذلك على اجتماعات الفيدرالية التي سبقت اإلعالن عن قرار فك االرتباط 

االنتخابي. وقد كشفت مصادر مطلعة على أسباب الخالف بين منيب وعضو المكتب السياسي لحزب 

قض مضامينه الشمعة، حيث نفى هذا االخير أن يكون المكتب السياسي قد أصدر تعميما داخليا، تتنا

مع قرار الهيئة التنفيذية للفيدرالية، الذي يقضي باختيار اللوائح االنتخابية على مستوى اللجان المحلية، 

 .اإلقليمية والجهوية

وبه قرر حزبا المؤتمر الوطني االتحادي والطليعة الديمقراطي االشتراكي، خالل اجتماع مكتبيهما، 

يدرالية اليسار بعد انسحاب منسقة الفيدرالية نبيلة منيب بمعية خوض االنتخابات المقبلة باسم تحالف ف

أسفهما لقرار السحب الذي “الحزبان في بالغ لهما، عن  رالتحالف. وعبحزبها االشتراكي الموحد من 

اعتبروه انقالبا على القانون األساسي والورقة التنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في لحظة حرجة 

 .”وبمبررات غير مقنعة
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فيما ذكر بيان صادر عن اليسار االشتراكي الموحد ان الموقف الذي اتخذه الحزب عبر مكتبه 

ي، كان مفاده ايقاف العبث الذي تراكم  من خالل التجاوزات والخروقات التي كان يعرفها السياس

قانون الفيدرالية وبالخصوص تلك التي حدثت خالل اجتماع هيئته التقريرية.وأشار أيضا إلى  ان 

الحزب بذل مجهودا كبيرا مع حليفه في الفيدرالية للتقدم نحو مشروع سياسي واضح المعالم ودقيق 

ومع اعتراف هذا الحليف بأن مجموعة من مناضلي الحزب تواصلوا معهم بغرض … التصورات

االلتحاق بأحزابهم، وهو امر غير مقبول اذ ينطوي على ممارسة تشتيت الموحد من أجل توحيد 

الفيدرالية، من خالل السطو على العملية االنتخابية وابعاد حزب اليسار االشتراكي الموحد . ليخلص 

 .“الشمعة“ان، الى ان الحزب قرر المشاركة في االنتخابات القادمة برمز البي

إن استمرار الترحال السياسي الذي الزم المشهد الحزبي المغربي منذ نشأته، يؤشر على تجذر هذا 

السلوك وارتهان الفعل السياسي لمفعوله وارتداداته، ف "كل عضو حزب يرى أن حظوظه داخل 

أنه لن يتم تجديد تزكيته أو عنده مشاكل مع القيادة إال ويبحث عن فرص أكبر الحزب لم تعد قائمة و

في حزب آخر"   من أجل الوصول إلى الحكومة وحيازة المناصب. وهو ما يطرح اسئلة تتعلق في 

شق منها بالبنية التنظيمية لألحزاب وقدرتها على استيعاب الطموحات غير المحدودة لنخب مهووسة 

وتحصيل منافع االرتقاء االجتماعي، باإلضافة إلى أزمة الثقة بين األحزاب والمشاكل بعائد المواقع 

الداخلية التي تعرفها. وفي شق آخر بسلوك األفراد في إدارة الشأن العام، وعدم االرتقاء بهذا السلوك 

سي بمقدار الى مستوى التخلص من هيمنة " العقلية االستثمارية" في ولوج السياسة، وربط االداء السيا

تحصيله للفوائد وتمكين أصحابه من المواقع، حيث تراهن أغلبية األحزاب على األشخاص فتستقطب 

األعيان من أجل الفوز في االنتخابات، وعدم ترك المجال لشخص آخر. إذ أن الهاجس الذي أصبح 

مرجعية يتحكم في تلك األحزاب هو الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد ولو على حساب ال

السياسية وإيديولوجية الحزب، حيث عرفت االحزاب تحوال من أحزاب مذهبية إيديولوجية إلى أحزاب 

انتخابية. وهذا مؤشر من بين المؤشرات التي تساهم في تعزيز فرضية اضمحالل الفعل السياسي 

 .وانمحاء المعنى في ممارسته، واستمرار حالة العزوف الى أجل غير مسمى

ظاهرة الترحال السياسي في المغرب مشكلة ثقافية وأخالقية مرتبطة أساسا بهشاشة قيم  يمكن اعتبار

االلتزام الحزبي والسياسي التي تستوجبها العالقات القائمة بين بعض األحزاب واألعضاء المنخرطين 

ا.  لذا فيها، وكذا سيطرة المصالح الشخصية واالنتهازية المقرونة بنوعية الظرفية السياسية وتقلباته

فإن القضاء على هذه الظاهرة الالأخالقية ال يقتصر فقط على القانون التنظيمي لتجدرها في عدة 

 هيئات سياسية وارتباطها بالجشع واالنتهازية

 .واستغالل الموسم االنتخابي

 التعديالت الدستورية والقانونية ال تحقق إيجابا ثقافة الديمقراطية ما لم يصاحبها سعي وعليه فإن

لتطوير الثقافة الحزبية والقضاء على كل القيم النفعية والمصلحية، باإلضافة إلى البحث عن سبل 
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قانونية تمنع الثغرات التي يبحث عنها بعض ممتهني الترحال السياسي للتحايل وتجنب إسقاط 

 .عضويتهم البرلمانية

 2021ستحقاقات مشاركة مغاربة العالم في ا .5

 بالخارج. وهي ترتبطالمقيمة متعلقة بحقوق الجالية المغربية خمسة فصول  2011خص دستور 

تقدم للترشيح بحقوق المواطنة الكاملة، والمتمثلة أساسا في حق المشاركة السياسية سواء بالحق في ال

اًء من ثمانينيات يبدو أن الجالية المغربية لم تُعط العناية واالهتمام إال ابتدأو بالحق في التصويت. 

ي بلدان فاضي، حيث َعِمدت الدولة على اتخاد سلسلة من اإلجراءات اإلدارية والثقافية القرن الم

ي دستور اإلقامة، من خالل بعثات دبلوماسية وقنصلية، ليتم دسترة حقوق ومصالح مغاربة العالم ف

 الخارج،ب، تلك المتعلقة بحقوق الجالية المغربية المقيمة 2011وأهم مستجدات دستور م. 2011سنة 

، 16حيث خصص فصوال منظمة لحقوق والتزامات هاته الفئة من المواطنين المغاربة، وهي الفصل 

وبذلك تكون مقتضيات الدستور قد أقرت  .163والفصل  30، والفصل 18، والفصل 17والفصل 

ز على حق للجالية المغربية حقوقا مماثلة لتلك التي أقرها للمواطنين داخل أرض الوطن مع التركي

عن التدابير  شاركة السياسية من خالل المشاركة في االنتخابات "فرع أول"، مما يحيل إلى التساؤلالم

 "فرع ثاني". 2021المتخذة لضمان مشاركة أوسع لمغاربة العالم الستحقاقات 

 حق المشاركة السياسية للجالية المغربية   -1

عدة، إال أنه رغم مكانة الجالية المغربية على المستوى االقتصادًي، واهتمام الدولة بها على عدة أص

م، 1963نة سم، وأول انتخابات برلمانية 1960لم يُسمح لهم بالمشاركة في االنتخابات المحلية لسنة 

ي فلمغتربون وفي ظل ارتفاع أصوات طالبت بمنح المغتربين حقهم االنتخابي. شارك الناخبون ا

بالرغم  تخابيةاالنم، ليتم بعدها تجاهلهم من حق المشاركة 1984االنتخابات البرلمانية، ألول مرة سنة 

ي ترشيحا من أنه ال يوجد في قوانين المغرب ما يمنع من ممارسة مغاربة العالم من حقهم االنتخاب

 .وتصويتا

لترشح ة السياسية، فإن حق التصويت واحق الجالية المغربية في المشارك 2011ومع إقرار دستور 

ال أن الممارسة لالنتخابات أصبح مكفوال دستوريا لكل المغاربة أينما وجدوا وفقا لمقتضيات القانون. إ

 الفعلية لهذا الحق عرفت مجموعة من العراقيل، قلصت أو حدَّت من هذا الحق السياسي. 

م، عن طريق التصويت بالوكالة، قد 2011خابات المالحظ أن، تجربة إشراك الجالية المغربية في انت

المتعلق بانتخاب  591-11أظهرت نوعا من القصور في إنجاح هاته العملية، حيث نص القانون رقم 

على: "حق تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب  12أعضاء مجالس الجماعات الترابية في المادة 

العامة المقيمين خارج تراب  االنتخابيةلمقيدين في اللوائح المملكة ". وأنه "يجوز للناخبات والناخبين ا

. وقد اعتبر البعض بأن التصويت عن طريق "عن طريق الوكالة االقتراعالمملكة أن يصوتوا في 
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"الوكالة" كصيغة لتنزيل مقتضيات الدستور في ضمان مشاركة الجالية، هو انتقاص في المواطنة أو 

، لم يتم تدبير مشاركة الجالية 2016االستحقاقات التشريعية ألكتوبر هو مواطنة بالوكالة. وفي 

 المغربية، التي أرجأتها الحكومة أساسا للصعوبات التقنية.

 تدبير المشاركة السياسية لمغاربة العالم  -2

 أصدر المشرع أربع قوانين تنظيمية وهي:  2021 شتنبر االنتخابيةلتدبير االستحقاقات 

المتعلق  27.11يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  04.21القانون التنظيمي رقم  -

 بمجلس النواب،

المتعلق  28.11يقتضي تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  05.21القانون التنظيمي رقم  -

 بمجلس المستشارين،

المتعلق  59.11رقم  يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 06.21القانون التنظيمي رقم  -

 بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، 

المتعلق باألحزاب  29.11يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم  07.21القانون التنظيمي رقم  -

 السياسية.

االنتخابي يتكرر النقاش حول كيفية تحقيق المشاركة في االنتخابات  االقتراعيبدو أن مع كل اقتراب 

م أو التي طرحت خالل 2011لم، على أنه لم يتم تجاوز الصعوبات التي طُرحت سنة لمغاربة العا

، والمتمثلة أساسا في الصعوبات التقنية، مما حال دون مشاركة 2016االستحقاقات التشريعية ألكتوبر 

المغاربة المتواجدين بالخارج، وهذا يوضح عجز الحكومات المتعاقبة على تسريع تفعيل اإلجراءات 

لمغاربة الخارج. وأهمها التنسيق مع دول االستقبال إلجراء هذه  االنتخابيةرتبطة بالعملية الم

بالخارج، ابتداء من القيد  االنتخابيةاالنتخابات وفقا للقوانين، واِستصدار ترسانة قانونية تُنظم العملية 

في اللوائح إلى غاية صدور النتائج النهائية، مع تحديد الجهة القضائية المخول لها البث في الطعون 

 في بلدان المهجر. االنتخابيةاالنتخابية، دون إغفال تنزيل قوانين تحدد كيفية إجراء الحملة 
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 بالمغرب: 2021استحقاقات  مالحظات-ثالثا 

  ما قبل الحملة .1

 فترة ما قبل الحملة .أ

أساسياً في البناء الديمقراطي والمؤسساتي، لكونها تعتبر أداة لتمكين المواطنات  االنتخابات مدخالً تعد 

يتولى تدبير الشأن العام سواء على النطاق  فيمنوالمواطنين من التعبير عن حرية اختيارهم وتفضيلهم 

في وقت يعرف فيه المغرب مجموعة من المتغيرات  او الوطني. وتأتي انتخابات هده الوالية الترابي

سنة سياسية وانتخابية بامتياز، . وهي وسياسية واقتصاديةعوامل وبائية  والموضوعية بسببالذاتية 

االنتخابات المحلية )المنتخبة، على المستوى الترابي  تحيث سيعرف شهر شتنبر تجديد كل المؤسسا

وكان الملك محمد السادس قد أكد في  (.االنتخابات التشريعية)وعلى المستوى الوطني  (والجهوية

خطابه األخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن تنظيم االستحقاقات المقبلة في نفس اليوم "يؤكد 

ولبلوغ هدا الهدف، تم ارساء العديد من  ونضج البناء السياسي المغربي".عمق الممارسة الديمقراطية 

الضمانات القانونية واللوجستيكية إلنجاح العملية االنتخابية التي تجرى في ظروف استثنائية، نعرض 

 الحملة االنتخابية. لفي هده الورقة لبعضها خصوصا خالل الفترة ما قب

 التحضير لالنتخابات 

البصري  االستعدادات فيما اتخذته كل من وزارة الداخلية والهيئة العليا لالتصال السمعيظهرت هذه 

وفي هدا الصدد يمكن االشارة  من إجراءات أدبية وتنظيمية لإلعداد للحملة االنتخابية وليوم االقتراع.

 الى المالحظات التالية:

المسطرية المرتبطة  جراءاتبإعداد دليل مفصل لعملية التصويت واإلقامت وزارة الداخلية  -

اإلحاطة العامة  من والمهتمين بها، يمّكن القائمين بأشغال مكاتب التصويت والمكاتب المركزية

وإحصاء األصوات  والتفصيلية بمختلف المقتضيات القانونية المنظمة لمراحل عملية التصويت

 .وتحرير محاضر العمليات االنتخابية وإعالن النتائج
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النتخابية العامة بصفة نهائية، ونشر الئحة الجماعات التي ستعرف االنتخاب حصر اللوائح ا -

وعدد المقاعد بها المخصصة للنساء وكدا الئحة الجماعات ذات االقتراع الفردي  ةبالالئح

 والدوائر التي بها المقعد االضافي الخاص بالنساء بناء على عدد المسجلين.

 المسؤولين السياسيين من الظهور في االعالم العمومي منعتمثلت في  تخاذ إجراءات احترازيةا -

 خالل تتبعهم للمشاريع التي هي في طور االنجاز.

الجماعية وتشديد  المصلحة في المآرب ايداع سياراتالجماعية الى دعوة رؤساء المجالس  -

 المراقبة على استعمالها تحت اشراف السلطة المحلية.

مكاتب التصويت ونوابهم نظرا لخصوصية هده االنتخابات تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء  -

 هده السنة حيث تجمع في ان واحد وألول مرة انتخابات الجماعات، الجهات ومجلس النواب.

تنظيم دورات تكوينية من طرف المجلس الوطني لحقوق االنسان لفائدة المكونين والمالحظين  -

 لتتبع العملية االنتخابية.

 دور وسائل اإلعالم إلنجاح العملية االنتخابية  

الهدف العام من التغطية اإلعالمية خالل الحمالت االنتخابية في الديمقراطيات يتمثل في التقرير 

 ولبلوغ هدا الهدف تم: واإلعالم والنشر بصورة نزيهة ومحايدة

ل أو متمم ألنشطة التوعية كبدي جانبها،قيام وسائل اإلعالم بإنتاج مواد التوعية للناخبين من  -

 .لالنتخاباتمن جانب الهيئة اإلدارية 

ارساء قواعد مشددة تضبط الدعاية االنتخابية في اإلعالم المغربي حيث أصدر المجلس األعلى  -

للسمعي البصري قواعد الحملة االنتخابية بالقنوات التلفزيونية واإلذاعات، والتي شملت قائمة 

من أجل ضمان الحياد والتعددية بين األحزاب السياسية في من الممنوعات والمحظورات 

 وسائل اإلعالم العمومية،

ضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحمالت االنتخابية بغية فسح المجال  -

انتخابات  المملكة إلجراءللنقاش العمومي وفق ضوابط تحترم الخيار الديمقراطي وثوابت 

 حرة ونزيهة.

على القنوات التلفزيونية العمومية تقديم  "الهاكا"منع الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري  -

نتائج استطالعات الرأي يوم االقتراع التي تستند إلى أخذ رأي الناخبين مباشرة عند خروجهم 

ق من مكاتب التصويت أو تقديم تقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغال

 مكاتب التصويت.

دعوة الهيئة ايضا الى تفادي استضافة خبراء ذوي انتماء حزبي في برامج الفترة االنتخابية.  -

كما منعت استضافة الشخصيات الحزبية حتى في البرامج غير المرتبطة باالنتخابات، 

 كالبرامج الرياضية والترفيهية والفنية وبرامج األلعاب وغيرها.
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 ء للدعايةكفضاالى استثمار متزايد لوسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت  هده االجراءات ستدفع

 وللصراع االنتخابي، وكدا في الحث على المشاركة في االنتخابات.

 التشطيبات من اللوائح االنتخابية 

بية عمدت اللجن اإلدارية المكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية خالل المراجعة االخيرة للوائح االنتخا

وهو ما اثار   2العامة الى التشطيب من اللوائح االنتخابية على العديد من االشخاص غير المقيمين

على  4، بعد قيام هده األخيرة بالتشطيب3حزب العدالة والتنمية مع وزارة الداخلية بينمواجهة جديدة 

عدد من قيادات الحزب من اللوائح االنتخابية، وصدور أحكام قضائية، تقضي حرمانهم من حقهم في 

التصويت، واألهم منعهم من الترشح في االنتخابات القادمة بشكل نهائي. فعملية التشطيب هذه المرة 

رباط سال ، من خالل التشطيب على رئيس جهة الالمذكورمسَّت قيادات الصف األول في الحزب 

زمور زعير، عبدالصمد السكال، الذي يشغل عضوية اإلدارة العامة للحزب وكدا رئيس لجنة التعليم 

العالي حامي الدين، أحد  والشؤون الثقافية واالجتماعية في مجلس المستشارين )الغرفة الثانية( عبد

نفسه خارج اللوائح  ي وجدذالأكثر وجوه الحزب دعوة للديمقراطية والقطيعة مع تجاوز القانون 

مت يوم االثنين  تصريحاً على  2021يوليوز  26االنتخابية. في حين ان وزارة الداخلية المغربية عمَّ

الصحافة المحلية في المغرب، شددت فيه على أن "عملية المراجعة االستثنائية األخيرة، مؤطرة 

 بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية".

 اعتمدت كثيرا على الفضاء الرقمي انتخابية سابقة ألوانها حمالت

"معسولة وخارقة يصعب تصديق جزء  5تميزت هذه الحمالت االنتخابية السابقة ألوانها بتقديم وعود

كبير منها"، بحسب المتتبعين، خاصة أن مجموعة من تلك األحزاب كانت مشاركة في الحكومة 

الحالية والسابقة، ولم تقدم الخدمات التي تستعرضها اليوم، كما لو أنها أصبحت تملك عصا سحرية 

، يبقى الفضاء 19ئي الموسوم بوباء كوفيد لحل كل المشاكل التي تعرفها البالد، ونظرا للظرف االستثنا

الرقمي الملجأ االكثر تداوال لكل الممارسات السياسية، وإن كان العمل السياسي في ممارسته الشكلية 

 يعتمد على سياسة القرب والتدافع المباشر والتواصل عبر التجمعات البشرية.

 خابات سباق التزكيات واالستقاالت من االحزاب للمشاركة في االنت

                                                           
 .بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أخرىالذين انتفت عالقتهم بالجماعة  األشخاص  2
نتخابية، واتهموا أطرافاً واسعة للتشطيب من اللوائح االعملية »بـ أعلن عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية تعرضهم لما وصفوها  2021 يوليوز 23في   3

 لم يسموها باالستهداف".
 يقضي القانون المغربي بمنع غير المقيدين في اللوائح االنتخابية من المشاركة في االنتخابات ترشيحاً وتصويتاً،  4
قتصاد المغربي والوضعية هم االعتباري، والرفع من أجورهم، والنهوض باال، والرقي بالتعليم وباألساتذة ووضعوتشغيلهمالشباب  بطالةمنها القضاء على  5

 االجتماعية للمواطنين
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من األعيان النافذين ومن  مواصفاتهاانتعشت بورصة منح "التزكيات" بحثا عن كائنات انتخابية، 

األثرياء ورجال أعمال، دون أية مراعاة لقواعد أخالقية تستند على أسس الكفاءة والشفافية والمصداقية 

 .6والنزاهة

من الفرق التي ينتمون إليها بالتزامن قدم العديد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين استقاالتهم 

مع انتهاء فترة االنتداب، األمر الذي يكشف ثغرات القانون الجديد المنظم لألحزاب السياسية في هذا 

هدا 7الصدد، ألنه لم يشر صراحة إلى منع االستقاالت من البرلمان قبل سنة من نهاية الوالية التشريعية

من خالل إضافة مادة جديدة تمنع تقديم النائب البرلماني استقالته  االمر  يتطلب تعديله في المستقبل،

قبل ستة أشهر على نهاية الوالية التشريعية للحد من الترحال السياسي الدي يتزامن مع كل انتخابات 

حيث يعمد بعض البرلمانيين الى تغيير انتمائهم السياسي، من خالل االستقالة من أحزابهم واالنتقال 

أخرى بسبب عدم ترشيح حزبهم لهم، أو العتبارات أخرى سعيا إلى تأمين المقعد االنتخابي  إلى أحزاب

العديد من المتتبعين تخص قانون األحزاب السياسية تفاقم  ثغرات بنظر لكونها تشكل من جديد

 "الترحال الحزبي" قبيل االنتخابات حيث يستغل البرلمانيون الفراغ التشريعي القائم من أجل تقديم

 استقاالتهم طواعية حتى ال يطبق عليهم القانون التنظيمي لألحزاب السياسية 

خيرة يدفعها الى اللجوء الى احزاب اخرى لكون هده اال من الترشححرمان بعض الوجوه القديمة 

 مؤكدة نسبياً. حظوظ فوزهتسعى لتقديم مرشح 

 تحالفات قبلية واستثنائية

وهو ما  نشير في هدا الصدد الى تحالف ما بين حزبي العدالة والتنمية وحزب األصالة والمعاصرة 

تين، معارضة "البام" لحكومتي "البيجيدي" المتتالي بخصوص مضمونيجعل السؤال التالي مشروعا 

 األولى برئاسة عبد اإلله بنكيران، والثانية برئاسة سعد الدين العثماني؟

 ي القاسم االنتخاب

أقر مجلس النواب  مشروع القانون التنظيمي للمجلس، الدي ينص على تعديل طريقة حساب "القاسم 

الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبمجالس الجماعات ، بقسمة مجموع  8االنتخابي"

و ما اثار الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل عدد األصوات الصحيحة وفق التعديل الجديد، وه

نقاشا عموميا مستفيضا توج بقرار المحكمة الدستورية التي ايدت الطريقة الجديدة لتوزيع المقاعد في 

االنتخابات البرلمانية الُمقبلة ورفضت طعنًا دستوريًا تقدم به حزب العدالة والتنمية بخصوص القوانين 

                                                           
د إبعاده من علوائح حزب جبهة القوى الديمقراطية )المنشق عن حزب التقدم واالشتراكية(، ب شباط ضمنرشح أمين عام حزب االستقالل السابق حميد ت  6

 االستقالل.صفوف حزب 
ال على القانون التنظيمي هناك تحاي“قال إن  ،اإللكترونيةفي تصريح لجريدة هسبريس  الرحيم العالم، أستاذ جامعي متتبع للشؤون السياسية بالمغربعبد يرى    7

الكبير الذي يسم  لألحزاب السياسية، حيث يرغب بعض النواب في الترشح باسم أحزاب أخرى رغم عدم انتهاء المهلة القانونية للبرلمان، اعتبارا للتنافس
ون التنظيمي لألحزاب السياسية الفراغ التشريعي القائم من أجل تقديم استقاالتهم طواعية حتى ال يطبق عليهم القانالستغالل البرلمانيون هدا ما يدفع  ”.التزكيات

ية التي يطالبها البعض سائل كذلك أدوار المحكمة الدستورالذي ينص على حرمان النائب البرلماني من الترشح لواليتين في حال تغيير اللون الحزبي، وهو ما ي
 بالنظر في بواعث تلك االستقاالت قبيل االنتخابات.

 .أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن تعديل "القاسم االنتخابي" يستهدف حظوظ حزبه  8
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دستورية احتساب القاسم االنتخابي  االنتخابية المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان، لتقر بذلك

 على أساس المسجلين.

  تعبئة مؤسساتية غير مسبوقة

قات المقبلة اكدت مؤسسات قضائية ورقابية مغربية التعاون فيما بينها من أجل ضمان شفافية االستحقا

بين  عاونتتوقيع مذكرة  2021يونيو  29وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، حيث جرى األربعاء 

ات. حيث محكمة النقض والمجلس األعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمجلس األعلى للحساب

ن بين تم توقيع اتفاقية في الموضوع طبقا لمقتضيات الدستور خصوصا االحكام المتعلقة بالتعاو

لمسؤولية بط االسلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ر

 بالمحاسبة.

 مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية

لدولة االمبلغ الكلي لمساهمة  2021ماي  26لرئيس الحكومة الصادر في  3.25.21حدد القرار رقم 

ت العامة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابا

ليون درهم م( مليون درهم، منها مائة 180تخابات العامة الجهوية في مائة وثمانين )الجماعية واالن

 ة.برسم االنتخابات العامة الجماعية وثمانون مليون درهم برسم االنتخابات العامة الجهوي

 9رخص استثنائية للتغيباقرار 

ى في ألعوان، تتجلتم منح تسهيالت لألطر والموظفين وا 15/2021اقر منشور رئيس الحكومة رقم 

ت الترشيح توفير الظروف المواتية والمتكافئة من خالل تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفا

ملة االنتخابية وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الح

 عمومية.ك بالسير العادي للمرافق البالنسبة للمرشحين لالنتخابات المذكورة، شريطة أال يخل ذل

 حصيلة الترشيحات المودعة

المخصصة إليداع التصريحات بالترشيح برسم  غشت الفترة25األربعاء انتهت كما هو معلوم يوم 

بلغ عدد المسجلين في اللوائح حيث  2021شتنبر  8االنتخابات المقرر إجراؤها يوم األربعاء 

 54وفي المائة من النساء،  46موزعين حسب الصنف الى  490ألفا و 983مليونا و 17 10االنتخابية

في المائة من الناخبين بالوسط  46المائة من الرجال. أما بخصوص التوزيع حسب الوسط فهناك  في

يوليوز  30حسب اللوائح االنتخابية المحصورة في  في المائة في الوسط الحضري 54القروي مقابل 

2021. 

                                                           
 .2021غشت  13بتاريخ  15.2021منشور رئيس الحكومة عدد  9

 ( Listeselectorales.ma).إلحصاءات الرسمية، التي تم نشرها في موقع وزارة الداخلية المتعلق باللوائح االنتخابية العامة   10
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غشت  16نين عملية إيداع الترشيحات برسم االنتخابات العامة، وهي العملية التي بدأت يوم االثما ا

ن فقد اسفرت ع 2021غشت  25واستمرت إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال أمس األربعاء 

 التالية.المعطيات 

لجماعات برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس ا 11الترشيحات المودعة

والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، وبحسب المعطيات التي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة 

آالف  6المخصصة إليداع التصريحات بالترشيح، فإن اللوائح المقدمة تشتمل في المجموع على 

 ترشيحا عن كل مقعد. 17ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق  815و

 5حة تتضمن الئ 1472المحلية، عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها في  بالنسبة للدوائر االنتخابية

 742آالف و 4ترشيحا عن كل مقعد، مقابل  17مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب  46آالف و

 .2016ترشيحا سنة 

دمة برسمها أن عدد الترشيحات المق وزارة الداخلية صوص الدوائر االنتخابية الجهوية، أفاد بالغخب

 ترشيحا عن كل مقعد  20مترشحة ومترشح، أي بمعدل يقارب  1769قر في است

وع خصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجمب

شحة متر 1567في المائة من العدد اإلجمالي للترشيحات، منها  34,17ترشيحا، أي بنسية  2329

 مترشحة برسم الدوائر االنتخابية المحلية. 762جهوية، وبرسم الدوائر االنتخابية ال

للوائح  الئحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر االنتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيالت 97

 المذكورة.

نتخاب أعضاء االبرلمان المزاولين مهامهم حاليا، فقد بلغ عدد المترشحين منهم برسم  بالنسبة ألعضاء

 مستشارا. 19نائبا و 206عضوا، منهم  225مجلس النواب 

سية هذه االستحقاقات في مجملها فرصة لألحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السيا ختاما تمثل

نت حريصة طيلة واستعادة ثقة المواطنين في الفاعلين الحزبيين. انسجاما مع الخطابات الملكية التي كا

تعبئة لى ضرورة العمل على استقطاب نخب جديدة، والسنوات االخيرة على دعوة الفاعل السياسي إ

 الشباب لالنخراط في العمل السياسي.

 :والطعون: التشطيبات االنتخابيةاللوائح  .ب

 2021أبريل  05 وتتميمه بتاريختم تعديله  كمااالنتخابات المتعلق بمدونة  9.97القانون رقم نص 

االنتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام  أن مدونة»على في مقدمته 

المبدأ األساسي المتمثل في "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وهو المبدأ 

                                                           
 ،2021غشت  27بتاريخ  بالغ لوزير الداخليةحسب    11
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الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص 

 ".للوائح االنتخابيةعلى إلزامية التقييد في ا

برزت العديد من  2021يوليوز  30المحصورة في  االنتخابيةخالل الفترة التي تلت مراجعة اللوائح 

من طرف الهيئات السياسية أو المواطنين حول ما اعتبروه خرقا للقانون  والتظلمات سواءالشكايات 

على  االنتخابيةأو تعسفا في استعمال السلطات المحلية الختصاصاتها بالتشطيب التلقائي من اللوائح 

المسجلين الذين غيروا مكان إقامتهم من جماعة إلى أخرى أو داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو 

كما تنص على ذلك المادة  االنتخابيةة دون أن يخبروا اللجنة اإلدارية المعنية بمراجعة اللوائح المقاطع

 . 57.11من القانون  21

 االنتخابيةوقد كانت اغلب الشكايات تتعلق بعدم احترام اللجنة اإلدارية المتعلقة بمراجعة اللوائح 

أيام، مما  03 وفي أجلذين تم التشطيب عليهم لم تبلغ كتابة قرارها لألشخاص ال وذلك بكونهاللقانون 

نتج عنه فقدانهم حق الطعن ألنهم علموا بالتشطيب عليهم بعد مرور أجل تقديم الطعن كما تنص عليه 

المعنيون باألمر أنهم رغم التشطيب عنهم من اللوائح  ادعىأيام. كما  07 والمتمثل في 14المادة 

ن كانوا يتوصلون برسالة نصية مفادها أنهم الزالوا مسجلين إال أنهم طيلة فترة الطعو االنتخابية

. وقد صرح حزب العدالة 2021مارس  31حسب مراجعة اللوائح المحصورة في  االنتخابيةباللوائح 

غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد  انزالقاترافقتها  االنتخابيةعملية مراجعة اللوائح  والتنمية أن

الحزب أن الهدف من  واعتبر نفسن في بعض الجماعات بنسب مثيرة. الناخبين الجدد المسجلي

في إطار الضوابط  ونقل القيدالمراجعة االستثنائية هو فتح المجال من اجل تقديم طلبات القيد الجديدة 

 الفرص إلجراء تشطيبات انتقائية. وليس تصيدبما في ذلك إلزامية التبليغ  واحترام المساطرالقانونية 

بعض الهيئات السياسية للقضاء بغية الطعن في قرار اللجنة اإلدارية المتعلقة بمراجعة  وقد لجأت

على بعض قياديي هاته الهيئات كما تقدم للقضاء بعض  والقاضي بالتشطيب االنتخابيةاللوائح 

التشطيب عليهم بغرض الطعن في قرار  والذين تمالمواطنين الغير المنتمين للهيئات السياسية 

الطعن الذي تقدم به قيادي في حزب العدالة والتنمية  بالرباط رفضت محكمة النقضب. وقد التشطي

والبرلماني عن نفس الحزب، حول قرار التشطيب عليه من اللوائح االنتخابية. وأيدت محكمة النقض 

مراجعة والذي أيدت فيه قرار اللجنة اإلدارية المكلفة ب بالرباط القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية

 .التابعة لوزارة الداخلية بالتشطيب عليه االنتخابيةاللوائح 

الحالة الثانية و تتعلق بالمواطنين القاطنين في المجال القروي و الذين يشتغلون بعيدا عن سكنهم  -

الرئيسي و ليس لهم مكان عمل قار في جماعة محددة و ذلك نظرا لظروف العمل التي تضطرهم 

ي جماعة أخرى للتنقل الدائم )العاملين في مجال البناء ...( و الذين تم التشطيب عليهم دون تسجيلهم ف

وقد عاين بعض مالحظي و  االنتخابيةو االحتفاظ بتسجيل زوجاتهم و أبنائهم في نفس اللوائح 

مالحظات المنتدى بعض الحاالت التي تم التشطيب عليها و التي ليس باستطاعتها تقديم الطعن نظرا 
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لى اللجنة اإلدارية لظروف عملها و كذا لعدم اهتمامها بالشأن االنتخابي و التي عبرت على أنه ع

 تشجيع المواطنين على التصويت و ليس تكريس فكرة العزوف و المقاطعة.

كما عرفت وسائل التواصل االجتماعي نقاشا حول حاالت عديدة اشتكى أصحابها من التشطيب عليهم 

الحاالت في كل من دائرة سلوان بالناظور  وكانت بعضدون تبليغهم بذلك.  االنتخابيةمن اللوائح 

 ... وإقليم السمارةتافاللت  والرباط وجهة درعة والسعيدية ودائرة الرماني وسيدي قاسم

عموما  والتحسيسي للمواطنينبعض أعضاء اللجان اإلدارية أرجع ذلك لغياب الجانب التوعوي 

في أخطاء مثل عدم إخبارهم للجنة اإلدارية بتغيير محل  والذين وقعواخصوصا  وللفاعل الحزبي

 بالرغم من أن بعضهم كان منتخبا. االنتخابيةفي اللوائح  ونقل قيدهمسكناهم 

آالف  ستة 2021شتنبر  08ضمت ترشيحات انتخابات مجلس النواب ليوم : الترشيحات .ج

ألف الئحة  157مرشحا، وذلك في مقابل االنتخابات الجماعية التي شملت  815الئحة و

 ألفا مرشحا.  157و

  النواب:انتخابات مجلس 

  34،2وبالمائة للمترشحين الذكور  65،8فيما يتعلق بالنوع االجتماعي توزعت النسب بين 

 .النساء للمترشحات

 

 

 

 

 

 

 

على مستوى سن المرشحين 

 المبيان اسفله ما يلي:يظهر 

  %.26،08سنة  45-35بلغت الفئة العمرية  -

 %. 24،55سنة نسبة  55-45مثلت الفئة العمرية  -

 %.27،35سنة فشكلت  35أما من ال يتجاوز سنهم  -

 %. 22،05سنة  55في حين بلغ من يتجاوز سنهم  -
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 الفئات التالية:وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد توزع المرشحين على 

 %. 56،89المرشحون ذووا مستوى تعليمي عالي بنسبة   -

 . % 33،5ة بالمرشحون ذووا مستوى تعليمي ثانوي بنس -

 %.        8،82الفئة التي تمتلك مستوى تعليمي ابتدائي  -

 كانت منعدمة خالل هذه االنتخابات.  تعليمي والتيتمتلك أي مستوى  التي الالفئة  -

 

 :يلي ما وفق االنتخابية الدوائر تغطية في السياسية االحزاب بين تفاوت وجود نالحظ أخرى، جهة ومن

 االستقالل بأحزاب األمر ويتعلق االنتخابية، الدوائر لمختلف كاملة تغطية من اقتربت أحزاب ستة -

 لألحرار الوطني والتجمع (% 100) والتنمية والعدالة (% 100)والمعاصرة واألصالة (% 100)

 وقد .(% 99،04) الشعبية للقوات االشتراكي واالتحاد (% 99،04) االشتراكيةو والتقدم (% 100)

 .بالمائة 86،54 بلغت بتغطية الشعبية الحركة تبعتها

 : االنتخابية الدوائر اربعاء وثالث نصف بين للدوائر تغطية تراوحت أحزاب تسعة  -
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 الدستوري االتحاد ،(% 71،15) الديموقراطي اليسار فدرالية ،(% 75) الموحد اإلشتراكي حزب

 ،(% 55،77) الديمقراطي الوطني الحزب ،(%62،5) المغربي االخضر الحزب ،(% 69،23)

 والتنمية البيئة حزب ،(% 53،85) االجتماعي الوسط حزب ،(% 54،81) الديمقراطية القوى جبهة

 وقد .(% 46،15) واالستقالل الشورى وحزب (% 48،08) االمل حزب ،(% 50) المستدامة

 ،(%43،35) االجتماعية الديموقراطية الحركة; ،(% 43،27) المغربي اللبرالي أحزاب تبعتها

   .(% 40،38) والديمقراطية الوحدة وحزب ،(% 40،38) االجتماعية والعدالة الحرية وحزب

 الشكل على اليها االشارة فيمكن أقل، االنتخابية أو الدوائر ثلث حوالي غطت التي االحزاب أما -

 ،(% 35،58) العمل حزب ،(% 35،58) النهضة حزب ،(% 36،54) االنصاف حزب :التالي

 ،(% 20،19) ،(% 31،73) والفضيلة النهضة حزب ،(% 31،73) والتنمية االصالح حزب

 13،46) الديموقراطية اجل من المغربي االتحاد ،(% 20،19) الديمقراطي االشتراكي حزب

  ،(% 8،65) الوطني الديموقراطي الحزب ،(%

 :مقارنات 

 69،34) 2016مرورا بسنة %(  77،13) 2011منذ يالحظ استمرار في تراجع ترشيحات الذكور  -

 22،87%( وذلك لفائدة ارتفاع تلك الخاصة بالنساء التي انتقلت من ) 65،8) 2021الى سنة  %(

 خالل االنتخابات الحالية. %( 34،2الى ) 2011 سنة %(

 56،89ارتفاع متواصل في ترشيحات االشخاص الذين يمتلكون مستوى تعليمي عالي والتي انتقلت إلى  -

% سنة    46،42و    2016سنة  % 48،68التوالي % في االنتخابات الحالية بعد أن سجلت على 

 ، عالوة على اختفاء المترشحون بدون تعليم عالي.2011

 22،05سنة والتي بلغت  55شارة ايضا الى ارتفاع طفيف في ترشيحات الفئة العمرية التي تتجاوز يمكن اال

. ومقابل ذلك 2011% خالل انتخابات 16،15و 2016% سنة  18،26عوض الحالية  في االنتخابات% 

% في االنتخابات الحالية 27،35سنة  35انخفضت بشكل طفيف ترشيحات الشباب، حيث سجل من دون 

 . 2016% سنة  29،32مقابل -2011وهي تقريبا نفس نسبة سنة -

 :االنتخابات الجماعية 

 التالية: االتجاهات لالنتخابات االلكتروني الموقع في المنشورة االحصائيات تعكس

بالمائة  3،29 مقابلللرجال بالمائة  13،70النوع االجتماعي فقد توزعت بين  فيما يتعلق بترشيحات

 للنساء.
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يتعلق بالمستوى الدراسي، كانت اعلى نسبة من نصيب المرشحين ذوي التعليم الثانوي  وفيما

الى  باإلضافة( %25،17(، فالعالي )%27،37%(، متبوعين بذوي المستوى االبتدائي )39،06)

 %.4،8البدون الذي سجلوا 
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- 
 35ألقل من  الفئتين العمريةخصوصية الترشيحات على أساس السن، تقاربت نسبة  يخص وفيما

بالمائة.  28،21و 29،79التوالي سنة، حيث سجلتا على  45و 35سنة وتلك التي تتراوح بين 

 (.%18سنة فما فوق ) 55(ثم فئة %24سنة ) 55-45تليهما فئة 

- 

 

 

 

 

 

مستوى أما على 

الدوائر االنتخابية، يالحظ أن ثالثة أحزاب قامت بتغطية نسبة مهمة من الدوائر يتقدمها  تغطية

( وحزب االستقالل 65،16االصالة والمعاصرة ) ( حزب78،38التجمع الوطني لألحرار )

(، مقابل ثالثة أحزاب أخرى تواحت نسبة تغطيتها بين الربع والثلث، هي أحزاب االتحاد 61،06)

( واالتحاد الدستوري 30،2) االشتراكية( والتقدم و37،57( والحركة الشعبية )39،8االشتراكي )

تغطية ترشيحاتها  فتراوح نسبة المتبقيةحزب  19(. أما 26،68)والعدالة والتنمية( 27،04)

 بالمائة.  12،89و 1للدوائر بين 
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 مقارنات: 

 الحظ

 في انخفاض

 لسنة المنخفض المستوى نفس على حافظت التي فوق ما سنة 55 العمرية الفئة ترشيحات

 .فقط بالمائة 18 بحوالي 2015

 النسبة تلك مرت حيث عالي، تعليمي مستوى يمتلكون الذين المترشحين نسبة في طفيف رتفاعا

 % في االنتخابات الجماعية الحالية.25،17 إلى 2015 انتخابات في 21،89 من

في انتخابات  بالمائة 21.95ارتفاع مهم في نسبة المترشحات النساء، إذ مرت تلك النسبة من  -

 بالمائة خالل االنتخابات الحالية. 3،29إلى  2015

 خالل الحملة:  .2
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 2021الفضاء االفتراضي وانتخابات  -أ

 2021من شتنبر  8الـ االنتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقررة يوم تم الشروع في حملة 

في ظل استمرار جائحة كورونا والتدابير االحترازية المرافقة لها مما نتج عنه التركيز أكثر على 

لألحزاب. فإذا  االنتخابيةفضاء موازي يتيح هامشا أوسع من التحرك والتعبئة من أجل إنجاح الحملة 

فقد أضحى في خضم  2015و 2011كان الفضاء االفتراضي شكل فضاء تكميليا منذ استحقاقات 

يمكن  2011تداعيات جائحة كورونا فضاء أساسيا ومركزيا للحملة االنتخابية.  فبالعودة النتخابات 

نقلة جديدة في التواصل االنتخابي إذ تغير سياق الخطاب ملة االفتراضية مثلت حينها الحالتذكير بأن 

السياسي من منظومة إيديولوجية إلى أخرى وسائطية رقمية وذلك عبر ما يسمى بالفيلم المؤسساتي 

دقائق.  10الذي يقوم على سؤال بعض المواطنين واإلجابة على تساؤالتهم في شريط ال تتجاوز مدته 

 رو"تويتباستعمال مكثف لمواقع االتصال االجتماعي )فيسبوك  2015انتخابات في المقابل تميزت 

ويوتيوب وفليكر والمدونات( السيما عبر انشاء الموقع الرسمي للحزب بهدف التعريف بالبرامج 

 وتقديم المرشحين لالنتخابات الجماعية والجهوية والرد المباشر والسريع على الخصوم السياسيين. 

والجماعية والجهوية ل  2011لـ فتراضية التي واكبت االنتخابات التشريعية وبالمقارنة مع الحملة اال

أضافة لإلطار البنيوي الجماعي الحزبي  2021دعم التفاعل االفتراضي إبان استحقاقات  تم 2015

وإطار فردي تم فيه التركيز على نوع من التواصل  الرسمي بنموذج)الفيلم المؤسساتي( والموقع 

و"واتساب" ” توتير” و” فيسبوك“على سرديات مختصرة عبر خلق حسابات على  المشخصن يرتكز

( لضبط Sponsorisé)باإلضافة إلى وصالت مؤدى عنها  المرشحين والمرشحاتمن طرف 

تباعا خلقت المواقع سيميائيات الصورة الشخصية من خالل فيديو قصير لتقديم المرشح )ة(. و

اإللكترونية فضاءا موازيا للحوار المدني حول االنتخابات وذلك بتقديم المرشحين والمرشحات 

سؤال المشاركة أو المقاطعة. وقد تمخضت المشاهد االفتراضية  حاالنتخابية وطروعرض البرامج 

.  باألحزامناصري  في بعض األحيان عن عنف رمزي امتد إلى حد تبادل الشتائم واالتهامات بين

آلية للدفاع عن موقفها من االنتخابات وتركز التعبير ” البروديا“كما ظهرت شريحة اتخذت من فن 

اللغوي على الدارجة كتجسيد لخطاب تناظري بهدف إضفاء هوية خاصة على الخطاب السياسي 

يغية من السوق اللغوية تغييب األماز وفي المقابل تمليالئم الرهانات التشريعية والجهوية والمحلية 

على مستوى التحديات اللغوية والثقافية  2011مما أفضى إلى تراجع لما قبل دستور  االنتخابية

والهوياتية وأعاد منظومة األحادية اللغوية والثقافية وألغى منطق التنوع والتعدد المنصوص عليه في 

والخيرات الرمزية في البرامج وبالتالي عدم اقحام المقومات  2011الفصل الخامس من دستور 

 ال سيما منها الجهوية والمحلية. االنتخابية

وقد تمخض المتن التفاعلي في بعض األحيان عن عدة اختالالت اتسمت بنقص خطابي ولغوي وعنف  

رمزي تميز باإلفراط في الخطاب الشعبوي واستعمال نسق لغوي ولفظي تجريحي موجه لشخص 

المنافس السياسي عبر تبادل الشتائم واالتهامات وليس عبر مقارعة البرامج االنتخابية، مما يطرح 
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لية التعايش والتداول بين المنخرطين في الحمالت االفتراضية. في هذا المنوال تم تحويل النقاش إشكا

من نقاش يتعلق بمنجزات وبرامج تشريعية ومحلية وجهوية إلى تداول حول القيم المجتمعية مثل 

ة ضعف الجاذبية السياسي االفتراضيالصدق واألمانة وااللتزام، مما أضفى على منطق التواصل 

لهذا وإبان الحملة االفتراضية تم  .واالرتكان إلى محاسبة الممارسات واألخالق وليس االنجازات

الترويج على نطاق واسع لصور وفيديوهات لزعماء ومرشحين ومرشحات وهم يتعايشون مع فئات 

وحراس مجتمعية كانت بعيدة عن فضاءاتهم االجتماعية مثل الباعة المتجولين وسكان األحياء الشعبية 

يرتفع لديهم  مباشرة حيثالسيارات وتجمعات الشباب ... من خالل مقاطع فيديو قصيرة يتم تقاسمها 

حس اإلنصات والتحاور وتقبل اآلخر وينتقلون من التشارك إلى التعايش.  وهذا االنغماس االجتماعي 

” و” رتويت” و” فيسبوك“المبرمج سلفا يتم رصده والتقاطه لتصريفه افتراضيا لعرضه على ساكنة 

في أفق استمالتها للتصويت لصالح الحزب ومرشحيه إال أن ردود الفعل لم تكن دائما ايجابية ” بواتسا

بل كانت تتخللها انفعاالت جماعية ضد بعض المرشحين أدت في بعض األحيان إلى السباب والعنف 

" "والكذاب" " وفين  الخطابي والمنع من المرور والهتاف ب "ارحل" و "أنت شفار" " والشفار

 كنتي "...

ومن زاوية أخرى يبدو أن مضامين الحملة الورقية والحملة االفتراضية متقاربة، فليس هناك أي إبداع 

أو تنافس فني على مستوى تقديم المرشحين والبرامج واألفكار السياسية ال سيما منها اإلجرائية التي 

ى إلى تكريس مفاهيم مثل المشاركة المواطنة أو الحكامة تروم التسيير والتدبير أو النظرية التي تسع

الجيدة مع وفرة وزخم األساليب والبرامج واألدوات الرقمية. لذا تشابهت المضامين االفتراضية 

وتكررت وجعلت المواطن االفتراضي ال يميز بين برامج وخصوصيات األحزاب المرشحة. وكان 

ر وغير المباشر لتحركات المرشحين مما أضفى على المضمون الفتا اعتماد المواقع على النقل المباش

واتساب الالتناظري صبغة الفرجة والمشاهدة وأفضى إلى تحول مرتادي فيسبوك وتويتر ويوتيوب و

من ناخبين محتملين إلى مشاهدين ومتفرجين. كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض اإلحصائيات أظهرت 

مؤشر التفاعل كما نشره موقع فايسبوك حول حجم التفاعل تباينا كبيرا بين األحزاب من خالل 

اإلجمالي للمغاربة على صفحات األحزاب الرسمية على فيسبوك خالل األسبوع األخير وتقدم حزب 

الف  722مليون تفاعل متبوعا على التوالي بحزب االستقالل ب  4.1التجمع الوطني لألحرار ب 

ألف تفاعل  325ألف تفاعل وحزب العدالة والتنمية ب  471ب  االشتراكيةتفاعل يليه حزب التقدم و

ألف تفاعل وحزب االتحاد  79ألف تفاعل وحزب األصالة والتنمية ب  83واالتحاد الدستوري ب 

 ألف تفاعل. 43ألف تفاعل والحركة الشعبية ب  63االشتراكي ب 

 االنتخابيةعلى فحوى البرامج في هذا السياق، أصبح مرتادو العالم االفتراضي يصبون انتقاداتهم ال 

ولكن على مكونات وعناصر وجزئيات المشهد المنقول كأنهم أمام مباراة لكرة القدم فيختاروا منها ما 

وأدت اإلحاالت المتكررة على الحقل الداللي للفساد ”. إثارة افتراضية“أو ” بوز“يمكن أن يتداول كـ 

الفساد". في هذا السياق “سيما فيما يخص استعمال لفظة إلى استياء الناخب االفتراضي وتيهه وريبته ال

اضطلع البعض بتوثيق الخروقات من خالل رقابة تناظرية عملت على فضح بعض التجاوزات الناتجة 
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عن رشوة الناخبين أو طفرة اللوائح العائلية فكان مفعول هذه الرقابة أن أخرجت البعض عن صمتهم، 

أو  ة لوجود منتخبين يستعملون المال والهدايا الستمالة الناخبينفهناك من أقر بعدم جدوى المشارك

التي شكلت  االنتخابية. وعمد آخرون إلى تقاسم بعض الملصقات القرابةعالقة تكوين اللوائح باعتماد 

مادة ساخرة السيما لتضمنها أخطاء لغوية ونحوية وخلطها بين مفردات الدارجة والعربية على أساس 

معجم العربية، مما أدى إلى تدني صورة بعض األحزاب لعدم مراقبتها واهتمامها  أنها تنتمي إلى

بالتدوينات واالعالنات الموجهة للمواطنين االفتراضيين، ودفع البعض للتنديد بهذا العنف الرمزي 

 .”التلوث االنتخابي“من ” فضائهم االفتراضي“وعدم احترام الناخب وتنظيف 

عن تأثير التواصل التناظري في طبيعة ونوعية الخطابات النعدام يبدو أنه ليس هناك مؤشرات 

االبتكار والخلق على مستوى الشكل التواصلي وسطحيته ونمطيته )وعود وأمال مستقبلية(. كما أن 

في العالم االفتراضي لم تأتي بجديد فيما يخص هوية األحزاب حيث تشابهت  االنتخابيةالحملة 

ات وأطنبت في الكلمات المفاتيح من قبيل العدالة االجتماعية والكرامة الخطابات وتماهت في العامي

إذا كان الهدف من الحملة االفتراضية هو خلق تواصل جذاب إلقناع و … والمساواة  ومحاربة الفساد

الشباب ومرتادي المواقع االجتماعية بالمشاركة السياسية عبر االنخراط الواعي في اختيار مرشحيهم 

الذين يستجيبون لتطلعاتهم التشريعية والجهوية والجماعية، فإن التفاعالت التي أفرزتها ومرشحاتهم 

أطوار الحملة أبانت عن اختالالت ونواقص تمخضت عنها حالة من التشظي التواصلي نتج عنه في 

نفس الوقت فتور ونفور بموازاة رقابة تناظرية على بعض المضامين والشعارات والبنيات والخرجات 

فتراضية. ومن االستنتاجات الممكنة حول الحملة االفتراضية لالنتخابات التشريعية والجماعية اال

 :يمكن سرد ال للحصر ما يلي 2021والجهوية لـ 

التداول الذي عرفته الحملة االفتراضية لم يكن تفاعليا بين األحزاب فيما بينها حول رهانات  -

 عاالت مشخصنة وردود فعل مزاجية، البرامج البديلة ونجاعتها، لكنه اتسم بانف

تظل استراتيجية التواصل االفتراضي لغالبية األحزاب استراتيجية مسطحة إذ لم تعمد إلى   -

االستعانة بوكاالت متخصصة في التواصل معتبرة أن الحملة االفتراضية ليس لها وقع على 

 الرهانات التشريعية والجهوية والجماعية،

ب أن العالم االفتراضي هو عالم يستقطب شريحة واسعة من غالبية األحزاب لم تستوع -

المواطنين وأن اعتماد األساليب القديمة مثل الالفتات والمطبوعات واالعالنات يشكل تخلفا 

 عن المنطق التناظري الجديد للحملة االنتخابية،

إلى األصوات من خالل التجارب الدولية، يبقى السياسي الملتزم وفيا طيلة مدة واليته لإلنصات  -

اآلتية من العالم االفتراضي واإلجابة على تساؤالتها بانتظام وليس عندما تقترب مواعيد 

 االستحقاقات االنتخابية، 
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يتطلب التواصل االفتراضي تكوينا معمقا ومستمرا للنخب السياسية في األساليب التناظرية  -

العالم االفتراضي ومن داخل  لتتمكن من إقناع وتسويق مشروعها السياسي بلغة ومنطق ساكنة

مصفوفة قيم جديدة ترتبط بمنطق االتصال وتوضيب الخرجات االفتراضية وبناء التداول 

 التناظري 

 التزكية إلى يوم االقتراعالحصول على شح من مسار مر -

، نشيط، في أواخر العقد الرابع من عمره. إطار تدرج في وسيم، ذكيوافد جديد على السياسة، 

النقابي منذ نهاية التسعينات إلى حين ظهور مشروع تهيئة حاضرة  وامتهن العملسلم إدارته 

مسؤولين  وجدال بينتراشق  وعلى خلفيةالرباط من خالل برنامج " مدينة األنوار " آنذاك 

إلبالغ  يقول:المحلية  االنتخاباتوض غمار خ 2015الذي يقطنه، قرر سنة  بالحي وجيرانه

وال  دقيقنظرهم من سدة القرار. لم يكن شغوفا بالسياسة بشكل  وتقريب وجهةحاجيات السكان 

للوهلة األولى في هيئة  استقطابهبكواليسها. بعفوية ثم  وما يحاكبمناوراتها السياسوية  عليما

بممارسة سياسية يصفها  الصطدامه أداؤهاوال سياسية تصنف وسطا، لم يرقه عملها 

وانفتاحا حينئذ أن يرحل إلى حزب ليبرالي يميني يجزم أنه أكثر تنظيما تجاوبا  "، فقرر"بالبئيسة

هيكلة جسمه من خالل تنسيقيات وخاليا  وطنيا مستمرة، أعاد والشباب، بديناميةالكفاءات  على

مترشحا في  157569يوجد من بين  أنه يقناصدفي قراءته لمنافسيه... يقول  ....تأطير دؤوب

هي أرقام في تصاعد مقارنة بما  االقتراعهيئة سياسية تنافس في هذا  30وأن هذا اإلستحقاق 

لنفسه أن يتبارى بدائرة من بين الخمس المتواجدة بالرباط  إخطارمضى. فبعد "التزكية" كوكيل 

وأصحاب " بداعي تواجد أعيان االنتهازي"تتسم بالطابع  أنها عنهاالئحة يقول  12تتواجه بها 

كوكالء في اللوائح في إقصاء تام للمناضلين المنتسبين المتمرسين القدامى، الذين مضطرين  مال

رغبة في الحصول على مراكز، غيروا وجهاتهم.... مما يدعم أطروحة الترحال السياسي 

سع أنه مرتاح في لونه الجديد المستمر.... يضيف ك.أ. متحمسا، متنبئا بمشاركة جماهيرية أو

 18،16./بنسبة. مترشحا  25492أن يقدم ما مجموعه  استطاعكون حزبه  وانتمائه الطوعي

وكذا  /15،5 تمثيليتها نسبةقوي لطموحه، مقارنة بالهيئة الفائزة آنفا التي ال تفوق  وهو مؤشر

تطورات الحالة الوبائية  إلىوبالنظر . حاليا   30،4./مؤخرا. مجتمعا بشقيه المفترقين  اليسار

، تشتد المنافسة وبالتأكيد عن والتدابير االحترازيةباإلجراءات الوقائية  ووجوب التقيدالمتفشية 

 الوباء.طريق وسائل التواصل اإلجتماعي بعد أن تقلصت التجمعات باألماكن العمومية بفعل 

 شبكات منمجموعات  تهدافوكذا باسك. الحملة بشكل مباشر من بيت إلى بيت  ويدير السيد

قد ال يختلف مسار محاورنا  ....األصدقاء يضيف المترشح وأيضا لدىمهنية، جمعوية. عائلية 

عما هو متداول على الصعيد الوطني، وال خصوصية تميزه في خطابه عن السياق 

تى والنوايا وح االدعاءاتأيلول هو األجدر بأن يجيب، يفند أو يؤكد كل  8واقتراع   العام.

وحتى  والنقاش السياسي ومستوى المردودالرفع من قيمة  واالختيار أوفي حسن التدبير  األرقام

 ....فيما يعني بالشأن العام المشاركة
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 أداء األحزاب:  -ب

 المتعلقة بانتخاب، 2021شتنبر  8 االنتخابية إلستحقاقاتشتنبر الحملة  26الخميس  انطلقت يوم

الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات،  وأعضاء مجالسأعضاء كل من مجلس النواب 

 .2011والتي تشكل محطة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية في المغرب في ظل دستور 

في االنتخابي وما يطرحه من إكراهات على الحملة  19-ففي سياق استثنائي يتسم بانتشار وباء كوفيد

األمر الذي دفع األحزاب السياسية  الناخبين، وهول المباشر مع شكلها التقليدي المعتمد على التواص

اللجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي من قبيل التناظر المرئي  السياسية، عبرإلى تغيير أساليب دعايتها 

 البصرية بشكل –السمعية  االفتراضية واعتماد القنوات –الرقمية  واللقاءات والتجمعات المؤتمرات

أثناء الحملة بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تمنع تجمع أكثر  االنتخابيةتجمعات ال مكثف. عوض

 شخصا.  25من 

في ظل خالفات وجدل كبير حول القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف  كما تأتي هذه االنتخابات

عوضاً عن عدد األصوات  االنتخابيةالقاسم االنتخابي" على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح »بـ 

 الصحيحة، الذي تم إقراره رسمياً، 

وفي الوقت الذي دعت فيه السلطات المغربية األحزاب التي تحظى باالعتراف القانوني للمشاركة في 

تتنافس على مقعد قيادة  كبرى،أحزاب رئيسية  4حزباً، يحتدم الصراع بين  32االنتخابات، وتبلغ 

، وفق البيانات 490ألفا و 983مليونا و 17الحكومة المغربية المقبلة، من خالل تنافسها على أصوات

األحزاب في كل من: العدالة والتنمية، واألصالة  وتتمثل هذه المائةفي  46رسمية تمثل فيها النساء 

ر اإلشارة إلى أنه تم اختيار عينة من تجدو والمعاصرة، والتجمع الوطني لألحرار، واالستقالل.

 .األحزاب لتتبعها ومعاينتها من خالل محطات مختارة

 الحملة االنتخابية والبرنامج الحزبي والترشيحات لحزب العدالة والتنمية  -

، وألول مرة تجري الحملة االنتخابية في 2021غشت  26انطلقت الحملة االنتخابية رسميا بتاريخ 

، كما حدَّدت وزارة الداخلية 19تجبرها على احترام التدابير االحترازية ضد كوفيد ظروف استثنائية 

فرد في أماكن مغلقة أو  24اإلجراءات التي ينبغي احترامها، منها عدم تجاوز عقد تجمعات تفوق 

أفراد في الجوالت الميدانية، وبذلك تحولت  10مفتوحة، وعدم توزيع المنشورات، وعدم تجاوز 

ات الجماهيرية التي كانت تجرى في الهواء الطلق أو داخل المركبات الرياضية الواسعة في المهرجان

االنتخابات السابقة وكانت تعكس قوة األحزاب على الحشد الشعبي والجماهيري واستعرا ض األوزان 

الشعبية لكل حزب، إلى "مهرجانات" رقمية تنقل بالصوت والصورة داخل عالم افتراضي، و في هذه 

األجواء بدأ الحزب حملته الرقمية على المستوى المركزي قادها األمين العام للحزب وبعض أعضائه 

 " لمتابعة الحملة وتسجيل خروقاتها وظروفها،إدارة مركزية للحملة االنتخابية،كما شكل الحزب "

المدخل المصداقية هي  " خاض الحزب حملته االنتخابية، مصداقية .ديمقراطية .تنميةتحت شعار "

لتنزيل التعاقد المجتمعي “، والديمقراطية كآلية ”السترجاع الثقة بين مختلف الفاعلين والمؤسسات“
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، ثم التنمية الشاملة المدمجة ”المؤسس على الثابت الدستوري المتمثل في االختيار الديمقراطي

مرشحيه على  وقد استهل الحزب هذه الحملة بتوقيع.”محور كل مجهود حزبي وحكومي“باعتبارها 

ميثاق يلتزمون بموجبه فيما يخص العالقة بالمؤسسات بالتصريح بممتلكاتهم وعدم استغالل وضعهم 

االعتباري بصفتهم ممثلين لألمة في البرلمان فيما يخالف القانون والنزاهة والشفافية، أما فيما يخص 

إلى الجوالت الميدانية التي عالقتهم بالحزب فيلتزمون بأداء واجباتهم الشهرية للحزب، باإلضافة 

رف بمرشحي الحزب وببرنامجه االنتخابي وانجازاته، ومع أن الحزب ال يتوفر على جريدة ورقية  تعِّ

، وجريدة الكترونية تسمى "العدالة (/https://www.pjd.ma) فقد استعان بموقعه االلكتروني

ة الرقمية للحزب والقناة الرقمية للحزب، والتنمية" ومجلة الكترونية تسمى "العدالة والتنمية" واإلذاع

ف  وكذلك صفحات الفيسبوك واالنستغرام، واليوتوب، وتويتر،  ووصالت بالصوت والصورة تعّرِ

ببرنامج الحزب ومنجزاته، كما عرفت الجوالت الميدانية بعض االصطدامات كما حدث لمرشح 

للحزب في مدينة الرباط أثناء جولته  الحزب في فاس وعمدتها ادريس األزمي، وما حدث لألمين العام

 الميدانية، وقد أصدر الحزب بيان يندد بما أسماها البلطجة االنتخابية الموجهة من أحزاب منافسة .

يضاف إلى هذه الوسائل الذاتية للحزب، استعمل الحزب القنوات الرسمية على غرار بقية األحزاب 

السياسية األخرى في إطار الحملة االنتخابية، باإلضافة إلى الحوارات التي أجراها األمين العام للحزب 

في مقدمتهم األمين وغاب عن هذه الحملة االنتخابية قياديين حزبيين ومع مختلف القنوات المغربية. 

وكذلك  ،2016و 2015العام السابق عبد اإلله بن كيران الذي كان نجم الحملة االنتخابية لالنتخابات 

 .صحية(مصطفى الرميد )ألسباب 

 88أما البرنامج االنتخابي فقد قدم الحزب برنامجين انتخابيين أحدهما يتعلق باالنتخابات التشريعية )

عرض فيها الخطوط العريضة  (،صفحة 34والجهوية )ت الجماعية صفحة( والثاني لالنتخابا

 االنتخابية.والتفصيلية واإلجرائية لوعوده 

في المائة يتوفرون على  31في المائة لهم مستوى جامعي و 77كما قدم الحزب مرشحيه ومرشحاته، 

خابات التشريعية مستوى الباكالوريا فما دون. هؤالء المرشحون يغطون جميع الدوائر بالنسبة لالنت

كما سجل غياب بعض  جهة. 12دائرة جهوية موزعة على  90دائرة محلية و 305المكونة من 

عضو لألمانة العامة لم يتقدم  30األمين للحزب فمن أصل  الترشيحات، فحسبالقياديين في هذه 

المحطة عضو، باإلضافة إلى الترحال الحزبي واالنتخابي الذي عرفه الحزب في هذه  22للترشح 

وعزاه الحزب إلى أسلوب الترغيب والترهيب الذي تعرض له أعضاء الحزب في عدة مناطق كما 

 قادته.جاء في بيانات الحزب وتصريحات 

، بينما  2015مرشح جماعي لالنتخابات الجماعية سنة  16310 ويسجل أيضا أن الحزب الذي قدم 

وعزا الحزب هذا التراجع إلى استعمال  2021سنة  8681لم يقدم لهذه االنتخابات الجماعية سوى ب 

المال لشراء المرشحين، كما يطرح التساؤل أهو تقليص إرادي للمشاركة كما كان يفعل سابقا، 

كان بعض القياديين للحزب يدعون إلى سياسة الترشيحات خصوصا إذا علمنا أنه قبل االنتخابات 

المحدودة والنوعية ) كمصطفى الرميد ( بعد الهزات الداخلية التي عرفها الحزب منذ البلوكاج 
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، وتراجع رياح الربيع العربي التي حملت الحزب إلى السلطة في ظروف 2016الحكومي سنة  

 استثنائية ضاغطة.  

 .االشتراكيةالتقدم و االشتراكي،االتحاد  االستقالل، ألحزاب: األداء والسلوك الحزبي -

، وثاني انتخابات 2011باعتبارها ثالث انتخابات تشريعية بعد دستور 2021شتنبر 8تأتي انتخابات 

جماعية، كما تتميز في ظل ظرفية عالمية بسبب الجائحة، واعتبارا بأن العمل السياسي يعتمد على سياسة 

لجأت األحزاب إلى تجديد  المهرجانات الخطابية، فقدالمباشر من خالل التجمعات،  القرب، والتواصل

آليات تدبير حملتها االنتخابية، فكان البد من مقاربة األداء والسلوك االنتخابي ألحزاب االستقالل واالتحاد 

 الفترة؟األحزاب المدروسة طيلة هذه هذه فكيف كان أداء  االشتراكيةوالتقدم و االشتراكي،

 

 االستقالل حزب- 1

أمام ظروف الجائحة التي تمت اإلشارة إليها لجأ حزب االستقالل إلى الفضاء الرقمي باعتباره بديال حتى 

قبل الجائحة بعيدا عن كالسيكية التواصل المتعارف عليها، فالمتتبع للجرائد الناطقة باسم الحزب )العلم 

النتخابية، وبرنامج الحزب، و والرأي( لم تخرج عن المألوف، بل عملت على تبويب صفحاتها بالحملة ا

 12نشر لوائح المرشحين، كما تم تدشين )مركز ألو استشارة( مفتوح في وجه مرشحي حزب الميزان من 

شتنبر  لإلجابة على استفساراتهم المتعلقة بالترشيح عبر أربعة خطوط هاتفية، وهو بمثابة  15غشت إلى 

جال التواصل، وآخر قانوني لتتبع مسار المنتخب مركز للنداء يضم أطرا خضعت للتكوين التقني في م

وإعالن النتائج مع المواكبة  االنتخابيةبداية من مرحلة وضع ملفه للترشيح لدى السلطات، إلى نهاية العملية 

أثناء الطعون القضائية إن وجدت. بالموازاة مع ذلك تم إنشاء استديو داخلي لتنظيم لقاءات حوارية مع 

والنسائية التابعة للحزب، كما تم إخراج اللقاء في شكل كبسوالت تتضمن  ةيالشبيبتنظيمات األمين العام، وال

يتم إرسالها عبر تطبيق مجموعات الواتساب لمناضلي  االنتخابي،محاور الخطوط الكبرى للبرنامج 

لتفاعلية ولقد ركزت لجنة اإلعالم على تطبيقات للتواصل لنقل وقائع الندوات ا الحزب والمتعاطفين معه.

عن بعد تناولت برنامج الحزب والقضايا المحورية التي يتبناها، وكذلك تسجيالت لقياداته في إطار الحملة 

 االنتخابية، وفي نفس اإلطار عقدت ندوات عن بعد في مختلف الجهات وحفالت لتقديم المرشحين. 

أمينه العام للحكومة المقبلة، التشريعية، وقيادة  االنتخاباتعلى مستوى الخطاب تم رصد طموح لتصدر 

حيث تم رصد زيارات لألمين العام لجهات في الشرق والوسط والشمال، دون الجهات الجنوبية كما كان 

على مستوى األداء الحزبي عرف المكون الحزب  وازنة. لشخصيات وطنيةحاضرا واجب تقديم العزاء 

ألمين العام للحكومة المقبلة من خالل تعليقات دينامية ملحوظة، وطموح لتصدر المشهد السياسي وقيادة ا

وقنوات تنظيمية على استعداد الحزب لقيادة  مناضليه من قيادات، وقواعد على صفحات فايسبوكية

، قد يرى فيه بعض المتتبعين ردا على التراجع " اإلنصاف اآلن"المرحلة، وقد اتخذ شعارا من كلمتين هو: 

عن المنهجية الديموقراطية التي دخلت لألدبيات السياسية بعد حكومة التناوب، وذلك أثناء تعيين 

 . 2002التقنوقراطي ادريس جطو وزيرا أوال سنة 
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بجبهة القوى  من جهة أخرى كانت هناك رجة تنظيمية قادها األمين العام السابق بمدينة فاس، والتحاقه

 االنتخابات، وعدم منحه التزكية لخوض 2021يونيو  12الديموقراطية ردا على تجميد فروع الحزب يوم 

الجماعية من طرف اللجنة التنفيذية في إطار الصراعات التي يعيشها حزب استقالل منذ المؤتمر السابع 

نفوذ الحزب، وتتحكم في  عشر،  في ظل ما يعرف بصراع األجنحة، وحضور عائالت أصبحت تقتسم

لوائح المرشحين، مما ساهم في حدوث تصدعات تنظيمية بجهات طنجة الحسيمة، فاس مكناس، وجدة، 

مراكش آسفي ، كان من نتائجها استقاالت جماعية لبعض الفروع برمتها والتحاق مناضليها بأحزاب 

تدبير الترشيحات واستقدام غرباء وكالء للوائح المحلية ،احتجاجا على عدم  باسمهاأخرى، بل الترشح 

 على التنظيم، وفي أحسن الحاالت تم تسجيل حضور قوي للوائح العائلية.

تدبيري أكثر من عقائدي بمعنى انكباب التوجه العام  وما هركز الخطاب السياسي لألمين العام على 

ت عمومية شعبية أهم الحزبي على بسط أليات التدبير الحكومي من خالل برنامج يروم إلى نهج سياسا

ألف أسرة سنويا، والقطع مع اقتصاد الريع  200محاورها إخراج مليون أسرة من الفقر ومواكبة 

 واالمتيازات التي تكرس الفوارق االجتماعية، التشغيل، وتحديد هوامش الربح بالنسبة للتعليم الخاص.

إجرائي،  وما همما سبق يتبين أن حزب االستقالل ركز على طموح قيادته التدبير الحكومي المرتقب، أي 

يستثمر رموزه الحزبية التاريخية، لم تكن هناك إشارات محددة للهوية العقائدية المتمثلة في الوحدة  لم

 .1963والتعادلية كما أتت في الورقة المرجعية لعالل الفاسي سنة 

 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية حزب-2

قبل بداية الحملة االنتخابية، تحدث الكاتب األول للحزب عن إشكالية عزوف المواطنين على اإلدالء 

، االنتخاباتبأصواتهم في االستحقاقات، بل ذهب إلى حد اقتراح توقيع عقوبة نقدية لكل من قاطع 

 الفائزة.اد االشتراكي سيكون ضمن األحزاب الثالثة وبخصوص توقعاته للنتائج أصر على أن حزب االتح

 تشريعيات،مقعدا عقب نتائج  20السيما أن االتحاد قد عرف تراجعا في شعبيته، وحصوله فقط على 

، فقد كان على وشك تشكيل مجموعة نيابية عوض فريق حسب المساطر المعمول بها لتشكيل الفرق 2016

 داخل الغرفة األولى.

كتفكير تنظيمي، بل  االشتراكيةعن المرجعية  اآلخر باالبتعادالنتخابي لقيادة الحزب هو تميز السلوك ا

التاريخية، والنخبة المثقفة  وتهميش رموزهيعيب عيه منتقدوه انصهار قيادة الحزب مع خطابات الدولة، 

المكتب السياسي على  أعضاءكان أبرزها احتجاج  طموحاته،يها الحزب لتصريف لالتي كان يعول ع

االقصاء، بل المتتبع للسوك الحزبي يجد بأن الكاتب األول يستفرد بالقرارات ومنح التزكيات، حيث تم 

استقطاب الغاضبين من مناضلي أحزاب أخرى، وتزكيتهم خصوصا على مستوى اللوائح النسائية 

 الجهوية.

ل اعتبر برنامج الحزب ينصهر مع ما جاء في لقد تفاعل الحزب بشكل كبير مع تقرير النموذج التنموي، ب

التزام حزبي، يتشكل من خالل أقطاب بين االجتماعي واالقتصادي والثقافي  150التقرير، حيث قرر 
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االتحاد  الحزب:والهشاشة، فعند تصفح الجريدتين الناطقتين باسم  الريع،والمؤسساتي وطبعا محاربة 

لخطابات الكاتب  المرشحين، منشوركالسيكية مثل نشر صور  وليبراسيون، نجد حملة انتخابية مالمحها

 األول.

بالنسبة للمواقع االلكترونية على غرار باقي المواقع اإلعالمية الحزبية يحضر برنامج الحزب وصور 

الكاتب األول، وبعض القصاصات المرتبطة باألزمة المغربية الجزائرية، غير ذلك تبقى مساحات الموقع 

انتخابية اآلنية، لكن تغيب األدبيات االتحادية، أو ما يشير إلى المرجعية اليسارية ، والمتتبع تحتضن الحملة 

تحالف قوى اليسار، ويبقى االتحاد االشتراكي متفردا  أجرأةللمشهد الحزبي يالحظ ابتعاد قيادة االتحاد عن 

العام، رغم اختالف الظروف في المشاركة السياسية، بل الطموح  في المشاركة الحكومية لتدبير الشأن 

 السياسية منذ حكومة التناوب التوافقي إلى اآلن.

 االشتراكيةالتقدم و حزب-3

التي هيمنت على  تفاصليها،بكل  االنتخابيةعلى رقمنة الحملة  االشتراكيةركز حزب التقدم و سابقيه،مثل 

 ومحاوره الثالثة:حيث نجد البرنامج  للحزب،الموقع الرسمي 

وأخيرا تجديد الزخم  والسيادة،اإلنسان في قلب السياسات العمومية، اقتصاد قوي في خدمة التنمية 

الديموقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي، مما يشكل اختالفا جزئيا على السلوك االنتخابي للحزبين 

الحزبي حول البناء الديموقراطي مع إعطاء أولوية لما هو اجتماعي  يحضر الفكرالسابقين، وذلك عندما 

واقتصادي، في نفس السياق نجد األمين العام للحزب يصرح بأن الحكومة القوية ال يمكن أن تكون إال 

 .االنتخاباتبأحزاب قوية، وطبعا حزبه يطمح إلى مرتبة متقدمة في هذه 

لته بحضور أمينه العام في عدة جهات، كما أن االعالم الحزبي لقد تميز أداء الحزب على مستوى تدبير حم

واكب الحملة والبرنامج االنتخابي عبر جريدة البيان بنسختيها العربية والفرنسية، ولقد كان حضورا الفتا 

عند رصد أداء مرشحة. لكل لألسماء النسائية، والسيما في الموقع الذي ركز على بورتريهات لألسماء ال

د أنه بقي يزاوج بين رمزه االنتخابي )الكتاب( وشعاره )المعقول( عكس األحزاب السابقة التي الحزب نج

 هيمن عليها الرمز االنتخابي فقط.

التشريعية والجهوية والجماعية، فكان  االنتخاباتبالفعل تحكمت في التنظيمات الحزبية الثالثة راهنية 

، كما أن طابع الرقمنة ظل عنوانها بامتياز، فقد  هاجس الطموح للفوز حاضرا في أداء هذه األحزاب

تعاملت األحزاب  المذكورة مع مختلف المواقع االلكترونية، والصحف الرقمية لتسويق صورة التنظيم 

السياسي من خالل حوارات مع األمناء العامين، وكذا عرض البرنامج االنتخابي، كذلك استفادت األحزاب 

عالم الرسمي وكذلك الخاص ، وشكلت لقاءات وكالة المغرب العربي من حصصها في المرور عبر اال

 لألنباء مع األمناء العامين فرصة لحضور الجسم الصحفي لمساءلة القيادات الحزبية

الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وكذا نداءات  وكل التحذيراتمن جهة أخرى فرغم ظروف الجائحة، 

خرقت بشأنها التدابير االجرائية  االنتخابيةأثناء أطوار الحملة  اتاألخيرة سلوكيفقد سجلت هذه  األحزاب،
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من خالل المشاركة في التجمعات التي فاق عددها المسموح به، وكذلك في توزيع األوراق الحملة لبرنامج 

 ولوائح المرشحين لالنتخابات، وحضور في الشارع والتجمعات المغلقة في أحايين كثيرة بدون كمامات، 

 2021 هامش انتخابات والوسط علىاليمين  السياسي ألحزاب حول االداءمالحظات أولية  -

الحملة االنتخابية هي في العمق عملية سياسية الغاية منها حث المسجلين في اللوائح االنتخابية على  

المادية المشاركة في التصويت، واختيار المرشح أو البرنامج المعبر عن تطلعاتهم والمحقق لحاجياتهم 

والرمزية. وعلى هذا االساس تعتبر الحمالت االنتخابية بالنسبة لألحزاب السياسية مناسبة لضبط 

سياسيا  تشكل اتصاالعمقها  وهي فينبض الناخبين ونظرتهم للشأن العام وللسياسيين ولالنتخابات.  

، لذلك يصعب مقاربة محددا زمانيا ومؤطرا قانونيا وتجسد طبيعة النظام السياسي القائم ومؤسساته

 المغربي،ففي السياق  الحملة االنتخابية لالستحقاقات الوشيكة دون ربطها بالسياق العام الذي تنظم فيه.

إلعادة انتشار الفاعلين أنفسهم، وباألهداف  أساسا محطةً ال يخفى عن المتتبع أن وظيفة االنتخابات تبقى 

الشعبية، وتصريف الخيارات اإلستراتيجية الموضوعة سلفاً،  اإلنتظاراتنفسها، أي احتواء المطالب 

كما هو الحال اآلن مع ميثاق النموذج التنموي الجديد، الذي تم االعالن عنه قبل اجراء االنتخابات 

بحوالي ثالثة أشهر، كي تتبارى األحزاب السياسية في تصريفه، عبر برامجها االنتخابية التي يُفترض 

غير أن ما يشاهد اليوم في السوق االنتخابية هو مجرد استعراض لوعود تلتقي فيها أن تكون مختلفةً. 

، نحن أمام مشهد انتخابي متحول سيطرأ فيه تغيير على مستوى ترتيب وبالمحصلةكل األحزاب. 

 .2016و 2015األحزاب األربعة األولى المتصدرة لنتائج استحقاقات 

 ،2021حزب التجمع الوطني لألحرار الستحقاقات ل البرنامج االنتخابيبهذا الخصوص، تضمن  

خمسة أهداف رئيسية تتبلور حول الحماية من تقلبات الحياة، نظام صحي يحفظ الكرامة، مناصب 

الشعار أحسن"، هو تستاهل  " .شغل للجميع، مدارس قائمة على المساواة وإدارة في االستماع للمواطن

برنامجه االنتخابي لخوض غمار االستحقاقات االنتخابية التشريعية،  حزب الحمامة الذي عنون به

الجماعية والجهوية القادمة التي سيشهدها المغرب في الثامن من شتنبر. وبالنسبة لحزب التجمع 

 طموحة معالماللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يرسم  فإن مضمون تقرير ،الوطني لألحرار

وجاء في البرنامج االنتخابي للحزب بأنه يلتزم  .الرفاه والتماسك في صلب السياسات العمومية لوضع

 ويتعهد بالمساهمةهذا التقرير،  بتفعيل التوصيات الوجيهة الواردة في التجمع الوطني لألحرار

 في إنجاح ميثاق وطني من أجل التنمية. ءةالبنا

البرنامج االنتخابي الذي سيشارك به في االستحقاقات االنتخابية القادمة  حزب الحركة الشعبية كما قدم

فة المجالية تحت شعار "الحركة األصل ومعاكم البديل". الذي يسعى من خالله الى تحقيق المناص

وتخفيف الفوارق في العالم القروي عن طريق وضع مخطط قوي للنهوض بهذا المكون الرئيسي في 

وضع سياسية هادفة للتهيئة والتعمير تمكن من تحقيق التنمية، ركز البرنامج  والى جانبالمغرب. 

االنتخابي لحزب السنبلة على وضع بدائل للنهوض بقطاع الشغل والصحة والسكن من خالل نهج 

http://rni.ma/
http://rni.ma/
http://rni.ma/
http://rni.ma/
http://alharaka.ma/
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سياسات عمومية جديدة تهم القطاعات السالفة الذكر والرفع من مردودية وجودة قطاع التعليم والبحث 

 العلمي. 

على مجموعة من المبادئ التي يرى أنها  الدستوري،ره ارتكز البرنامج الحزبي لحزب االتحاد بدو

رافعة أساسية لتحقيق التنمية. والتي تم حصرها في خمس ركائز رئيسية نذكر منها، مغرب بدون 

ن ريع، مغرب التماسك والحماية االجتماعية الى غير ذلك من األسس. كما يتضمن البرنامج العديد م

 شعار"المغرب الذي نريد". تحقيقها، تحتالحلول والمبادئ والتطلعات التي يسعى الى 

 لألحرارمن جهة أخرى، فيما يخص االقتراع الجماعي، بلغ عدد المرشحين بالنسبة للتجمع الوطني 

 الدستوري:(، االتحاد 7ترشيحا ) 12221ترشيح، في حين قدم حزب الحركة الشعبية  25492

ترشيحا. أما فيما يخص الترشيحات المتعلقة  4194لحركة الديمقراطية االجتماعية: ، حزب ا8713

كل الدوائر االنتخابية  لألحراربانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد غطى حزب التجمع الوطني 

ترشيحا. حزب الحركة الشعبية  395(، أي بتقديمه 12الدوائر الجهوية ) وكذلك كل( 92المحلية )

ترشيحا. أما بالنسبة  262جهوية، أي ما مجموعه  الئحة 11ودائرة محلية  79الي غطى على التو

ترشيحا. حزب الحركة  303جهوية، أي  دوائر 10ومحلية  دائرة 62لالتحاد الدستوري فغطى 

 200جهوية، أي ما مجموعه  دوائر 8ودائرة محلية  33الديمقراطية االجتماعية غطى على التوالي 

 678قدم التجمع  الجهات،القتراع التشريعي. فيما يخص انتخاب أعضاء مجاس ترشيحا بالنسبة ا

 االجتماعية،ترشيحا، اما الحركة الديمقراطية  539، االتحاد الدستوري 634الحركة الشعبية  ترشيحا،

 ترشيحا. 313فقدمت على هذا المستوى 

نوش بمدينة أكادير لخوض في الوقت الذي ترشح فيه رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار، عزيز أخ

فضل األمينان العامان لحزبي االتحاد الدستوري والحركة الشعبية وضع  الجماعية،غمار االنتخابات 

ترشيحهما على رأس الالئحة الخاصة باالنتخابات الجهوية، حيث وضع محمد ساجد ترشيحه لعضوية 

 –ح لعضوية مجلس جهة فاس سطات، فيما قرر امحند العنصر الترش –مجلس جهة الدار البيضاء 

أما عبد الصمد عرشان األمين العام لحزب الحركة الديمقراطية  السنبلة.مكناس كوكيال لالئحة 

 االجتماعية فقد ترشح لالنتخابات الجماعية والبرلمانية بتيفلت.

، وسيطبعها ففي الوقت الذي كان يُعتقد أن الحملة االنتخابية لهذه السنة، ستكون مختلفة عن كل ما سبقها

النظام التام والهدوء المنظم والتركيز على الحمالت االفتراضية بمواقع التواصل االجتماعي، بسبب 

األوضاع االستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، إال أن ما يتم رصده على أرض الواقع 

بشرية مكثفة دون أي  مختلف تماما، فالحمالت االنتخابية تُجرى بنفس الطريقة القديمة، بتحركات

 .تدابير احترازية، ومواجهات عنيفة هنا وهناك

لكن رغم السياق الوبائي الذي يصاحب هذه االستحقاقات والذي دفع الكثير من الدول الى تأجيل  

وأن انتخاباتها، وبالرغم من أن النقاش السياسي الذي عادة ما يرافق االنتخابات بقي باهتاً وخافتاً، 

االنتخابية "باردة" في بداياتها إال أن ثمة مالحظات جديرة بالرصد، بعد إعالن هذه األحزاب  الحملة
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الجماعية  البرلمانية،لخوض غمار االنتخابات  مرشحيهاالسياسية عن برامجها االنتخابية وأسماء 

 والجهوية:

التجمع الوطني لألحرار، اعتمدت، في  وعلى رأسهاوالوسطية أغلب األحزاب السياسية اليمينية -

جزء كبير من ترشيحاتها، على أشخاص استقطبتهم من أحزاب أخرى، فأغلب ترشيحات األحزاب 

المترشحين سيما على مستوى وكالء اللوائح، هي لشخصيات احترفت االنتخابات. وانتقاالت هؤالء 

ضعف مصداقية االنتخابات، كما يوحي ي االنتخابية،األحزاب عند اقتراب موعد انطالق الحملة  بين

 .للناخب بعدم جدية جل المترشحين

األحزاب السياسية يمكن الوقوف على كثير من الوعود غير القابلة  برامج هذهعند تتفحص  -

في السياق الحالي من قبيل: زيادات غير ممكنة في األجور، تشغيل أكبر عدد من المواطنين،    للتحقق

يادات في تعويضات، بناء منشآت ضخمة، وعود محلية لمرشحين لالنتخابات إلغاء أنظمة عمل، ز

 .التشريعية في مقابل وعود وطنية لمرشحين محليين

النقاش السياسي، تم إضفاء الكثير من الطابع الفلكلوري على الدعاية االنتخابية، ناهيك  مع غياب  -

 .بالكذب الستمالة الناخبين وأحيانا مغلفعن استعمال جل األحزاب لخطاب ديماغوجي 

 والمقترحات. فغزوـ تعددية حزبية مفتعلة، وتضخم يكرر ذاته بدون فوارق واضحة في العرض 

األربعة على ترشيح "مول الشكارة"، يمهد الطريق  وحرص األحزاباألعيان واألغنياء لالنتخابات، 

القرارات التي  وكذلك نوعتب، للتالعب، سواء وقت االنتخابات، أو بعدها فيما يخص تشكيل المكا

تمايزات في  ال تظهرسابقا فالبرامج االنتخابية التي تمت االشارة اليها  .سيساهم فيها المنتخب

 للمشاكل القائمة.  وايجاد الحلولالمقترحات 

من جهة أخرى، شهدت عدد من المناطق في المغرب مواجهات وأعمال اعتداء بين "مناصري" 

 السياق:باستعمال المال. وفي هذه  حزابواتهامات ألاألحزاب، 

عرفت منطقة النواصر خالل األيام القليلة الماضية أعمال عنف وصلت إلى الرشق بالحجارة -

والضرب والجرح، حيث قام أشخاص ينتمون إلى حزب التجمع الوطني لألحرار باالعتداء على 

 مناصري حزب األصالة والمعاصرة،

بإغراق  لألحرارالوطني  للتجمع مباشراتهام ثالث أحزاب منافسة في هذه االستحقاقات بشكل غير -

 الساحة االنتخابية بالمال الفاسد.

مع اقتراب يوم االقتراع، لوحظ تزايد غير طبيعي في خرق التدابير االحترازية خالل الحمالت -

 أيضا منسوب العنف اللفظي والجسدي، االنتخابية من طرف جل األحزاب السياسية، تزايد معه 

من قبيل تقديم البرنامج االنتخابي  التقليدية،القول بأن الحملة االنتخابية تميزت باألليات  الختام يمكنفي 

والتسويق لمرشحيها واالتصال بالمواطنين رغم التجاء بعض منها الى مكاتب وشركات خاصة 
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فضال عن "التهافت" على وسائل التواصل االجتماعي  واالنتخابي،بالتواصل والتسويق السياسي 

االحزاب اكدت  طرف هذهكواجهة للدعاية االنتخابية. لكن رغم كل هذه المجهودات المبذولة من 

االيام االولى من الحملة االنتخابية العقلية التقليدية ألغلب زعماء االحزاب السياسية اليمينية ومرشحيها 

النتخابية واالستثمار في االتصال السياسي، في زمن انتخابي باهت يهيمن في تدبير ادارة الحمالت ا

 البرامج. وليس بينفيه التنافس بين األشخاص 

كالحزب القادر  2021التجمع الوطني لألحرار خالل الحملة االنتخابية الستحقاقات  بظهر حز -

ات. فالنتائج التي أسفرت عليها بهذه االستحقاق وبالتالي الفوزعلى رفع إيقاع الحملة االنتخابية، 

انتخابات المأجورين والغرف المهنية تؤكد أننا بصدد متغيرات سياسية تنزاح عما أفرزته دينامية 

المشهد الحزبي والنقابي خالل العشرية األخيرة، والتي كانت موسومة بمالمح تبدل في ميزان القوى 

 . 2011عد المجتمعية يتناسب والسياق اإلقليمي والوطني لما ب

اذ هناك مؤشرات عديدة، تؤكد وجود رغبة للتغيير، أي أن هناك رغبة في بروز حزب سياسي آخر  

كانت هناك  االنتخابية،لقيادة الحكومة المقبلة غير حزب العدالة والتنمية. فإلى جانب تغيير القاسم 

وعليه،  لة االنتخابية.والتي سبقت بكثير موعد الحم الحكومي،ألحد مكونات التحالف  حركية بارزة

يبدو األكثر تنظيما واستعدادا،  ث، حي2021الذي يراهن على الظفر بانتخابات  واألحرار هفحزب 

 .واألكثر "استقطابا" و "جاذبية" للمرشحين األعيان أو المتمرسين

امج أكدت الحملة االنتخابية أزمة التعددية السياسية والتعددية الحزبية من حيث تشابه البر كما-

في هذه الحملة. كما ان تغيب األحزاب في برامجها االنتخابية  االنتخابية لألحزاب السالفة الذكر

رهاناتها بتقديم  يجعلها تربطللتحديات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تنتظم في ظلها هاته االنتخابات 

عروض سياسية للناخبين من أجل الوصول إلى هدف أساسي هو الفوز باألصوات وبالمقاعد 

 وبالمناصب على حساب الرهانات اإلستراتيجية للبالد.

 

 

 خالصات

ومساءلتها عن هويته العقدية السياسية والفكرية  ات السالفة الذكرمن خالل قراءة محتوى الشعار

أنها تحمل أفكارا عن المسار المستقبلي الذي ترك مبهما، مفتوحا على  وال يبد ومرجعية صانعوها،

جميع التأويالت خصوصا داخل السياق السياسي الوطني الحالي، ولم يأتي بأي قيم مبتكرة إلدارة 

اآلتي من األيام، وفي ظل وجود نفس البروفيالت ونفس نماذج القيادات المتعاقبة، تبقى مجرد عناوين 

، فممارسات العديد من وبهذا الخصوصضة لالستهالك اإلعالمي، ال تمت للواقع بصلة. فضفا

المنتمين حزبيا لهذه التشكيالت الحزبية دون إدراك منهم للمرجعيات الفكرية والخطوط السياسية 

 .والبرامج النضالية، يصعب ثقة الناس في جدية أي مشروع حزبي
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بضعف كبير على مستوى الثقافة السياسية والديمقراطية والحقوقية، حتى في  سياق يتميزوفي  

صفوف النخبة، يصعب تمثل الحزب اليميني أو الوسطي في البيئة االجتماعية المغربية كفاعل سياسي 

أدوار  الحالية بلعبوضع، ترتبط دينامية هذه األحزاب خالل االنتخابات  وكمحصلة لهكذامستقل. 

على اعتبار  ،المؤسساتذات صلة بإقامة توازنات عددية على مستوى التمثيلية داخل  لحظية وآنية

-القديم اظهارها -الدينامية المصطنعة التي يحاول "التجمع الوطني لألحرار"، حزب السلطة الجديد 

 تعطيه مصداقية سياسية، ال-االنتخابيةظل منذ النشأة مجرد حزب "جوكير" ليس له في المنافسة  ألنه

بقدر ما تترجم ضمان تواجده في المؤسسات المنتخبة، ممثال للجهات االقتصادية معروفة، وحارسا 

 .لمصالحها من داخل الحكومة باألساس

 السياسية الحالية وطبيعة اللحظة 2021استحقاقات 

صعب، وعدة تحديات وطنية وإقليمية ودولية وسط سياق وطني  كورونا،جائحة  ظل تداعياتفي 

اقليمي مضطرب، يعد تنظيم االنتخابات في آجالها الدستورية والقانونية مؤشرا على إرادة  وسياق

وااللتزام بالنفس اإلصالحية العميقة، غير  الديمقراطي،مسار الخيار  استمرارية ترسيخفي  الدولة

مناطق  ال يمكن للدولة المغربية بناء اقتصاد قوي وتأثير في اذ .مجاورةمبالية بتحرشات عدة دول 

 ومجتمع مدنيالنفوذ التي تتوسع باستمرار دون مؤسسات سياسية ديموقراطية تحضي باالحترام 

فقدر المملكة المغربية أن تخرج من الوضع  لك،لذ واإلدارة.األساليب في الحكم  واجترار نفسمؤثر 

الهجين، لتتحول إلى ديموقراطية ولو ناقصة في مرحلة أولى، ألن الجوار اإلقليمي شماال وشرقا يتسم 

 .والتوجسبكثير من الخالفات 

أما سياسيا فتستأثر هذه االستحقاقات بأهمية كبيرة بالنظر إلى أنها ستفرز مالمح المشهد السياسي 

األهمية بشكل خاص  وتتجلى هذهبتوازناته داخل المؤسسة التشريعية، وتحالفاته الحكومية.  القادم

عندما تُفرز نتائجها حكومة منسجمة بعدد قليل من األحزاب السياسية، وتسمح بأن تنفذ الحكومة 

ن التعاقد برنامجها السياسي الذي روجته أحزابها أمام الناخبين وعلى ذلك تم منحها األغلبية، كتعبير ع

مرتبطة بنتائج االنتخابات. وعليه،  والعمومي،وبالتالي فصناعة القرار السياسي  .مع الكتلة الناخبة

السياسي للمواطن  وستحدد المصيرفإن االنتخابات الدورية ستساهم في رسم السياسات العمومية 

 المغربي.

وفي الواقع، تقف بلدنا حاليا عند مفترق طرق حاسم ويتحدد مسارها المؤسساتي ومصيرها بين الدول، 

، سواء كانت المشاركة مكثفة أم ضعيفة، فكل 2021بما ستؤول اليه استحقاقات الثامن من شتنبر 

ل العقدين استراتيجية التي تنتظر المغرب خال-الرهانات التنموية واالجتماعية واالقتصادية والجيو

 قائمة، منالمقبلين رهينة بمآالت االنتخابات المقبلة. اذ تبدو مالمح اعادة تشكيل دورة سياسية جديدة 

 الثالث،خالل تغيير طريقة حساب "القاسم االنتخابي"، كما أن ارتفاع نسبة المشاركة   في االقتراعات 

اب السياسية ظلت تستفيد من ضعف من شأنها قلب الموازين، وخلط الحسابات، خاصة أن بعض األحز



 

66 

نسبة المشاركة، مما أتاح لبعض المرشحين استعمال وسائل غير مشروعة كاألموال، للتأثير في إرادة 

 الناخبين.

 البناء مكونات وطبيعة الشخصية بالسمات مرتبطة السياسية القائمة الثقافة ذلك، تبقىلكن مع 

 والحزبية،الرسمية  الخطاباتبعض  في والعصرنة داثةالح مظاهر فرغم االجتماعي المغربي الحالي،

وتجديده.   وتجنيدها السياسية، للنخب إنتاجه آليات وفي والءاته محافظا في غالبيته في المجتمع يبقى

والسياسات لك، يبدو أن صنع القرار الحكومي يختلف حسب الوضع االقتصادي، الى ذ باإلضافة

القول أن االصالحات السياسية  وغني عنال تعرف االستمرارية الالزمة لتنفيذ االصالحات.  المعتمدة

يتوقف على ميزان القوى  عميق،تغيير  إلجراءبداية على إرادة سياسية حقيقية  والمؤسساتية تعتمد

يات بين األطراف الفاعلة. و بالتالي، فان السؤال األساسي هو حول تحديد مختلف مستويات و صالح

من يصنع القرار العمومي، و حول طريقة ادارة الموارد الوطنية ، وفق أي أهداف للتنمية، ووفق أي 

توجهات اجتماعية اقتصادية ثقافية بيئية، و لفائدة أي من الفئات االجتماعية، و عالقة بأي نوع من 

 المصلحة العامة؟

ية الحالية في ترسيخ مسار الدمقرطة من الممكن أن تساهم الدينامية السياس هذا السياق، هلفي  

 عن وكاملة دقيقة وصريحة، واضحة إجابة بتقديم المجازفة يمكن تأسيسا على ما سبق، ال بالبالد؟

 بالضرورة ال يؤدي قد المشهد السياسي المغربي، يشهدهأن الذي من المحتمل  التساؤل. فالتغيير هذا

 الغربي. نموذجه في األقل على حقيقية ديمقراطية إلى

 حزب األصالة والمعاصرة  -

يرى حزب األصالة والمعاصرة أن له حظوظ كبيرة للفوز بالمرتبة األولى باالنتخابات، ويؤكد زعيمه 

"إمكانية تحقيق هذا الطموح عبر العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي" كما أكد بذلك 

 في العديد من المواقع االنتخابية.

تنسيقي مع  -و لعل أول خطوة مفاجئة قام بها حزب األصالة والمعاصرة هو عقده الجتماع قيادي  

جاء في "إطار  -كما أكد البيان المشترك  -، بمقر حزب هذا األخير و الذيالعدالة والتنمية حزب

السياسية الوطنية، فرصةً لتبادل الرأي والتشاور في شٔان مجمل  األحزابالتواصل المنتظم مع 

 سينسياالحزبان على مدى سنوات غريمين  تُبروقد اعالمستجدات التي تطبع الراهن الوطني". 

متعارضين، كان كل واحد منهما يؤكد استحالة التحالف مع الحزب اآلخر نظراً لعمق العداء السياسي 

 بينهما.

االنتخابي فقد كشف الحزب خالل ندوة صحفية عقدها بالرباط، عن مضامينه  وفيما يتعلق بالبرنامج

التزم الحزب، من خالل هذا البرنامج،  والجماعية، حيثلجهوية لخوض االستحقاقات التشريعية وا

األولى في حال تمكن من قيادة الحكومة المقبلة. وتتمثل  12ال بتبني وتنفيذ تسع أولويات خالل األشهر 

https://www.independentarabia.com/tags/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/tags/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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هذه األولويات في ضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وولوج أفضل للمواطنين 

إلى الرعاية الصحية وجودة التكفل بهم، وولوج الجميع إلى سكن الئق يضمن اإلدماج والكرامة 

الرفع من  مغربي، وصون كرامة األشخاص المسنين بدون دخل.للمواطنين، ودعم انفتاح الشباب ال

القدرة الشرائية، وإنقاذ المقاوالت السياحية التي تواجه صعوبات، وتخفيض تكاليف المحروقات، إلى 

وبخصوص ضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية  جانب الحكامة والسياسات العمومية.

قسم  9000إعداد مخطط وطني لالرتقاء بمستوى التعليم األولي )قوية، قال الحزب إنه سيعمل على 

سنويا(، وإعادة تأهيل وضع المدرس ماديا ومعنويا، وتطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل 

وفي مجال الصحة، سيسعى الحزب إلى تحسين ظروف لتعليمية خالل أوقات فراغهم. المؤسسات ا

ية محددة للمغاربة لدى القطاع الخاص لتوسيع نطاق عمل مهنيي الصحة، وتقديم خدمات استشفائ

وفي مجال الولوج إلى  الرعاية والتكفل الصحيين، وتعميم نظام للدفع خاص بذوي الحقوق. 

السكن الالئق، يتعهد الحزب بتخصيص مساعدات جديدة لألسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، 

تعميم استخدام المواد محلية الصنع في البناء في و المعوزة،وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات 

وفي الشق المتعلق بدعم انفتاح الشباب  المناطق ذات الحساسية البيئية )الجبال، السواحل، الواحات(.

المغربي، ينصب التوجه الذي رسمه حزب األصالة والمعاصرة على تطوير عرض تكوين مهني 

التناوب بين المدرسة والمقاولة، وتخصيص منحة شهرية موجه للشباب، عن طريق التكوين بالتلقين و

أشهر، يتم تحويلها إلى منحة/تعويض عن العمل في حال الحصول  6درهم لمدة  1500للتكوين قدرها 

ألف درهم  150كما سيعمل الحزب على تخصيص قرض مجاني قدره  على عمل بعد انتهاء التكوين.

يحمل اسم "انطالقة الفالحين" لفائدة الشباب في العالم لتشجيع خلق المقاوالت الشابة، ووضع قرض 

القروي، إضافة إلى تطوير جيل جديد من دور الشباب والثقافة ببرامج وفضاءات للتكوين ومنصات 

ألف منصب  130موزعة على  2026ألف منصب شغل إلى غاية نهاية  820رقمية للتواصل، وخلق 

وفما ألف منصب شغل سنويا.  175صل إلى لت، 2023ألف منصب سنة  160، و2022شغل سنة 

ألف  12يتعلق بالرفع من القدرة الشرائية، تعهد الحزب بخفض الضريبة على الدخل الذي ال يتجاوز 

ألف  30درهم، إذا كان الزوج)ة( بدون عمل، ورفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 

حزب بإعادة المن جهة أخرى، يلتزم القدرة الشرائية.  م، مع الرفع منألف دره 36درهم حاليا، إلى 

" لضمان استمرارية أنشطة التكرير والتخزين في المغرب، وبالتالي تعزيز رال ساميتشغيل مصفاة " 

االستقالل الطاقي للبالد، وتأسيس هيئة تنظيمية جديدة للمحروقات؛ تكون مسؤولة عن تنظيم وضبط 

 حتكار.هوامش الربح ومكافحة حاالت اال

وفي مجال الحكامة والسياسات العمومية، تعهد الحزب بمراجعة النصوص المنظمة لعمل هيئات 

الضبط وقواعد عملها وتفويض الصالحيات بما يسمح بمكافحة فعالة للمنافسة غير العادلة والتواطؤ 

يجي وتقييم وتضارب المصالح، وإحداث وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة تتولى التخطيط االسترات

 السياسات والمشاريع االستثمارية العمومية الكبرى.
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و فيما يتعلق بموقف الحزب من الظروف التي تجري فيها االنتخابات، فقد عبر الحزب في كنير من 

البيانات السياسية و من خالل  التجمعات و اللقاءات الحزبية سواء تلك التي قام بها األمين العام للحزب 

 االنتخابيةو خروقات عرفتها الحملة  انزالقاتالت ووكالء اللوائح االنتخابية، عن عدة أو مختلف وكي

إغراق الساحة »، وسعي طرف سياسي إلى «الستفحال ظاهرة المال البشع»وعبر الحزب عن إدانته 

، إما الستمالة مرشحي حزب األصالة «بحجم رهيب من المال واإلغراءات المختلفة االنتخابية

والمعاصرة، وباقي األحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم عن المشاركة في العملية االنتخابية، "في مس 

 دأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف".خطير بمب

وعبر الحزب عن رفضه القاطع لما وصفه بـ "أعمال البلطجة والعنف" التي جرى استخدامها في 

أشاد الحزب  وبالمقابل، .المعنية إلى التدخلحق مرشحيه ببعض المناطق، ودعا جميع السلطات 

بالجهود التي يقوم بها نساء ورجال السلطة العمومية لتهيئة الشروط المواتية إلجراء عملية 

االستحقاقات في ظروف مناسبة رغم تحديات الجائحة، لكنه نبه إلى "منزلقات بعض رجال السلطة، 

ين عالنية، أو عبر الضغط على منافسيهم من من خالل انخراط بعضهم في حملة دعم بعض المرشح

 باقي األحزاب".

و إذا كان حزب األصالة و المعاصرة استطاع استقطاب أحد أهم األعضاء المؤسسين لحزب  التجمع 

بعد أن كان يترشح في االنتخابات السابقة وزير الخارجية السابق  محمد بنعيسى  الوطني لألحرار:

مغادرة نائبه فبالمقابل فقد عرف الحزب   جمع الوطني لألحرار ،تحت شعار حزب الت 1992لعام 

البرلماني محمد غياث والتحاقه بحزب التجمع الوطني لألحرار كما أن األمين العام للحزب، وعلى 

برلمانيين من الحزب بسبب ارتكابهم خروقات  8قرر طرد  االنتخابيةبعد أسابيع من االستحقاقات 

 هذه األحداث ستؤثر إما سلبا أم إيجابا على النتائج السياسية للحزب مستقبال.جسيمة، و سنرى إن كانت 

 جبهة القوى الديمقراطية  -

 .2011 ظل دستوريخوض حزب الجبهة تجربة استحقاقات االنتخابات التشريعية للمرة الثالثة في    

حزب الجبهة من النسبة العامة لتوزيع المترشحين على المستوى الوطني حسب  وصلت نسبةوقد 

 في المائة 54،81في المائة. كما وصلت نسبة التغطية حسب الدوائر إلى 3،47األحزاب السياسية إلى 

برنامجه االنتخابي العام الذي يشارك به في االنتخابات  الديمقراطية القوى جبهة حزب طرحوقد  

على تنزيل مبادئ الجهوية البرنامج  حيث انصب هذا ،”الكرامة أوال“والجهوية تحت شعار  التشريعية

المتقدمة وضبط الفعل الترابي والعمل على إقرار النظم والمعايير وإرساء معالم الديمقراطية 

 التشاركية. 

اجتماعي جاعال ويمكن تقسيم هذا البرنامج إلى ثالثة محاور: محور اقتصادي ومحور سياسي ومحور 

توزيع ثمار “ما يتعلق بالمحور االقتصادي، دعا الحزب إلى صر البشري في بؤرة االهتمام. وفيالعن

لفقر بالمغرب، ، حيث اعتبر أن سبب ارتفاع نسبة ا”النمو بشكل تعادلي وبشكل يضمن العدالة المجالية

االقتصادي على أسس المساواة.. جاء نتيجة للسياسة العامة وبعض القرارات ألنها ال تعامل النسيج 
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"الشركات الكبرى تشتغل لكن المقاوالت الصغيرة ارتفعت التزاماتها وتعقدت ظروفها وهذا يصعب 

 بناء نسيج اقتصادي وطني...."

صنع في “ ورفع شعارولتغطية عجز الميزان التجاري، يدعو الحزب إلى تشجيع الشركات الوطنية 

، داعيا إلى سن ضريبة على ”أنه ليس هناك مجال لضرائب جديدة على الطبقة المتوسطة” المغرب

التي أقدمت عليها حكومة سعد الدين ” اإلغالق“الثروة وعلى األبناك. وانتقد البرنامج قرارات 

حكمة بليغة بالدنا دبرت مرحلة دقيقة ب“العثماني في سياق مواجهة جائحة كورونا، مستدركا بأن 

 ”. بفضل السياسات الملكية، حيث تم تحويل تحديات إلى فرص حقيقية

، وتنزيل ”حكامة جيدة وفعالة ءإرسا” ووتعهد الحزب بضمان استعادة الدولة لوظائفها االجتماعية 

يجب إزالة كل  رمزية.تحرير المرأة هو تحرير المجتمع، والمناصفة قيمة “المناصفة، معتبرا 

 المثبطات والحواجز حتى تتمكن المرأة من لعب أدوارها كاملة.

جماعات ترابية ذات  كهدف خلقالحزب  يحدديخص انتخابات مجالس الجماعات الترابية،  وفيما 

إشعاع اقتصادي، بناء على أربعة مرتكزات؛ االستقالل المالي للجماعات، وتأهيل المنتخبين وطاقم 

 : .ثم مواطن مرتبط بتسيير الشأن العام التنموية،يتمتع بالقدرة على تنفيذ المشاريع إداري قانوني 

األمين العام السابق لحزب هو التحاق  االنتخابيةولعل أهم حدث عرفه الحزب مع انطالق الحملة 

يتم منحه  والذي لم الديمقراطية،القوى  " بجبهة"التكتل من أجل الوطن ورئيس مبادرةاالستقالل 

الحزب نقلة  يمنح هذا االلتحاقحيث أضحى من المتوقع أن  االستقالل،تزكية للترشح عن حزب 

مستوى المقاعد البرلمانية بعدما كان الحزب يتوفر فقط على مقعد وحيد بمجلس النواب  نوعية على

بالغا عبرا  أصدرتوعقب هذا االلتحاق  في أخر استحقاقات انتخابية. المستشارين. وثالثة بمجلس

فيه  أن،" التحاق مكونات مبادرة التكتل من أجل الوطن إضافة فكرية وتنظيمية مهمة من شأنها إثراء 

أن هذه و ...المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية في هذا الظرف السياسي الوطني الدقيق

طاعات الحزب التنظيمية، الخطوة ستتيح المجال للكثير من الكفاءات واألطر والمناضلين بمختلف ق

، لإلسهام، بمعية القوى الحية بالوطن، في بلورة السوسيومهنية و وتنظيماته الترابية والموازية

مضامين النموذج التنموي المأمول لمغرب العدالة االجتماعية والمجالية في كنف الدولة الديمقراطية 

 .االجتماعية بقيادة الملك محمد السادس..."

 فيدرالية اليسار الديمقراطي  -

الصيغة الثانية للتحالف السياسي  الديمقراطي هياليسار  أن فيدراليةإلى في البداية ال بد من اإلشارة  

الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي، والحزب اإلشتراكي  اليسارية الثالثة:الجديد لألحزاب 

إسم    تحتعنها  الذي كانت قد أعلنت األولى للتحالف، بعد الصيغة اإلتحادي(المؤتمر الوطني  وحزب

. وقد تأسس تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بعد أن 2007سنة  الديمقراطي فيتحالف اليسار 

، ووضع ثالث قضايا والتنظيمية للفيدراليةعلى األرضية السياسية  االتفاق الثالثة فيحسمت األحزاب 
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(. وقد اعتبرت األحزاب الثالثة في االنتخاباتالدستور،  )الصحراء المغربية، تفاقاال أولوية هذافي 

 وانتقالية، فيمتقدمة  تنظيمية، ومرحلة الفيدرالية، صيغةالتحالف إلى  اإلنتقال منتلك المرحلة أن 

 الثالثة،هذه األحزاب اليسارية  االندماج بينأفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي، والتمهيد لتحقيق 

 االندماج بعدوكانت الهيئة التقريرية للفيدرالية قد أعلنت عن تاريخ  وتأسيس الحزب اليساري الكبير.

المجال  مع فسح واألرضيات.أساس الشروع في مناقشة مشاريع األوراق  على 2012انتخابات 

هذا التحالف  ىلالنضمام إلاليسارية والديمقراطية والتقدمية المغربية  للحساسيات والمجموعات

بالمشروع اليساري المتجدد،  ما تسميهو ،والرؤية السياسيةالسياسي التي تتقاطع معها في المرجعية 

  النضال الديمقراطي.وتعتمد في مقاربتها للعمل السياسي على استراتيجية 

، لكونها تشكل ثان انتخابات ستشارك فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي، 2021شتنبر  8انتخابات  تعتبر

ركنا  أساسيا من أركان  البناء الديمقراطي إلى جانب األركان األربعة األخرى   بالنسبة للحزب،

، االختالفالمتمثلة في الدستور الديمقراطي، وصون الحريات الفردية والجماعية، وضمان الحق في 

،فقد  االنتخاباتلنزاهة  السابقة ،وضمانا االنتخاباتوالتداول السلمي على السلطة،  وعلى غرار 

، بمراجعة جذرية للمنظومة 2019طالبت  الفيدرالية اليسار الديمقراطي  الحكومة  منذ شهر دجنبر 

فيدرالية اليسار الديمقراطي بتنظيم مجموعة من األنشطة مؤطرة لالنتخابات ..، كما قامت القانونية ال

 ، من  أبرزها:2021و2020و 2019خالل سنوات 

( 2019 ماي ويونيو )شهردراسيين  الديمقراطي ليوميناليسار  التنفيذية لفيدرالية يئةتنظيم اله

بها  لالنتخابات، أنيطتلجنة خاصة  تم إحداثكما  عدة توصيات،أسفرت عن  االنتخابات،بخصوص 

 االنتخابات ومنتخبيبين لجنة  ملتقى وطنيتنظيم  أرض الواقع. التوصيات علىمهمة أجرأة هذه 

 لجنة االنتخابات والتنظيمات وطني بينتنظيم ملتقى  .2020فيدرالية اليسار الديمقراطي في يناير 

، االنتخاباتإعداد مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص  .2020المحلية للفيدرالية في يناير 

ؤولي أحزاب وضع برنامج لتكوين مس، وضع منصة للتكوين عن بعد وإرسالها إلى وزارة الداخلية.

تعميم مذكرة على الهيئات المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تحدد  الفيدرالية باألقاليم   والفروع.

وترتيبهم باللوائح  المقبلة، ومسطرة انتقاء المرشحين، االنتخاباتمن خاللها األهداف المنتظرة من 

عملية التسجيل في اللوائح في  راط الفوريواالنخ وجدولة زمنية للقيام بمختلف اإلجراءات، ،االنتخابية

وخاصة  إعداد مشاريع تعديالت بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة لالنتخابات،. االنتخابية

 االتصال، واستعمال وسائل االستفتاءالعامة وعمليات االنتخابية المتعلق باللوائح  57.11القانون رقم 

 59.11رقم ، والقانون التنظيمي واالستفتائيةاالنتخابية السمعي البصري العمومية خالل الحمالت 

 المتعلق بمجلس النواب. 27.11رقم التنظيمي  الترابية، والقانونالمتعلق بانتخاب أعضاء المجالس 

 ارهاناته؟ وماهي االنتخابيةبشأن التعديالت المتعلقة بالقوانين فماهي أبرز مقترحات الفدرالية 

 ؟ 2012شتنبر  8بخصوص انتخابات 
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 االنتخاباتسار الديمقراطي بخصوص يمذكرة فيدرالية ال  

في البناء الديمقراطي عبر تنظيم  االنتخاباتأهمية  مذكرتها علىديباجة  الفيدرالية فيوقد أكدت  

السابقة..، االنتخابية انتخابات حرة ونزيهة وربط نتائجها بالقرار السياسي. كما ذكرت بالمحطات 

إطار مناخ سياسي  االقتراعق يوصناد جديدة يحتكم فيها الجميع لسلطة القانون،والتأسيس لمرحلة 

الكامل لإلرادة  االحترامينبني على قواعد المنافسة السياسية الشريفة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن 

 والتنظيم لألفراد والجمعيات. الرأي والتعبيرويكفل الحرية حرية  الشعبية،

وإعداد الشروط الكفيلة  سياسي جديد..شروط مناخ  األول من المذكرة .. توفير تناول المحوروقد 

جدوى العمل السياسي قصد  والمواطنين في والحرة للمواطناتالجماعية  الثقة والتعبئة بخلق جو

المشاركة الوازنة  ةاالنتخابية المقبلاإلسهام الفاعل في تدبير الشأن العام، حتى تتحقق في العمليات 

لغاياتها  الشريفة والمحققةمصداقية والنزاهة والشفافية الكاملة الضامنة لحرية المنافسة السياسية وال

 لنبيلة.ا

الفيدرالية مذكرتها بمجموعة  فقد دعمتوفي الشق المتعلق بمتطلبات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، 

 منها:  مقترحات،من المواثيق الدولية بالوثيقة الدستورية، وخلصت إلى تقديم عدة 

توكل إليها عملية تدبير  ،االنتخاباتإحداث لجنة وطنية ولجان فرعية مستقلة دائمة لإلشراف على -1

 ومراقبة السير الديمقراطي لالنتخابات.

أجهزة الدولة على مختلف  خالل تحلي االنتخابات مناإللتزام بمبادئ الديمقراطية ونزاهة -2

 القانون)االنتخابية مستوياتها بالحياد اإليجابي ..،والتنصيص الصريح في القوانين المتعلقة بالعمليات 

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس  159.11 التنظيمي رقمالقانون  157.11القانون رقم  19.97رقم 

ومساطر  االنتخابيةين(،..تبسيط شروط المشاركة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشار النواب،

 الترشيح..

وذلك بهدف الحرص على مصداقية اللوائح ومطابقتها وخلوها عداد لوائح جديدة للهيئة الناخبة، إ-3

 .االنتخاباتهي القاعدة األساسية لنزاهة  االنتخابيةاللوائح  اعتبارا ألن من الشوائب،

 االنتخابيةباقتراح مراجعة التقطيع الترابي للدوائر ، االقتراعونمط  وتوقيف  االنتخابيالتقطيع -4 

إقرار التقطيع النهائي  المحلي  الناخبين بين الدوائر االنتخابية، على قاعدة المساواة والتوازن في عدد 

نتخابات لالتحديد الجهة  كدائرة انتخابية وحيدة بالنسبة بمقتضى  قانون يصدر عن البرلمان،  والجهوي

تحديد الجهة كدائرة انتخابية بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب في المتعلقة بمجالس الجهات، 

تعميم نمط عدد الجماعات في العالم القروي،  التقليص من اإلنتقال إلى دائرة وطنية فريدة،  أفق

توحيد نمط لجماعية، ا االنتخاباتالالئحي في كل الجماعات الحضرية وشبه الحضرية في  االقتراع
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مزج األصوات الالئحي النسبي مع أكبر البقايا وبدون استعمال طريقة  االقتراع، واعتماد نمط االقتراع

إلغاء العتبة للمساهمة في تقاسم المقاعد  باعتباره النظام الذي يضمن المساواة أو التصويت التفاضلي، 

ة الحزبية ،وإدماج كل الحساسيات السياسية بين األحزاب،  ويعطي لكل ذي حق حقه ويضمن التعددي

 .االنتخابيةوالشرائح اإلجتماعية داخل المؤسسات، ويقلص من إفساد العملية  

منع الترشح  لالنتخابات على كل المتورطين في جرائم  نهب ، أهلية وشروط الترشح لالنتخابات-5

المال العام ،والمس بحقوق اإلنسان، والتهرب الضريبي، واإلتجار بالبشر والمخدرات ومهربي 

إلغاء ضمانة شكال، ، وفي إفسادها بأي شكل من األ االنتخاباتاألموال ، وبالمتورطين في تزوير 

ين في انتخابات مجلس بالبرلمان.، اإلدالء بشهادة التصريح درهم المفروضة على المترشح 5000

بالعمال لدى الصندوق الوطني  للضمان اإلجتماعي  بالنسبة ألرباب المقاوالت والضيعات 

الرفع من عدد ممثلي  .،،إلزامية األداء بشهادة إبراء الذمة الضريبية  في ملف الترشيح،الفالحية

اليا في مجلس المستشارين، التقليص من عدد ممثلي الجماعات ح 20( عوض 40األجراء المأجورين )

 حاال. 72( عوض 52الترابية )

فقد بين الجنسين.  بالمساواة الفعليةاتخاذ تدابير خاصة للتعجيل التمثيلية النسائية،  بخصوص-6

 السار الديمقراطي: تخصيص ثلث اللوائح الخاصة بالترشح لالنتخابات أعضاء اقترحت فيدرالية

ضمان تمثيلية النساء في البرلمان من خالل لوائح مختلطة جالس الجماعات الترابية للنساء، م

الزيادة في عدد مقاعدها  للنساء، معإفراد الئحة وطنية  يخص انتخابات مجلس النواب، بالضرورة فيما

 لتصل إلى ثلث مقاعد مجلس النواب.

على معايير موضوعية. باعتماد معايير أكثر  العمومي بناءتوزيع التمويل والولوج إلى اإلعالم -7

اإلعالم  األحزاب فيموضوعية لتوزيع الدعم بين األحزاب في التمويل العمومي، تكافؤ الفرص بين 

 العمومي.

..، وذلك بتزويد االنتخابيةتبسيط وضمان نزاهة عملية التصويت، وذلك بهدف تسهيل المشاركة -8

يسمح للناخب باإلدالء بصوته أكثر من مرة، أن يبصم الناخب  الكل مكاتب التصويت بنظام معلوماتي 

 )ة( بعد التصويت أمام إسمه في سجل التصويت.

 االنتخابية. المتالعبين بالعمليةفي متابعة ومعاقبة  الحزم-9

مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي -10

الفعال وذلك بما يضمن حد أدنى من التدبير المتعلقة بالعمليات االنتخابية،  مان والقوانينالبرل

سير المؤسسات المنتخبة، وحيث تقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي   فيما  الترابية، وحسن للجماعات

لسي عضوية مجلس من مج أو غرفة مهنية أو مجموعات ترابية جماعات أو بالترشح لرئاسةيتعلق 

من أجل الترشح لرئاسة  البكالورياتوفر مستوى تعليمي يعادل مستوى  إقرار شرط :يما يلالبرلمان 
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لعضوية على مستوى تعليمي عالي من اجل الترشح  إقرار شرط التوفر جماعة ترابية أو مجموعاتها.

 مجلسي البرلمان. أحد

العضوية في  التنافي لتشمل الحاالت التالية :كما اقترحت فيدرالية اليسار  الديمقراطي توسيع حاالت 

مجلس النواب ورئاسة جماعة ترابية) مجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جهة(، أو 

العضوية في واب ورئاسة غرفة مهنية، العضوية بمجلس النموعة جماعات أو مجموعات ترابية، مج

العضوية في الحكومة ورئاسة إحدى تورية، وعضوية إحدى المؤسسات الدس أحد مجلسي البرلمان

الجماعات الترابية ) مجلس الجماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جهة(أو مجموعة ترابية أو 

رئاسة مجلس إداري عضوية مجلس النواب وات الترابية أو رئاسة غرفة مهنية، مجموعة الجماع

 مليون درهم. 50سمالها لشركة يتجاوز رأ

ما مغاربة المهجر بالمجالس المنتخبة  بخصوص تمثيليةفيدرالية اليسار الديمقراطي  كما اقترحت 

التصويت في  بالخارج البالغين سنوالمواطنين المغاربة المقيمين  ضرورة إشراك المواطنات :ييل

واحد لكل مجموعة  )مقعدالتشريعية عن طريق تخصيص دوائر انتخابية ببالد المهجر لهم  االنتخابات

كان  واحد إذانسمة. ويمكن تخصيص عدد دوائر في بلد إقامة  150.000و100.000ساكنة مابين 

 يسمح بذلك، أو دائرة واحدة آلكثر من بلد إقامة(.. العدد

 التعديالت الخاصة بالقوانين االنتخابية: 

ية الرفع النسبي من تمثيل ي:فهي كالتالدمت بها من خالل مجلس النواب بخصوص التعديالت التي   تق

 .االقتراعتغيير يوم ، حذف العتبة، بالمجالس المنتخبةالنسائية 

التي اعتبرتها  مع المقترحاتيتم التجاوب  فيما لمإدخال بعض التعديالت فيما يتعلق بحاالت التنافي. 

على  االنتخابية، التسجيل التلقائي في اللوائح االنتخاباتللسهر على  المستقلة اساسية خاصة اللجنة

وهو األمر الذي دفع الفيدرالية  وحيدة، كدائرة انتخابيةقاعدة بطاقة التعريف الوطنية، واعتماد الجهة 

 الشناوي(.ومصطفى  )عمر بالفريجطريق برلمانييها بمجلس النواب  تعديالت عنبتقديم مقترحات 

 االستفتاءالمتعلق باللوائح اإلنتخابية. العامة وعمليات  57.11القانون رقم    التعديالت:وقد همت هذه 

القانون ، االنتخابية واالستفتائيةالحمالت  البصري، العمومية خاللوسائل اإلتصال السمعي  لواستعما

مقترحات تعديل المواد  الترابية، تقديمالمتعلق بانتخاب أعضاء المجالس  59.111التنظيمي رقم 

المتعلق بمجلس  27.11التنظيمي رقم القانون ، بالمواد الزجريةاهلية الترشيح  متعلقة بشروطال

 النواب.

 رهانات فيدرالية اليسار الديمقراطي 
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يمكن القول أن  الرهان  بالنسبة  لفيدرالية اليسار الديمقراطي  من خالل خوض غمار المشاركة في 

ليس غاية في حد ذاته ،و إنما هو وسيلة و  محطة نضالية  أخرى  تمكن الفيدرالية من   االنتخابات

فرص  تأطيرية  ونضالية  وإعالمية قد تساعدها  على  التعريف  بهويتها وبمقاربتها وبرامجها  

يدرالية ،وتقديم  البدائل الممكنة  ونقد مقاربة واختيارات األحزاب األخرى، إال أن الرهان األساسي  لف

هو  ترسيخ  وتقوية العمل الوحدوي   بين مكونات   االنتخاباتاليسار الديمقراطي  من خوض 

الفيدرالية على المستوى المحلي واإلقليمي  والجهوي  والوطني ،  وتعتبر الفيدرالية أن من شان نجاح 

مباشرة بعد انتخابات    االندماجتعزيز الثقة  بين  مكوناتها، و تسريع  عملية   االنتخاباتخوض هذه 

 .2021شتنبر 8

 الموحد  االشتراكيالحزب 

،  لتمر دون بروز خالف بين األحزاب الثالثة 2021شتنبر 8انتخابات   لما قبلم تكن مرحلة   

ب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك على إثر القرار  الذي أعلنت عنه األمينة العامة للحز

الذي  ،2021 يونيو 29بتاريخ ، بسحب توقيع  الحزب من التصريح المشترك  اإلشتراكي الموحد

، بترشيحات 2021شتنبر  8والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات  سبق أن قدم إلى وزارة الداخلية ،

موحدة  لألحزاب الثالثة :الحزب اإلشتراكي الموحد ،وحزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي، وحزب 

وكانت األمينة العامة للحزب اإلشتراكي الموحد  اإلتحادي  تحت رمز" الرسالة "، المؤتمر الوطني

، قد راسلت الحزبين  لسحب ترشيحها لالنتخابات تحت غطاء فيدرالية اليسار الديمقراطي  ورمزها 

 .  2007سنة   لما قب، "الرسالة"، لتقرر العودة إلى مرحلة  االنتخابي

طليعة اإلشتراكي علي بوطوالة  قد صرح  في حوار له مع اسبوعية وكان  الكاتب  العام لحزب ال

، قبل  قرار إعالن نبيلة منيب األمينة العامة للحزب 2021يونيو  17/23بتاريخ949األيام  في عددها.

اإلشتراكي الموحد سحب توقيع الحزب من التصريح  المشترك ، على أن فيدرالية اليسار الديمقراطي 

القادمة، كما  االنتخابات"سنشارك في  ،حيث قال بهذا الخصوص:2021شتنبر 8ستخوض انتخابات  

، 2009 2007، وقبل ذلك في إطار تحالف اليسار الديمقراطي سنتي 2016و 2015فعلنا  سنتي 

اليسار الديمقراطي." مشيرا في نفس الوقت  فيدراليةإلى  2014وهو التحالف  الذي تحول في سنة  

النزاهة، ، االستقامةإلى أن "اختيار المرشحين سيحتكم إلى معايير كثيرة، منها الرصيد النضالي 

األخيرة أن  وضعت ميثاقا  االنتخاباتسبق للفيدرالية في   وأنه للتضحية. واالستعداد ،الكفاءة

الديمقراطي  "  فيدرالية اليسارلتحالف  االنتخابيج " البرناماوضح بوطوالة أنلذلك....". كما 

 الذي الاتي اإلصالح السياسي والمؤسس محورا، أهمها 20محاور يتجاوز عددها  سيتضمن عدة

 تقترحه اي حزب آخر.

الكاتب العام  فقد أكد ،االنتخابيةأما بخصوص تغطية فيدرالية السار الديمقراطي على مستوى الدوائر  

عدد ممكن من الدوائر، ستتجاوز حجم  أكبرأنها ستشمل  ااإلشتراكي علىلحزب الطليعة الديمقراطي 
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تحصل وأن معظم الترشيحات فردية. أما فيما يتعلق   بالنتائج التي يمكن أن  السابقة، خاصةالتغطية 

 رهينا إذا"ذلك يبقى   اعتبر بأن ، فقد2021شتنبر  8انتخابات فيدرالية اليسار الديمقراطي في  عليها

منسوب النزاهة، ستحقق الفيدرالية نتائج إيجابية، فهي  التصويت، وتحسنارتفع حجم المشاركة في 

، االنتخابي النظيف، والبرنامجالقوة السياسية الوحيدة، ذات الرصيد النضالي المعترف به، والسجل 

 الفاشلة . اليةالنيوليبرالحقيقي لالختيارات  يمثل البديلالذي 

 شتنبر 8النتخابات  المشترك للتقدممن التصريح  االشتراكي الموحدسحب توقيع الحزب  أن قرارإال   

داخل الحزب  االنتقاداتوموجة من فعل غاضبة  وأثار ردود موحدة، أربك هذا التحالف،بصفة 

 االنفرادي.إياه بالقرار  ، واصفةوخارجهالموحد  االشتراكي

وتشبتهم  ،نبيلة منيبرفضهم لقرار  لهم عنالمجلس الوطني للحزب في بيان  من وقد عبر أعضاء

 في الفيدرالية اليسار الديمقراطي السياسي المتمثل بالتحالف

في حوار له مع اسبوعية األيام  في  الموحد محمد الساسي االشتراكيالقيادي اليساري في الحزب 

وصف قرار نبيلة منيب سحب توقيع الحزب من التصريح   2021وز  يولي 8إلى 15من  953عددها  

المشترك القاضي  بالتقدم  لالنتخابات بشكل جماعي كفيدرالية برمز الرسالة،  بأنه خروج عن 

المشروعية  لعدم احترامها  المؤسسات التقرير للحزب...مضيفا بأن نبيلة منيب   باتخاذها لهذا القرار، 

في المسار الوحدوي   الذي  االستمرارإما  خيار -لي  الحزب  أمام خيارين:" تكون قد وضعت مناض

سنة   في محاولة لتجميع شتات اليسار  غير المشارك في الحكومة  عبر لقاءات  التسعينات  20بدأ منذ 

..، حيث 2005سيس تجمع اليسار الديمقراطي واندماج وتأ 2002بوزنيقة في سنة ،واندماج ولقاء 

الوصول إلى  حزب يساري فاعل وقادر على  سد الفراغ  الناجم  عن انسحاب احزاب الهدف هو 

اليسار التقليدي عمليا من ساحة النضال، من أجل التغيير وانخراطها في مسلسل التدبير  تأسس تحالف 

إلى فيدرالية اليسار  الديمقراطي، وصوالالطليعة، والمؤتمر، واإلشتراكي الموحد. ثم تحالف السار 

،ولكنها أكبر من تحالف احزاب  االندماجلديمقراطي. ثم أردف قائال :" وتقدمنا نحو صيغة هي أقل من 

 –أو اتحاد أحزاب ، اقتطعنا  من الصالحيات السيادية لكل حزب/ قضايا أساسية ) القضية الوطنية 

زة  كل حزب من (، وأصبح البت فيها  موكوال  ألجهزة الفيدرالية، وليس ألجهاالنتخابات -الدستور

و"نتقدم  جماعيا لالنتخابات برمز موحد وبلوائح  مشتركة، ولم تعد لنا  األحزاب المشكلة   لفيدرالية،

وإما  التقليدية التي يتمتع بها حزب غير  منخرط  في الفيدرالية،  االستقالليةكحزب في هذا المجال 

 لذي زكته كافة مؤتمراتنا كحزب،من  هذا المسلسل الوحدوي،  و هو المسلسل ا االنسحابخيار 

مستطردا  بأن  "خطوة  الرفيقة منيب  تطلب منا الرجوع إلى الوراء ونقض تعاقداتنا واتفاقاتنا، 

ولم نضع  أية أطر مرجعية  والتصرف  كما لو أننا  لم نعقد اي مؤتمر، ولم نتوصل  إلى أية اتفاقات،

لالسترشاد بها في عملنا .امام هذا الوضع يقول الساسي :" اخترنا) كيسار وحدوي(، مواصلة دعم 

المنحى الوحدوي والوفاء بالتزاماتنا، والرفيقة نبيلة منيب  انشقت عن هذا  المنحى  العتبارات ما. 

 الوحدوي،أعضاء الحزب اإلشتراكي  من الوحدوي، كجزءفي المسار  االستمرار"  اخترنا مضيفا:
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: " هي التي انشقت عن مسار الساسي منيب يقولالرفيقة نبيلة  ،بل ،نحن لم ننشق" ...ول ومع ذلك نق

، و لو أن الرفيقة االنشقاقفي هذ المسار ورفضنا  االنخراط ونحن واصلناوحدوي قرره المؤتمر، 

من هذا المسلسل لكان لذلك نوع من  نسحاباألخير اال، وقرر هذا المؤتمر الوطنيجمعت  منيب،

وتنفذه بدون مؤتمر وال حتى مجلس وطني، وتعتبر كل  العامة القرارأن تتخذ األمينة  المشروعية. أما

ذلك،  معنى بعدوال  واقع،عن الحزب، فإنها قد تكون قد حاولت فرض أمر  القرار خارجامن ال ينفذ 

   ونفذ.ر المجلس الوطني، بعد أن اتخذ القرا لجمع

اعتبر   14/8/2021-652/8في نفس السياق ،و في تصريح له  مع أسبوعية األيام    في عددها  

كمال سعيد عضو المكتب السياسي للحزب اإلشتراكي الموحد أن" السحب عمليا هو تحلل من كل 

قليلة من المحطات اإللتزامات وبمثابة فك ارتباط مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أسابيع 

ويبدد كل المجهودات التي بذلت في سبيل  تدليل الصعوبات ، سواء على صعيد الهيئات  اإلنتخابية،

المحلية او الجهوية او الوطنية للفيدرالية ..، باإلضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق "بتدبير الديمقراطية 

ئات التقريرية ،وبالتخلي عن مضامين الداخلية ،وبما يمكن وصفه بالتراجع الواضح عن مقررات الهي

في المائة  من أصوات المؤتمرين ، لفائدة أرضية أخرى حصلت  80أرضية األفق الجديد الحائزة على 

 في المائة  لم يكن أعضاءها متحمسين لالندماج". 16على

 أصدر فقد ،الموحد االشتراكيس الوطني للحزب أما مصطفى الشناوي النائب البرلماني   عضو المجل

"تصرف فردي  ..   وذلك بانقالبها   للحزب، ووصفه بأنهمن خالله قرار األمينة  به انتقد بيانا خاصا

 عنه نبيلةأعلنت  واعتبر أن ما إلى مؤسساته.على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع 

واختتم  الشناوي بيانه بالتأكيد على    الكبيرة.   مسؤوليته التاريخيةستتحمل   جسيم." خطأ  منيب هو

متحدثا  عن إمكانية خوض معركة قضائية  خوض معركة تنظيمية وقانونية ضد األمينة العامة للحزب،

 إذا اقتضى الحال،.

 التنظيمي للحزبأن الجسم "المكتب السياسي للحزب على  أعضاء مناعتبر  ذلك،وعلى النقيض من 

" عقد لقاء    وأن المكتب كانالقادمة بشكل منفرد.   االنتخاباتاإلشتراكي الموحد مستعد لخوض 

خالله إلى تقرير األمينة العامة حول  واإلقليمية، استمعتنظيميا مع كتاب وكاتبات الفروع المحلية 

دمة، وكذا تقارير القا االنتخاباتالتطورات التي عرفتها فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص تدبير 

حيث خلص اإلجتماع إلى التأكيد على دعم ومساندة منيب، و"إدانة الحمالت التي  الفروع،كتاب 

أنه "جرى تفويض مهمة تدبير هذه المرحلة للمكتب السياسي،  بيانه،تستهدف شخصها"، كما أكد في 

 هذا التعدداته، وتحويل رزانة وتبصر وبعد نظر، حفاظا على وحدة الحزب، وتعدد مكون يلزم من"بما 

 ".إلى نقطة قوة

الوهاب البقالي عضو المكتب السياسي   في تصريح له مع نفس األسبوعية  االتجاه، أكد عبدفي نفس 

من الخسارة التنظيمية  الفيدرالية بالرغممكونات  لتعاقداته معآخر لحظة  وفيا إلى"أن الحزب ظل 
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 اإلتحادي.الكبرى لحزبنا بالنظر لألخطاء السياسية والتنظيمية التي يرتكبها حزب المؤتمر الوطني 

...و " أن يقظة المناضلين وتشبتهم  األقلية بالديمقراطيةعدم قبول  الحزب هومضيفا بان ما يقع داخل 

ححون الوضع ويعيدون للحزب اإلشتراكي بالشرعية الديمقراطية وبمؤسساتهم المنتخبة جعلهم يص

 الموحد سيادته ويؤكدون على استقاللية قرارهم الحزبي".

شتراكي الالرغم من أن القرار الذي اقدمت عليه األمينة العامة للحزب ا إنه علىيبقى في األخير القول 

 الثالثة.اليسارية  األحزاب اإلندماجية بينتكون له آثار سياسية على مستقبل تحقيق الوحدة  الموحد قد

فإن  هذا القرار يدفع إلى طرح السؤال  حول   تداعيات    قرار سحب توقيع  الحزب اإلشتراكي  

الموحد  من التصريح المشترك مع الحزبين الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي، والمؤتمر الوطني 

كي ، سواء بالنسبة للحزب  اإلشترا 2021شتنبر  8اإلتحادي ،على نتائج المشاركة في انتخابات  

،وانعكاسات  االنتخاباتالموحد بشكل انفرادي  أو بالنسبة  لمشاركة الفيدرالية الثنائية بحزبين في هذه 

ذلك   على مسار  هذا التحالف اليساري بين األحزاب  اليسارية  الثالثة في  انتظار  ما ستسفر عنه  

حزاب السياسية ، بل ومدى شتنبر  التي  ستحدد موقعها  ضمن الخريطة السياسية   لأل 8انتخابات 

 .انعكاس ذلك على مصداقية اإللتزامات السياسية  بين األحزاب اليسارية

حزب النهج  :2021شتنبر  8ل الجماعية والجهوية والتشريعية  االنتخابات مقاطعةتيارات 

 .2021شتنبر  8العدل واإلحسان ومقاطعة انتخابات  الديمقراطي وجماعة

، عاد من جديد التنظيمين السياسيين 2021 شتنبر 8المقرر إجراؤها في    االنتخاباتمع اقتراب موعد 

إلى حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل واإلحسان إلى الدعوة  واإلسالمي المعارضيناليساري 

وجماعة النهج الديمقراطي  من حزبإذن، مبررات كل  هي، فما  .2021شتنبر 8 مقاطعة انتخابات

 شتنبر؟ 8واإلحسان لموقف مقاطعتهما النتخابات  العدل

 أوال/ حزب النهج الديمقراطي 

الراديكالية بين األحزاب اليسارية  يشكل اإلستثناء ما يزالالنهج الديمقراطي  إن حزبالقول  نيمك 

واإلشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني اإلتحادي، التي تبنت  اإلشتراكي،: الطليعة الديمقراطي الثالثة

خيار المقاطعة بالنسبة ، وذلك من منطلق أن االنتخاباتمسار طويل من مقاطعة  المشاركة بعدخيار 

وألن المرحلة في  تكتيكي ومرحلي، وليس خياراً دائماً، اليسارية الثالثة هوإلى هذه األحزاب 

 الفارغ.تعد تحتمل ترك الكرسي  تصورها، لم

تعود جذوره إلى سنوات السبعينات  الماركسي الذيوعلى الرغم من حصول   حزب النهج الديمقراطي 

وهذا   االنتخابات.إزاء  موقفه السياسييغير من  أنه لم، إال ن الماضي على الشرعية القانونيةمن القر

 له لجريدةالبراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي في حوار  به المصطفىما صرح 

نفى " أن يكون قد حصل أي تغيير في موقفه السياسي بشأن  ، حيث2021غشت30بتاريخ إلكترونية 
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 انتخابية.عموم المواطنين يجسدون بدورهم الموقف نفسه في كل محطة  االنتخابات، معتبرا أنمقاطعة 

الشعبية، فيها على تغيير وتحسين أوضاع الجماهير  نال رهافي المغرب  النتخاباتاقائال: " فوأضا ،

تكون عادة أحسن طريقة لتمثيل الشعب على مختلف المستويات المحلية والوطنية  االنتخابات ألن

هذه فإن  عليها، السلطة والتداول الوصول إلىوالجهوية، لكن إذا كان هدف األحزاب الديمقراطية هو 

وأن ما هو   مسموح به لألحزاب يقول البراهمة،  هو وظيفة تأطير المواطنين  قائمة.غير  المسالة

 والمشاركة.. 

الجماعية  االنتخاباتمقاطعة  الوطنية إلىللجنته  في بالغوقد دعا حزب النهج الديمقراطي    هذا،

"الشروط السياسية ، مبررا موقفه هذا، بغياب ما أسماه ب 2021شتنبر  8ل والجهوية والتشريعية 

"، كما طالب االنتخابية،والدستورية والقانونية والتنظيمية غير الديمقراطية التي تمر بها العملية 

"يراهن حزب  البالغ،للمشاركة، ووفق نفس  موقفه الرافضالحزب بحقه في اإلعالم للتعبير عن 

 ".على استمرار التعبئة ضد المشاركةي النهج الديمقراط

 جماعة العدل واإلحسان  /ثانيا

تمارس فعلها السياسي  بالمغرب،معارض يعتبر الكثيرون جماعة العدل واإلحسان أكبر تنظيم إسالمي 

وتعتبر جماعة محظورة، وهو ما يجعل عالقة جماعة العدل واإلحسان بالسلطة  اجتماعية،كحركة 

وعلى الرغم من أن الجماعة تمارس نشاطها السياسي خارج الحقل السياسي  والتعارض.يطبعها التأزم 

الرسمي، فإنها تحرص في فعلها السياسي على تأكيد صوابية اختيارها السياسي الرافض لخيار 

وفق أدبياتها السياسية اتجاه  عنه الجماعةوهو الموقف السياسي   الذي عبرت  المشاركة السياسية،

الدائرة  المتوكل رئيسفقد صرح عبد الواحد دعت إلى مقاطعتها.  التي 2021شتنبر  8انتخابات 

، 2021شتنبر  8قائال: "أن الجماعة تقاطع انتخابات  2021غشت  30بتاريخ السياسية لجماعة العدل 

وتابع المتوكل  عليه.ابات بالمعنى المتعارف كما قاطعنا التي سبقتها، ألنها ليست على حد تعبيره انتخ

سيما  ، وال مصداقيتها.كما يقاطعها أغلبية المغاربة ألنها فقدت  االنتخابات" نقاطع التصريح:في نفس 

 .االنتخابيإلغاء للعتبة واعتماد طريقة جديدة الحتساب القاسم  األخيرة منبعد إدخال التعديالت 

أن ندوة فكرية   -الجناح السياسي للجماعة -في ذات السياق ،فقد أعلنت الدائرة السياسية للجماعة 

وخيار  المقاطعة : ووفق  2021جدوى انتخابات حول موضوع  "  2021شتنبر1ستعقد بتاريخ  

فيها  فإن هذه الندوة  ستبث عبر قناة الشاهد والصفحة الرسمية للجماعة ، سيشارك  إعالن الجماعة،

كل من عبد الواحد المتوكل رئيس دائرتها السياسية ، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني  لحزب 

بمختلف  2021النهج الديمقراطي ،وذلك  من أجل الوقوف  بحسب الجماعة على  إشكاالت انتخابات 

الذي تجري فيه  واالجتماعيمستوياتها، سواء تعلق األمر باإلشكاالت التي يطرحها السياق السياسي 

في ظل اإلنتظارات المجتمعية أو تعلق األمر بمحددات السياق اإلقليمي والدولي   االنتخاباتهذه 

بشكلها  االنتخابيةوالستجالء آراء فاعلين سياسيين معارضين للعلمية  ورهاناته اإلستراتيجية..

 ل. على المشهد السياسي كك االنتخابيةالراهن، والستشراف تأثير العملية 
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 يوم االقتراع:  مالحظات-ثالثا

 نتائج عملية المالحظة

تركيب لتقارير مالحظات ومالحظو المنتدى المدني الديمقراطي ومركز الدراسات واألبحاث في  

 العلوم االجتماعية

نجزها مالحظات ومالحظو االنتخابات متطوعات ومتطوعو المنتدى المدني أسمحت التقارير التي 

المغربي ومركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية على المستوى الوطني في الديمقراطي 

 جل الدوائر موضوع المالحظة باستنتاجات أولية إيجابية وأخرى سلبية كالتالي:

 الجزء األول: الحملة االنتخابية 

لى السلطات مما حتم ع 19بتعرض العالم لجائحة كوفيد  2021شتنبر  8تتميز ظروف إجراء انتخابات 

إلزام كل المتدخلين في    هذه المحطة بااللتزام بالقيود االحترازية التي تفرضها الظرفية ومن بين 

 هذه القيود نذكر:

 فرداً،  25عدم تجاوز أعداد التجمعات الخطابية أكثر من  -

 التشديد على االلتزام بإجراءات الوقاية الصحية من ارتداء للكمامة والتباعد االجتماعي،   -

 حصر الحمالت الميدانية في عشرة أشخاص ال أكثر،  -

المنع من توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين، وكذا بمقرات السكن،  -

 . . .ؤيتها واالطالع على مضمونهابيد أنه يجوز للمرشحين وضعها بأماكن يمكن ر

كل هذا أضفى على انتخابات هذه السنة مسحة من الحذر في التعامل مع أي فعل قد يسبب المزيد من 

 تفاقم الوباء.

 

 

 قبل الحملة: 

لوحظ أن بعض المترشحين يستغلون جمعيات المجتمع المدني ويمررون خطاباتهم الممهدة  -

 لحملتهم االنتخابية، 

فترات تسجيل المنتخبين يقدم بعض العازمين على الترشح بأخذ بطاقات التعريف الوطنية أثناء  -

من عند السكان وتسجيلهم بشكل جماعي في اللوائح االنتخابية الكائنة بالدوائر التي يعتزمون 

 الترشح فيها،

 القادم على الترشح يسجل المنتمين إلى دائرته عبر االنترنيت بغير علمهم،  -

 رشحين في دوائر غير التي يقطنون،تسجيل مت -

 وعود واهية تخللت هذه المرحلة مثل توفير الشغل ألشخاص بعينهم أو وعد بهبات عينية،    -



 

80 

تبين أن السلطات قامت بتحديد أماكن تعليق ملصقات األحزاب المتنافسة. لكن يبدو أن هذه  -

 العملية تشوه المظهر العام للبوادي والحواضر. . .

  :أثناء الحملة

 في وسائل التواصل االجتماعي:

والمترشحات في  شرع المترشحون 2021غشت  26من يوم:  د 01و 00عند حلول الساعة عند 

إبراز تدويناهم عبر وسائل التواصل االجتماعي، خاصة الفيسبوك. أغلب مضمونها يتمحور حول 

بترشيح أنفسهم لالستحقاق القادم مع ذكر األحزاب التي ينتسبون إليها وإبراز  إخبار المتتبعين

 األحزاب وألوانها رموز

ائل التواصل االجتماعي في ظل الجائحة، أن تلعب دورا محوريا في الحملة االنتخابية وهكذا تكاد وس 

فهناك أحزاب استغلتها بكيفية سليمة لتبسط برامجها بطريقة ميسرة ليصل فحواها الى الكتلة الناخبة. 

بل هناك مقاطع أشرطة فيديو مؤدى عنها تظهر لتحث الناخبين من اجل التصويت لهذا الناخب أو 

 ذاك.

 وفي المقابل هناك من أساء استعمال هذه الوسيلة ليستغلها في شتم اآلخرين والنيل من أعراضهم.

إعالم القرب كاد أن يعوض زخم الشوارع الذي تقلص حجمه بفعل القوانين التي سنتها السلطات تحت 

 وطأة الجائحة.

فاتن المرأة ليخطب ود وسائل التواصل االجتماعي هاته كشفت عن أحد األحزاب الذي استغل م

الناخبين مما يؤكد إن بعض الدهنيات الزالت تحتفظ بنظرة استغالل المرأة في كثير من المواقف. 

عكس بعض األحزاب التي بوأتها مكانتها المستحقة لتمنحها الكلمة لتبرز دور المرأة في دواليب الحياة 

 الوطنية ...

حكون نوادر وفكاهات االنتخابات موجهين سهامهم ولم يخل العالم األزرق من ناشطين ومؤثرين ي

 إلى رؤساء األحزاب ومرشحين نافذين.

كما كشفت هذه الوسائل عن جانب من الدمقرطة والصرامة القانونية التي تحلت بها السلطات بحيث 

توجه ممثل السلطة إلى تجمع رئيس الحكومة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية ليوقف الحفل الخطابي 

سبب عدم االلتزام بالتدابر االحترازية. والشيء نفسه أقدمت عليه ممثلة السلطة في حق تجمع وزير ب

 الفالحة المنتسب لحزب التجمع الوطني لألحرار.

 .في الميدان

قلصت ظروف الجائحة زخم التجمعات والمواكب، لتبدو اقل بكثير من سابقاتها. وتقلصت ظاهرة 

والمطويات في الشوارع. لكن يبدو أن هناك من ال يحترم كثيرا من ضوابط رمي أكوام من األوراق 

 هذه الحملة.
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بعض المترشحين يعلقون ملصقاتهم في أي مكان دون االلتزام بالحيز المخصص لهم. كما يعلقوها 

 في جدران المنازل، أو الثانويات أو مدارس وحتـى أعمدة الكهرباء.

 كما كثر هم من يسمون أنفسهم بفاعلين جمعويين.  وآخرون ينتحلون صفات غير صفاتهم.

أما استغالل األطفال في الحملة فقد أضحى متفشيا في غالبية األحزاب. بل هناك من يكدسهم في 

عربات نقل، وفي الوقت ذاته يدعوهم مؤطروهم إلى ترديد شعارات قدحيه في حق المنافسين....... 

ها. بل هناك مواكب وتجمعات يفوق عدد المشاركين فيها فردا المسموح ب 25اغلب المواكب تتجاوز 

 المائة.

 وفي إطار تجاوز اإلجراءات االحترازية فإن األغلبية ال تضع الكمامات وال تلتزم بالتباعد الجسدي.

والمثير لالنتباه أن هناك من يشكل مواكب على الطريق الوطنية. مما يشكل عرقلة للسير وتعريض 

 ر.حياة المواطنين للخط

أما البرامج التي تقترحها األحزاب فهي تكاد تكون متشابهة ويبدو أن قضايا مغاربة العالم شبه نادرة. 

 وأما الحديث عن ذوي اإلعاقة فيكاد يكون منعدما. ..

أما مشاكل المرأة فقد تطرق إليها العديد من األحزاب والمترشحين. بل هناك نساء رغم قلتهن تناولن 

 قضايا المرأة ودورها داخل المجتمع. الكلمة للحديث عن 

ويبدو انه رغم االنتماءات الحزبية فالناخب يهتم كثيرا باختيار الشخص ومدى قدرة استجابة هذا 

 الشخص آلماله اعتمادا على معايير قد تكون ذاتية أو موضوعية.

ني أو غير كما سجلت بعض العبارات رغم قلتها يشوبها تحريض على الكراهية منبثقة من تعصب دي

 ديني.

وفي األخير البد من القول إن السلطات أبانت عن حياد جعل المترشحين يتأكدون أن الناخبين سيدلون 

 بأصواتهم بدون أي ضغط أو إكراه.

كما لوحظ وجود حاالت للعنف المادي وكذا اللفظي وشبهة تهديدات للسالمة الجسدية لبعض 

 المرشحين. 

 عمال المال لشراء األصوات أو شراء مرشحين لتكميل اللوائح كما تعدد الحديث عن شبهة است

كما سجلت مالسنات وتبادل الشتائم بين بعض قياديي االحزاب وبعض مناصري المرشحين ووكالء 

 اللوائح.  

 كما تجدر اإلشارة لوجود حاالت استعمال الرموز والتعبيرات الدينية. 

 من ناحية أخرى لوحظ استعمال وسائل النقل العمومي في الحمالت االنتخابية... 
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 الجزء الثاني: يوم االقتراع 

 انتخابات محلية وتشريعية في اليوم نفسه:

هذه هي المرة األولى في تاريخ المملكة التي يستدعى فيها المغاربة للتصويت في اليوم نفسه من أجل 

 ترابية والجهوية وأعضاء مجلس النواب. اختيار مجالس الجماعات ال

أمر يستوجب تغير الطريقة السابقة الى نمط جديد في أسلوب االقتراع إذ سيصوت الناخبون بواسطة 

ورقتين اثنتين في صندوقين اثنين كذلك. لكن يبدو ان الناخبين استوعبوا على كل حال وبسرعة هذه 

 العملية اثناء التصويت. 

 ع خروقات يوم االقترا

 استمرار الحملة االنتخابية من طرف بعض وكالء اللوائح، -

حاالت عدم مطابقة ارقام التسجيل المتوفرة لدى الناخبين مع األرقام الموجودة في المحاضر  -

المتوفرة لدى أعضاء مكاتب التصويت مما خلق نوعا من االرتباك واالنسحاب أحيانا دون 

 التصويت، 

 تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت،  عدمحاالت  -

 حاالت عدم جهر رئيس المكتب باسم الناخب،  -

 حاالت دخول أكثر من شخص الى المعزل الواحد،  -

حاالت استعمال الهاتف النقال اثناء التصويت داخل المعزل وكذا من طرف ممثلي وكالء  -

 اللوائح داخل المكاتب،  

حاالت التعامل الغير الالئق مع الناخبين من طرف بعض رؤساء المكاتب وبعض أعوان  -

 السلطة المتواجدين بالقرب أو داخل مكاتب التصويت،  

 حاالت تواجد أنصار وكالء اللوائح بشكل الفت بجوار مكاتب التصويت بدون تدخل للسلطة،   -

  تصويت الناخبين دون عالمة المداد في حاالت متكررة،  -

 غياب الولوجيات بالنسبة لدوي االحتياجات الخاصة في الكثير من مكاتب التصويت،   -

 حاالت تدخل أعوان السلطة في اختصاصات رؤساء المكاتب،   -

 حاالت دخول بعض أعضاء مكاتب التصويت مع الناخبات والناخبين الى المعزل، -

 ها، حاالت الشروع في عملية الفرز دون احترام المسطرة المعمول ب -

 تواجد بعض المرشحين ووكالء اللوائح داخل وقرب مكاتب التصويت،   حاالت -

 احتفاظ رؤساء بعض المكاتب بمفتاحي الصندوق،    -

 حاالت عدم تشميع أظرفة محاضر المكاتب قبل تسليمها الى مراكز الفرز،    -

 حاالت عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي مرشحي األحزاب السياسية،    -

    عزولة جدا لسرقة صناديق االقتراع ...حاالت م -

  المؤشرات اإليجابية ليوم االقتراع
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 طبيعة االنتخابات كانت مفتوحة على جميع االحتماالت،   -

 استعمال تطبيقات إلخبار الناخبين بأرقامهم ومكاتب التصويت ووضعها رهن إشارتهم،  -

 تواجد أكبر لمكاتب إرشاد الناخبين،  -

ة االنتخابية من الناحية اللوجستيكية والتواصلية وترسيخ استعمال تيسير وتسهيل العملي -

 التكنولوجيا الحديثة إليصال المعلومة،   

 تطور نوعي على مستوى التواصل السمعي البصري والرقمي واالفتراضي،    -

 انتعاش النقاش العمومي،    -

 التزام الدولة العلني بضمان نزاهة االقتراع،    -

 عدم اللجوء الى تمديد توقيت االقتراع قانونيا وتنظيميا  -

 تسجيل نسبة مشاركة مهمة وإقبال الفت للشباب على التصويت  -

 تطبيق مقبول جدا على العموم لالحتياطات الصحية إثر جائحة كورونا  -
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 :الخالصات بعض-رابعا

 2021شتنبر  08بعض الخالصات لمالحظة االنتخابات 

أن السمات الديمقراطية للنظام السياسي المغربي قد  من خاللها ؟ هل تبين2021ماذا تعني انتخابات 

تعززت أم استقرت أم تراجعت؟ كيف يمكن تقييم االستحقاقات األخيرة من زاوية التقدم أو التراجع 

 الديمقراطي؟

يات والثانية تركز على من االعتبارات: األولى تركز على اإليجاب عبر سلسلتينيمكن اإلجابة 

 السلبيات.

 يمكن ذكر عدة جوانب:  في االيجابيات –أوال 

يمكن اعتبار أن انجاز االنتخابات في المواعيد المحددة مؤسساتيا، عامل أساسي ديمقراطيا.  -1

فكون االستحقاقات االنتخابية تنظم بشكل منتظم وفق الشروط المرسومة، وذلك مهما تعقدت 

فرغم ضغوطات القضية الوطنية، واشكاالت الجوار المباشر  لحالي.االظروف في الوضع 

جنوبا وشرقا وشماال، ورغم بروز احتكاكات وخالفات مع االتحاد األوروبي، ورغم ظروف 

تم احترام الموعد االنتخابي، ويمكن اعتبار هذه  واالجتماعية فقدوتعقيداته االقتصادية  الوباء

 االنتظامية تراكم ديمقراطي حاسم.

بل من االفتتان بالتمثيل  ،أظهرت أعداد ونوعية وبنية الترشيحات، نوع من االقبال على -2

مرشح  15مقعد جماعي،  31000مرشح بالنسبة ل  175000الجماعي والجهوي والتشريعي: 

مقعد. أما فيما يتعلق بمجلس النواب  678جهة يتنافس على  12لى حيث ع ،بالنسبة لكل مقعد

 مرشح لكل مقعد. 17ت وصلنا إلى معدل

تشكل هذه االنتظامية وهذه األعداد الكبيرة الوافدة للتنافس حول التمثيلية بمستوياتها المختلفة  -3

ن محترفين قاعدة صلبة من التجارب والممارسات االنتخابية تشجع على تشكل إداريين ومديري

في مجاالت االنتخابات. ولقد أصبح المغرب يتوفر على إطارات قانونية وتنظيمية واجرائية 

وعلى فاعلين دوي خبرة في عالم االستشارات الشعبية الكبرى وعلى مهن سياسية خاصة بها. 

 ويعني ذلك بدون شك رافعة للتنمية الديمقراطية وانتشار ثقافة ديمقراطية عريقة. لقد برزت

كفاءات متجددة في المجال التشريعي واالجرائي من تنظيم أفضل لالنتخابات ونشأ عنها نوع 

 من الروتين االنتخابي الذي أصبح   يشكل نواة محددة للثقافة الديمقراطية.

يمكن تسجيل انخفاض التدخالت البدائية للدولة واإلدارة وتراجع التزوير السافر بالطرق والكم  -4

لقد  الماضي.وتم تجاوز األساليب الخشنة والمفضوحة التي كانت سائدة في  المعهودين سابقا،
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تحققت على مستوى التوجه العام شبه قفزة نوعية حيث تراجعت تلك الممارسات )التغيير 

التعسفي للنتائج، ملء الصناديق، تجنيد ممثلي السلطة، إلخ...( وأصبحت اليوم تنتمي إلى خانة 

 عة العرضية أو االستثنائية.ما يسمى باألحداث المتنو

 يمكن اإلشارة إلى ما يلي: عمود السلبيات:  في-ثانيا 

على رأس الالئحة يأتي دور المال في تبخيس المسار الديمقراطي: جل الفاعلين السياسيين،  -1

وكذا عدد من المواطنين، ينددون باستخدام المال خارج القوانين المعمول بها في إفساد العملية 

طية. وعلى الرغم من صعوبة إثبات ذلك بحجج مقنعة، يمكن اعتبار مجرد الحديث الديمقرا

وباستمرار واقعا مؤثرا على مصداقية الطابع الديمقراطي لهذه  متواترفي حد ذاته بشكل 

 وقد يتم ذلك في سياق االنتخابات او خارج زمن االنتخابات. االنتخابات.

عنصرا أساسيا وضاغطا حد ويحد من الطابع  شكل النقاش العمومي حول النموذج التنموي -2

. ولقد انعكس ذلك سلبا على نافسةالتنافسي للبرامج المقدمة من طرف الهيئات السياسية المت

جاذبية البرامج على االقناع وعلى امكانياتها اإلبداعية ويعني ذلك تقلص مهام التنظيمات 

 مستقبل البالد. السياسية وفقدان جزء مهم من أدوارها المرتبطة بصناعة

كل العناصر المشار إليها أعاله من شأنها أن تفاقم تراجع ومكانة وأدوار األحزاب السياسية،  -3

 بدون أن يظهر بديال عنها.

بشكل متصاعد في ظل واقع مطبوع بإكراهات تدبير الوضع الصحي  التكنقراطلوحظ نمو دور  -4

ترادع وأحيانا اختفاء الطابع واالقتصادي واالجتماعي، وهو مصحوب بنزعة ملموسة نحو 

مما قد يضعف حيوية المجتمع المغربي، ويحد   عديدة ...السياسي في تدبير ملفات عمومية 

 من قدراته على رفع التحديات التي تواجهه.

)مرحلة التهيئ، مرحلة الحملة، يوم  2021في ظل هذه المعطيات التي أبرزتها انتخابات 

 .التعثر الديمقراطي صعبة التجاوز.. عواملاالقتراع(، يبدو أن بعض 
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