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 ؟السياسي نزوح نحو االستقرار أم نحو الفراغ المغربية االنتخابات
 1.أحمد بوعشرين األنصاريدبقلم 

فرصة لتعميق التعددية السياسية  تكونالحياة السياسية والحزبية و  تنشط، االنتخابات بالمغربهل فعال 
عن مآالت  نتساءلهذه التعددية؟ أال يمكننا أن  تغتالالحياة السياسية و  تقتلأم أنها  ؟والحزبية والبرامجية

بما  يفرزه من نتائج من حيث األغلبية  صندوق االقتراعسلطة سمو  تكرسهذه االنتخابات؟ وهل فعال 
بصالحيات كاملة في هذا التدبير؟ نحاول من  والوطني التي تحكم وتدبر الشأن العام المحلي والجهوي

 ة لمجمل هذه األسئلة عبر المحاور التالية:خالل هذه المقالة أن نقارب أجوب

 

"هل نحن أمام انتخابات حرة نزيهة  المسألة االنتخابية: في ولالمحور األ 
  وديمقراطية؟"

انتهينا مع مركزية  حقا هل": في القوانين المؤطرة للجهوية ثانيالمحور ال
  "الدولة؟

 في نتائج االنتخابات ومآالتها :المحور الثالث

 والتساؤالت في الخالصات : الرابعالمحور 

 

 

 

 

                                                           
 باحث في الفكر السياسي  وناشط سياسي  1
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 "هل انتخاباتنا نزيهة وحرة وديمقراطية؟" المسألة االنتخابيةفي  األولالمحور 
البد من التأكيد هنا على أن تجارب الديمقراطيات الناشئة كلها اشتغلت باألساس على 

والنزاهة، إذ جعل لحظة االنتخابات لحظة مفصلية تتمثل فيها شروط الديمقراطية والحرية 
جعل يالديمقراطية  شرطشرط النزاهة يجعل اإلرادة الشعبية تعكسها صناديق االقتراع، و 

اإلرادة الشعبية يسهم فيها الكل بدون إقصاء ألي طرف كان ناخبا فردا أو حزبا سياسيا 
ير مشاركا، وبالتالي فوجود عراقيل قانونية أو تسلطية تمنع من كفالة الحق في التنظيم والتعب

يخل بالعملية الديمقراطية برمتها ويجعل من االنتخابات فاقدة للشرعية الديمقراطية، والحرية 
تمكن اإلرادة الشعبية أن تكون حرة ال يدخلها إكراه وال إجبار سواء من خالل دمقرطة 

 .الحمالت االنتخابية والتمويل لها وكفالة الحق في التعبير حتى ولو كان معارضا
 
 جعية الحقوقية الدوليةفي المر   -1

ونجملها في بعض نصوص لألمم المتحدة تؤكد على حماية اإلرادة العامة للشعوب في 
 صناعة عقدها واختيار من يحكمها وبم يحكمها، ونجملها في التالي:

 والتي تنص على:  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 21المادة 

ما مباشرة إما لبالده العامة الشؤون إدارة في االشتراك في الحق فرد لكل -1"  بواسطة وا 
 يختارون ممثلين

 .حرا   اختيارا  

 .البالد في العامة الوظائف تقّلد في لغيره الذي الحق نفس شخص لكل -2

 نزيهة بانتخابات اإلرادة هذه عن ويعبر الحكومة، سلطة مصدر هي الشعب إرادة إن -3
 تجري دورية

 مماثل إجراء أي حسب أو الجميع، بين المساواة قدم وعلى السري االقتراع أساس على
 ".التصويت حرية يضمن
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وقع الذي ، 2العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية من 26و 25و  1المواد 
، ونشره 19793ماي  3وصادق وأعلن انضمامه إليه بتاريخ  1977يناير 19عليه المغرب بتاريخ 
 و تنص على التالي: 4في جريدته الرسمية

 :1المادة 
 تقرير في حرة الحق هذا بمقتضى وهى .بنفسها مصيرها تقرير حق الشعوب لجميع .1"

 يرهامص
 .والثقافي واالجتماعي االقتصادي نمائها لتحقيق السعي في وحرة السياسي

 الطبيعية ومواردها بثرواتها الحر التصرف الخاصة، أهدافها وراء سعيا الشعوب، لجميع .2
 مبدأ على القائم الدولي االقتصادي التعاون مقتضيات عن منبثقة التزامات بأية دونما إخالل

 أسباب من شعب أي حرمان حال أية في يجوز وال .الدولي القانون المتبادلة وعن المنفعة
 .الخاصة عيشه

 إدارة مسئولية عاتقها على تقع التي الدول فيها بما العهد، هذا في األطراف الدول على .3
 حق تحقيق على تعمل أن بالوصاية، المشمولة واألقاليم الذاتي بالحكم المتمتعة األقاليم غير

 " .المتحدة األمم ميثاق ألحكام وفقا الحق، هذا تحترم المصير، وأن تقرير

  :25المادة 
 التالية، الحقوق ،٢ المادة في كورالمذ التمييز وجوه من وجه أي دون مواطن، لكل يكون" 

 :معقولة غير قيود دون بها التمتع فرصة له تتاح أن يجب التي
ما مباشرة إما العامة، الشؤون إدارة في يشارك أن -أ  حرية، في يختارون ممثلين بواسطة وا 

                                                           
 1976مارس  23ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  1966دجنبر  16اعتمدته األمم المتحدة بموجب قرارها الصادر بتاريخ   2
أنظر موقع األمم المتحدة، البوابة المتعلقة باالتفاقيات والمعاهدات   3
-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

apter=4&lang=en&clang=_en4&ch  
إلى ص  631( من ص 1980مايو  21) 1400رجب  6بتاريخ  3525انظر الجريدة الرسمية للدولة المغربية عدد   4

643 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en&clang=_en
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 المساواة قدم وعلى العام باالقتراع دوريا تجرى نزيهة انتخابات في وينتخب، ينتخب أن -ب
 الناخبين، إرادة عن الحر التعبير تضمن السري، وبالتصويت بين الناخبين

 ".بلده في العامة الوظائف تقلد فرصة سواه، مع عموما المساواة قدم على له، تتاح أن -ج
  :26المادة 

 .بحمايته التمتع في متساو بحق تمييز أي دون ويتمتعون القانون أمام سواء جميعا الناس" 
 السواء على األشخاص لجميع يكفل وأن تمييز أي القانون يحظر أن يجب الصدد هذا وفي

 الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو كالعرق سبب، ألي من التمييز فعالة حماية
 ذلك غير أو النسب، أو الثروة أو االجتماعي، أو القومي أو األصل سياسي، غير أو سياسيا

 ".األسباب من
 

 في المرجعية المعيارية -2

بالمرجعية المعيارية الخبرة التاريخية المستخلصة من تجارب ديمقراطية أو ناشئة ونقصد 
ديمقراطيا لبعض الدول، واعتمدنا في ذلك على خالصات المنتدى الدولي حول مسارات التحول 

 6-5الديمقراطي التي تضمنها تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والذي عقد بتاريخ 
، وسلط الضوء على أربعة تجارب للتحول الديمقراطي وهي: شيلي، 5بالقاهرة بمصر 2011يونيو 

إندونيسيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، وننقل هنا توصيات المنتدى في عملية التحول الديمقراطي 
 وهي:

 السياسية الجماعات كافة استيعاب أساس على التحول عملية تبنى أن يجب 
 مجتمعية جذور ذات ديمقراطية قاعدة تأسيس يضمن سوف ألن ذلك واالجتماعية،

 عميقة؛
 والشرائح السياسية الجماعات كافة بشمول الدستور صياغة عملية تتسم أن يجب 

 معبرا   الدستور يكون لكى اإلثنية، و العرقية واالنتماءات الدينية االقتصادية والوالءات
                                                           

 6-5المنتدى الدولي حول مسارات التحول الديمقراطي، تقرير موجز حول التجارب والدروس المستفادة والتوصيات،   5
 .15، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ص 2011يونيو 
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 هذا في رائعا   مثال   أفريقيا جنوب و تضرب استثناء. دون ومملوكا  لهم الجميع عن
 الصدد؛

 ويحمى يعكس أن لضمان الجوهرية المشاكل بشان إجماع إلى الوصول يجب 
 المجتمع؛ في االجتماعية الجماعات كافة وحقوق مصالح بطريقة مناسبة الدستور

 والدينية واالجتماعية االقتصادية الصراعات والخالفات لحل آليات إنشاء على العمل 
 المحلية؛ والمجتمعات االقتصادية الوحدات على مستوى

 لإلشراف الناس فيهم يثق حزبيين غير أعضاء من مكونة مستقلة هيئة إنشاء ضرورة 
 على االنتخابات؛

 جراءات قواعد وضع ضرورة  نقض محكمة إنشاء و االنتخابية، للعملية واضحة وا 
 باالنتخابات؛ المتعلقة في القضايا للنظر

 نظام إنشاء في والتفكير بانتظام، وتنقيتها سليمة انتخابية مقوائ إعداد على العمل 
 اإللكتروني؛ يسمح بالتصويت

 أيديولوجيتها وتغيير كوادرها تأهيل إعادة و األمنية، األجهزة هيكلة إعادة ضرورة 
 مع يتواءم بما الشرطة كليات لطالب الدراسية المقررات إصالح من خالل المهنية
 ديمقراطي؛ مجتمع

 أن الدولة وعلى للديمقراطية، والئها في مخلصة تكون أن السياسية األحزاب على 
 وسائل إلى والنفاذ التمويل( الشريفة السياسية للمنافسة الشروط المالئمة توفر

 ".األحزاب بين طرفا  محايدا   تكون أن و ،)اإلعالم
 

 وديمقراطية؟على قاعدة هذه المرجعيات هل فعال انتخابات المغرب نزيهة وحرة 

 في التالي: االنتخابات المغربيةنجمل أهم خصائص 

؛ وبالتالي كل تبعات هذا 6غير مستقل على هذه االنتخاباتنعتبره هناك إشراف  .1
اإلشراف غير المستقل ستكون محط نظر ونقاش )التقطيع االنتخابي، تجديد وتنقيح 

                                                           
 تحت إشراف وزارة الداخلية. تماالنتخابات ت  6
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البطاقة الوطنية للتسجيل اللوائح االنتخابية، فرض التسجيل في اللوائح عوض اعتماد 
 التلقائي...(

هناك قانون لألحزاب السياسية مناقض للمواطنة ألنه يقصي الماليين من المغاربة  .2
هذا إذا أضفنا ، غير المسجلين في اللوائح االنتخابية من حقهم في التأسيس والتنظيم

ذه اللوائح تلقائيا في التسجيل في هإصرار الدولة على عدم اعتماد البطاقة الوطنية 
ذن هذااالنتخابية،  القانون بهذه الشروط يعيب في المواطنة الكاملة لكل مغربي  وا 

 7راشد بغض النظر عن تسجيله في اللوائح االنتخابية أم ال.
 ،8منعها أو حل بعضها تعسفا أوهناك إقصاء لتيارات سياسية بعرقلة تأسيسها  .3
يكون ناخبا بطريقة تلقائية عبر البطاقة  أنهناك إقصاء للمواطن من حقه في  .4

 .الوطنية
                                                           

 
" يجب على األعضاء المؤسسين والمسيرين  المؤسسين:من هذا القانون تقول في معرض حديثها عن شروط  5فالمادة  7

ومسجلين في اللوائح  ،سنة شمسية كاملة على األقل 18لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 
ملين ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، كما يجب على األعضاء المؤسسين والمسيرين أن يكونوا حاالعامة االنتخابية 

 للجنسية المغربية وغير متحملين ألية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها"

حل حزب البديل الحضاري وبدون وثيقة رسمية وواضحة لهذا الحل قد يلجأ إليها المعني باألمر للطعن في قرار الحل - 8
الحل ألن في  المقدمة من طرف دفاع حزب البديل الحضاري دعوى الطعن بعدم قبولمما جعل القضاء يبث في األمر 

، وحين تسلم الحزب لوثيقة الحل من طرف السلطة الحكومية المختصة لم تكن تحمل صاحبها ليس له وثيقة تثبت هذا الحل
أن قرار الحل  ال مرجعا وال تاريخا ولم تصدر في الجريدة الرسمية، مما جعلها معيبة لالعتماد عليها في الطعن، مما يؤكد

 كان تعسفيا.
، بعدما قضت المحكمة اإلدارية بالرباط بعدم قبول طلب وزارة الداخلية منع منهجي لحزب األمة من حقه في التأسيس-

وبعدما استأنفت وزارة الداخلية هذا الحكم، نقضته محكمة االستئناف اإلدارية  ،برفض التصريح بالتأسيس لحزب األمة
غير هي و )مخالفات شكلية وجود بحجة  ومتناقضة وخارقة للمقتضيات الدستورية في التراتبية القانونيةعلل فاضحة بالرباط ب
تاريخ الحصر النهائي للوائح صادرة قبل  تواريخ وثائق المؤسسين المتعلقة بالتسجيل في اللوائح االنتخابيةب متعلقة (صحيحة
لوزير الداخلية يحدد بموجبه تاريخ الحصر النهائي للوائح االنتخابية  لى قرارعوالذي اعتمد فيه الحكم القضائي  ،االنتخابية

نونبر  05في حين لم يعتمد على مرسوم يحدد بموجبه تاريخ الحصر النهائي للوائح االنتخابية في  ،2011نونبر  15في 
أيضا  ةخالفات غير صحيحوتحت طائلة م، حسب التراتبية القانونية والمرسوم الحكومي أقوى من القرار الوزاري،  2011

أن هذه المخالفات التي انبت عليها دعوى وزارة الداخلية برفض التصريح  علما ،في مضمون النظام األساسي للحزب
ملف حزب و ، من قانون األحزاب السياسية 4بالتأسيس ليست لديها عالقة بما يبطل التأسيس المنصوص عليها في المادة 

  ؛اآلن منذ سنتين ونيف وهو قابع في رفوف محكمة النقض رغم طبيعته االستعجالية األمة
قانون لألحزاب السياسية يمنع ضمنيا كل مواطن غير مسجل في اللوائح االنتخابية من حقه في اإلسهام في تأسيس حزب -

 ق البطاقة الوطنيةسياسي، مع استمرار رفض السلطات التسجيل التلقائي في اللوائح االنتخابية عن طري
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تتمثل شروط االنتخابات الديمقراطية والحرة والنزيهة بالنظر إلى  االنتخابات المغربية الإذن 
 فيها. المرجعية الحقوقية الدولية والمرجعية المعيارية السالفتي التفصيل

  "انتهينا مع مركزية الدولة؟ حقا هل"في القوانين المؤطرة للجهوية : انيلثا المحور
لن ننحو منحى التفصيل في بسط هذه القوانين سواء القانون المتعلق بالجماعات الترابية  

أو المتعلق بمجالس العماالت واألقاليم أو المتعلق بالجهات، ألن التفصيل يفقد جوهر 
جهوية نتاج  موضوعنا بوصلته، والجوهر هو في السؤال المركزي: هل نحن إزاء المركزية

التي ابتدأت وطنيا بعد إقرار دستور افتراضا استكمال دمقرطة تدبير الشأن العام  لعملية
أم نحن إزاء عملية ال تمركز إداري بنفس مركزي يتحكم  ؟لتمتد إلى المحلي والجهوي 2011

 في القرار الوطني كما في القرار المحلي والجهوي؟  
من هو صانع القرار الفعلي في تدبير الشأن المحلي والجهوي؟ ومن يمتلك الفيتو على مجمل 

قليميا؟   المقررات المفصلية الكبرى للمؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا وا 
 إلى تركيز الخالصات التالية: 9المصادق عليها مؤخراقراءة مركزة لمتون هذه القوانين  تقودنا

 
ة المدينة أو اإلقليم أو الجهة برأسين أو بمؤسستين، فرؤساء المجلس استمرار وجود قياد-1

 إطالعالجهوي  والمجلس -اإلقليم العمالة أو  اإلقليمي عليهم إطالع عامل والجماعي 
بنقط جدول األعمال دورات هذه المجالس المنتخبة التي يترأسونها قبل تاريخ   -الوالي

 يقترحها للوالي أو العامل صالحية إدراج نقط إضافية، كما أن على األقل يوم 20انعقادها ب
؛10في جدول أعمال هذه المجالس  

 
                                                           

المتعلق بالعماالت واألقاليم،  112.14المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم  111.14القانون التنظيمي رقم   9
شوال  6 بتاريخ 6380التنفيذية بالجريدة الرسمية عدد  مالمتعلق بالجماعات والمنشور ظهائره 113.14والقانون رقم 

 .(2015يوليوز  23) 1436
من القانون التنظيمي رقم  40، 39المتعلق بالجهات، المواد  111.14( من القانون رقم 42-41انظر المواد )  10

المتعلق بالجماعات، وقارنه بما  113.14من القانون التنظيمي  39، 38المتعلق بالعماالت واألقاليم، المواد   112.14
 Code général des collectivitésنسي تضمنه مثال في مجموعة قوانين الجماعات الترابية الفر 

(CGCT)  territoriales  مادتهفي L2121/10يعتبر العمدة هو المسؤول األول عن تحديد جدول  ابموجبه تي، وال
 دخل لممثل الدولة في ذلك. أعمال دورات المجلس وال



8 

 

تراتبية سلطوية محددة وواضحة تجعل تدبير الشأن المحلي العام للجهة أو للمدينة أو  -2
لإلقليم من طرف مؤسساتهم المنتخبة رهين "فيتو" الوالي او العامل، سواء في وجوب تأشير 

 بالنسبة لدورات المجالسالمجالس الجهوية أو العامل دورات مقررات الوالي على أهم 
اإلقليمية أو المحلية، أو في وجوب تأشيرهما على الميزانيات المقررة في دورات هذه 

 ؛ 11المجالس
أو العامل وليس لمؤسسات  للوالي اإلدارية على المقررات مخولة ابتداء ممارسة الرقابة-3

 12الرقابة القضائية مباشرة
 

 المحور الثالث في نتائج االنتخابات ومآالتها

ئج االنتخابية التي لها عالقة بمدى تمثل اإلرادة الشعبية وليس نحاول أن نركز عن النتا
في  االنتخابات هذه يمكن إجمال أهم نتائجبالنتائج التفصيلية للفائزين، وعلى أساس ذلك 

 التالي:

                                                           
من القانون  182، 180، 109المواد المتعلق بالجهات،  111.14( من القانون رقم 204، 115،202انظر المواد )  11

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي  191، 189، 118المتعلق بالعماالت واألقاليم، المواد   112.14التنظيمي رقم 
 بالجماعات.

  
من القانون  108، 107، 106المتعلق بالجهات،   111.14من القانون رقم  114-113-112انظر المواد   12

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي  117، 116، 115المتعلق بالعماالت واألقاليم،  112.14التنظيمي رقم 
المنشور بالجريدة الرسمية لجمهورية  1982مارس  2الصادر بتاريخ  82/213بالجماعات. وقارنه بما نص عليه قانون 

قوانين في مجموعة  L2131-1، L2131-2، L2131-3 وبالمواد 2في مادتة  1982  مارس  3فرنسا بتاريخ 
والتي تؤكد على أن ، Code général des collectivités territoriales (CGCT)الجماعات الترابية الفرنسي 

مقررات المجلس الجماعي تعتبر نافذة بمجرد ما يصادق عليها المجلس وتؤكد أن مراقبة الدولة لهذه المقررات تكون بعدية 
posteriori  .وعن طريق القضاء 
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 علما أنها تحسب بناء على عدد ،تعكس ظاهرة العزوف االنتخابي نسبة مشاركة .1
بالتأكيد الذين  البالغين سن التصويت على عددوليس في اللوائح االنتخابية  المسجلين

 يزيد عددهم بكثير عن رقم المسجلين في اللوائح فقط؛
 قرابة 2011في االنتخابات التشريعية ل  فوز ميكروسكوبي للحزب األغلبي )حاز .2

 مليون 13يين مصوت الذين هم من أصل قرابة مال 6 قرابة مليون صوت من أصل
حاز قرابة مليون  2015، وفي االنتخابات المحلية لسنة مسجل في اللوائح االنتخابية

 15ماليين مصوت الذين هم من أصل  7ونصف من األصوات من أصل قرابة 
 ؛13(مليون مسجلين في اللوائح االنتخابية

برنامجية بل بوصلتها  أخالقية وال ال تحكمها بوصلة قيمية و هجينة التحالفات  .3
 الوحيدة بقاء الذات الحزبية وانتصار لوجودها كذات ال كبرنامج )توزيع الغنائم(؛

قاعد وأغلبية المقاعد ال تعطي ترأس المجالس متعطي أغلبية ال أغلبية األصوات ال .4
 14.وضمان نفاذ البرنامج االنتخابي

 

 والتساؤالت  الرابع في الخالصاتالمحور 

، يمكن تركيز أهم 2011بعد مرور أزيد من أربع سنوات على سنة الحراك وعلى دستور 
 مميزات الوضع الدستوري والسياسي واالنتخابي بالمغرب في مايلي:

 15نظام الملكية التنفيذيةل دستوري تكريس -1
 16خالل  القوانين التنظيمية ترجيح كفة التأويل السلطوي لبعض فصول الدستور من -2

                                                           
علما أن عدد المسجلين في اللوائح االنتخابية ليس هو حقيقة عدد المواطنين المغاربة الذين يحق لهم التصويت وبلغوا   13

 سنة. 18سن 
الرتبة األولى من حيث عدد األصوات كان لحزب العدالة والتنمية في حين لم يعكس ذلك فوزه بالمرتبة األولى من حيث   14

 .2015شتنبر  04مقاعد في المجالس المحلية واإلقليمية والجهوية التي آلت لحزب البام في انتخابات عدد ال
 .2011الملك له سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية وتحكيمية بموجب دستور   15
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بتحالفات  يحةتحكم في الحكومة من خالل ضبطها عبر بلقنة وتشتيت األغلبية المر -3
 ؛17زيل الوعود االنتخابيةتنكابحة ومعرقلة ألية محاولة جادة ل

من مثيل وزاررة لون حزبي لها ولها ارتباط بالقصر مباشرة  زرع وزارات تكنوقراطية ال-4
 ؛األوقاف والشؤون اإلسالمية واألمانة العامة للحكومة الداخلية ووزارة

 ؛18تحكم في المؤسسات المنتخبة محليا من خالل آلية الفيتو للوالي أو العامل-5
لدى المخزن  "المقبولين"المحلية ترجح كفة ترأس  أواالنتخابية الجهوية األغلبية ضبط  -6

 .الحاكم على رأس الجهات والمدن
 

 :؟ثم ماذا بعد
تكرس تعددية سياسية وبرنامجية وتشاركية أم أنها تكرس المغربية هل فعال االنتخابات 

 ؟مونوبول مضبوط ومقبول وطيع وغير مشوش
هل بهذه الفسيفساء االنتخابية حزبيا وتحالفيا وتدبيريا سيتمكن المغرب من العبور إلى 

ن ظاهرها اإلعالمي أم سيظل التحكم السلطوي ساري المفعول بعناوي ؟ضفة الديمقراطية
المركزية التدبيري في إطار التركيز  الالوظاهرها الفعلي والقانوني  "الجهوية المتقدمة"
 ؟الشأن العام محليا وجهويا ووطنيامتحكمة في كل مفاصل السلطوية ال

هذه التعددية الشكلية التي  والنظام السياسي المغربي عموما وهل في صالح البالد والملكية
 لى من يخدم المخزن الحاكم أكثر؟تتنافس ع

                                                                                                                                                                                     
بحرية المتعلق بالتنصيص على أن األحزاب تؤسس وتمارس أنشطتها  2011من دستور  07قارن مثال بين الفصل -  16

الذي عرقل هذا التأسيس بفرضه شرط ناقض للمواطنة على المؤسس أن يكون  لألحزاب السياسية وبين القانون التنظيمي
 مسجال في اللوائح االنتخابية،

الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض، وبين  2011من دستور  15قارن بين الفصل -    
 ؛2في المادة  ي حصر هذا الحق في الناخبين المسجلين في اللوائح االنتخابيةالقانون التنظيمي الذ

بموجبه من ضمن القضايا التي يتداولها المجلس الوزاري )الذي يترأسه الملك وفق الفصل الذي  49قارن بين الفصل -   
في الوظائف المدنية التي من ضمنها حسب نص  باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني التعيين ( 48

المتعلق  02.12رقم ) وبين القانون التنظيمي ،االستراتيجية العمومية المسؤولين عن المؤسسات والمقاوالت :49الفصل 
 ستراتيجيةاالالطبيعة معيار الذي مطط  من الدستور(، 92و 49طبيقا ألحكام الفصلين بالتعيين في المناصب العليا ت

 لتصبح خارج مجال اختصاصات الحكومة. ض المؤسساتلبع
 وهذا تحصيل حاصل إشراف وزارة الداخلية على االنتخابات )التقطيع االنتخابي، اللوائح االنتخابية(  17

18
 انظر المحور الثاني من هذه الدراسة  
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أال يتجه النظام السياسي المغربي إلى دسترة الخنق السياسي والتحكم الحزبي واالستبداد 
 المؤسساتي؟

 وهل في مصلحته ذلك؟
الفراغ السياسي القاتل، الذي ليس  يقوى مآالت 2011أليس ما يقع وما قد وقع منذ حراك 

 فيه مكان إال لمن يصفق أكثر ويتنافس أكثر لخدمة السلطة الفعلية ال لممارستها بحق؟
 

 إنها تساؤالت على سبيل الختم والزمن كشاف على مدى مشروعيتها وجديتها.
 

 2016 يوليوز 30مكناس بتاريخ 
 
 


