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 ملخص

كل من موقعه إن كانت يف التدبري من خالل   ،األحزاب السياسية أداءمما ال شك فيه أن االنتخاابت يف التجارب الدميقراطية تعترب حمطة ميتحن فيها 
هذا األداء جيعل على أساس أن  .قوهتا االقرتاحية ومعارضتها البناءة للحكومة املعارضة من خاللموقع يف كانت   وإنوالوفاء بوعودها،  إجناز براجمها

للجميع حبيث أن احلزب الذي قاد جتربة  اكان مفاجئ  2021بنسبة كبرية. ما وقع يف املغرب يف استحقاقات االستحقاقات نتائج املتتبعني يتوقعون 
 حصل على املراتب األخرية. إجنازات كثريةوالذي حقق مع حلفاءه  2011ما بعد دستور 

 .قبل وبعد العشرية األوىل على دخوله حيز التنفيذنتائج خمتلف االستحقاقات االنتخابية ابملغرب يف ظل الدستور اجلديد تطور  املقال اهذ يتناول 
الذي اختاره كثابت  االختيار الدميقراطي ابملغربعلى آاثر ذلك و  حوالتأهم التويرصد  ،فيها النتخاابتاباملعنية واهليئات  خمتلف املؤسسات دورو 

 من ثوابت األمة.

 االختيار الدميقراطي. ؛2011دستور االستحقاقات التشريعية؛ االستحقاقات اجلماعية؛  ؛االنتخاابت: كلمات مفاتيح

Abstract : 

There is no doubt that the elections in democratic experiences are considered a station in which the 
performance of political parties is tested, whether they are in the management by implementing their programs 
and fulfilling their promises, or if they are in the position of the opposition through their suggestive power 
and constructive opposition to the government. On the basis that this performance makes the trackers expect 
the results of benefits by a large percentage. What happened in Morocco in the 2021 entitlements was 
surprising to everyone, as the party that led the post-2011 constitution experience, and which achieved many 
achievements with its allies, achieved the last ranks. 

This article deals with the evolution of the results of the various electoral benefits in Morocco under the new 
constitution, before and after the first decade of its entry into force. And the role of the various institutions 
and bodies concerned with elections in it, and it monitors the most important transformations and their effects 

on the democratic choice in Morocco, which is chosen as one of the nation’s constants. 

Keywords:The election; legislative entitlements; group benefits; 2011 constitution; Democratic choice. 
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 مقدمة

نتخابني وا ،(2021شتنرب8رتاع واق ؛2016أكتوبر  7واقرتاع  ؛2011 نونرب 26 اقرتاعتشريعية )انتخاابت  ثالث 2011دستور  يف ظلعرف املغرب 
عن  وأسفرتار السياسي يف املغرب شكَّلت نتائجها نقطة حتوُّل كربى يف املس (2021شتنرب 8واقرتاع  ؛2015 شتنرب 4اقرتاع جهويني وحمليني )

إصالحات الذي أرسى  1120 يف أجواء متسمة مبستجدات دستور 2021وإذا مرت االستحقاقات السابقة عن سنة  .متباينةسياسية  خرائط
. اجلامعة اليت تستند عليها يف حياهتا العامة عمادها اخليار الدميقراطي الذي جعله اثبت من ثوابت األمة ،سياسية جوهرية يف النظام السياسي املغريب

بلغت  حيثليه نسبة املشاركة إسجلت تراجعا كبريا عن املكتسبات الدستورية رغم ما وصلت  2011ن انتخاابت اثلث استحقاقات بعد دستور فإ
كوروان. ومن نتائج هذه   الذي خلفته جائحة على الرغم من الوضع الوابئي اخلطري %(،43) 2016تلك اليت سجلت عام  ابملقارنة مع 50%

، مقعداً( 87)، وحزب األصالة واملعاصرة عداً(مق 102)ألحرار التجمع الوطين لدة، وهي حزب أحزاب اخلريطة الربملانية اجلديثالثة تصدَّر االنتخاابت 
، وحزب التقدم (مقعداً  29)عبية على ، واحلركة الش(مقعداً  35) كما حصل االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية على  .مقعداً( 81)وحزب االستقالل 

احلزب األول يف الربملان املغريب  ظلي حزب "العدالة والتنمية" الذوتراجع  .(مقعدا 18) الدستوري على، واالحتاد (مقعداً  21)على واالشرتاكية 
سنحاول  .مقعداً  13خابية إال على (، فلم حيصل يف هذه الدورة االنت2016مقعداً عام  125، و2011مقاعد عام  107) الواليتني السابقتنيخالل 

استحقاقات ما بعد هم مميزات علق أباألول يت :ورينحممن خالل وذلك خالل هذا املقال إبراز هذه التحوالت وآاثرها على االختيار الدميقراطي 
 .ثرها على االختيار الدميقراطيأو  2011ابستحقاقات ما بعد دستور يتعلق والثاين ، 2011دستور 

 .2011استحقاقات ما بعد دستور أهم مميزات  :أوال

إىل ألول مرة  نيالناخبمت استدعاء نتخاابت مجاعية وجهوية، حيث ا واثين، 2011 دستور يف ظل تشريعية تانتخااباثلث شهد املغرب إجراء 
سيدعى الناخبون إىل  2021شتنرب  8يوم  ويف .الوطنية وحدهاابلبطاقة على  واحد اعتمادااقرتاع مرتني يف يوم  2015سبتمرب 4يوم التصويت 

للعمليات  القانونية املنظمةيف خمالفة صرحية للمقتضيات البطاقة الوطنية من يف استعمال نسخة  التصويت ثالث مرات بنفس الشكليات مع التساهل
 . 1االنتخابية

ت الصدارة مرة اثنية أنتائجها. هذه النتائج اليت بو يف ظروف عادية مل يطعن أحد يف  2016االنتخاابت التشريعية اليت مت إجرائها يف أكتوبر  مرت
التعيني امللكي ألمينه العام األستاذ عبد اإلله بن كريان رئيسا للحكومة للمرة الثانية  ورغم، 2011بعد استحقاقات  على التوايل حلزب العدالة والتنمية

والذي دام أكثر من مخسة أشهر، أو ما عرف آنذاك "ابلبلوكاج "  ،راتمل يتمكن من تشكيل احلكومة بسبب االنسداد السياسي الذي عرفته املشاو 
انتهى »بالغه املشهور ب  2017يناير  8وبقي جملس النواب متوقفا، حيث أصدر رئيس احلكومة املعني يوم  عدة جماالت ابلبالدأتثر من خالله 

 .2الذي وجهه إىل رئيس حزب التجمع الوطين لألحرار »الكالم

                                                           
تشريعية املنظمة للعمليات االنتخابية يذكر وزير بالغا يف املوضوع جاء فيه:" طبقا للمقتضيات ال وبعد احتجاج بعض األحزاب السياسية 2021شتنرب  7يوم  الداخليةوزير أصدرت  - 1

 واملقاطعاتجملس النواب وأعضاء جمالس اجلماعات  ضاء، النتخاب أع2021شتنرب  8الداخلية كافة الناخبات والناخبني أن التصويت مبناسبة االقرتاع املقرر إجراؤه يوم غد األربعاء 
لذين قاموا ابإلجراءات اخلاصة بتجديد بطاقاهتم . كما ميكن للناخبات والناخبني، ااملصوتني إلثبات هويةتم حصراي على أساس البطاقة الوطنية للتعريف يوأعضاء جمالس اجلهات، س

ة اجلديدة، وذلك بعد أتكد مكتب التصويت من هوية كل ساس الوصل الذي تسلمه املديرية العامة لألمن الوطين يف انتظار إصدار البطاقالوطنية للتعريف، أن يشاركوا يف االقرتاع على أ
 معين ابألمر."

جاء فيه :  2017يناير  8املوافق  1438ربيع الثاين  9أصدر عبد اإلله بن كريان األمني العام حلزب العدالة والتنمية ورئيس احلكومة املعني واملكلف بتشكيل احلكومة، بالغا يف يوم  -2
حول رغبته من عدمها يف  2017يناير  4 ''املنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوااب، ومبا أن السؤال الذي وجهته للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطين لألحرار يوم األربعاء
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ثاين يف حزب العدالة والتنمية، ومشاركة كل من بعدها عني امللك احلكومة الثانية يف ظل الدستور اجلديد بقيادة الدكتور سعد الدين العثماين الرجل ال
درة احلكومة. هذه احلكومة اكية قبل أن خيتار مغاأحزاب التجمع الوطين لألحرار واحلركة الشعبية واالحتاد االشرتاكي واالحتاد الدستوري والتقدم واالشرت 

لفات والقضااي كان أبرزها جائحة كوروان  يف تدبري جمموعة من املبقيادة امللك خمتلف األوارش املفتوحة وجنحت  عملت على تنزيل برانجمها وتكملت
 كما خفقت يف ملفات وقضااي أخرى. 

إزالة العتبة واعتماد و واحد، تجميع االستحقاقات يف يوم كلالنتخاابت  اليت مست القوانني املنظمة  عديالتبعد سلسلة من التو  2021لكن يف سنة 
تراجعا  تسجلوالزايدة يف اعتماد منط االقرتاع الفردي عوض االقرتاع الالئحي. هذه التعديالت اليت ، قاسم انتخايب فريد على أساس عدد املسجلني

خريطة جديدة تقدم فيها حزب التجمع الوطين لألحرار وتراجع فيها حزب العدالة  على املكتسبات اليت حققها املغرب يف املسار الدميقراطي أفرزت
الوقت الذي مل جيد حزب العدالة والتنمية من املقاعد. ويف  % 90بفقدانه ل  13انئب إىل الرتب األخرية ب  125والتنمية من الرتبة األوىل ب 
لتصويت العقايب على حزب العدالة اب ، فسرها البعض  3وال تعكس حقيقة اخلريطة السياسية غري منطقية وغري مفهومة  تفسريا هلذه النتائج واعتربها

أمام قراءة التفاصيل حيث ال يوجد تفسري لكون الناخب عاقب حزب العدالة والتنمية، بينما كافأ حزب   لكن هذا التفسري مل يصمدوالتنمية، 
احلكومة، وسري أهم الوزارات )املالية، الفالحة، الصناعة...( كما كافأ حزب احلركة الشعبية التجمع الوطين لألحرار وهو الذي شارك معه يف نفس 

لبت عليه الذي سري وزارة التعليم اليت عرفت أكرب نسبة احتجاجات خالل السنوات السابقة، وكافأ االحتاد االشرتاكي الذي سري وزارة العدل اليت ج
ولو كان التصويت العقايب يذهب  يم األفواه" وكافأ االحتاد الدستوري الذي سري وزارة السياحة...احتجاجات عارمة بسبب مشروع "قانون تكم

قربة من لصاحل أحزاب اليسار االشرتاكي وفدرالية اليسار والتقدم واالشرتاكية وقد كان هلا مرشحون يف أغلب املناطق، وأما يف صفوف األحزاب امل
ة واملعاصرة الذي كان يف املعارضة وليس حزب التجمع الوطين لألحرار الذي يعترب املساهم البارز يف كل السلطة، لكان التصويت لصاحل األصال

املالية. لذلك فإن السلوك االنتخايب يف املغرب قد ال يرقى لكي نعول عليه يف توظيف تفسري االقتصاد و السياسات احلكومية، خاصة من خالل وزارة 
سباب متعددة لتفسري التصويت وليس سببا واحدا، من دون استبعاد أن بعض التصويت قد يكون فعال عقابيا لكن ألن هناك أ ،التصويت العقايب
 5اخلطاب امللكيغري أن  ،. رغم أن محالت بعض األحزاب اعتمدت تبخيس عمل ومنجزات احلكومة السابقة اليت شاركت فيها 4ليس هو الغالب

االقتصادية الذي أعقب مباشرة هذه احملطة أشاد حبصيلة احلكومة املنتهية واليتها بقيادة العدالة والتنمية خاصة على مستوى حتسني أهم املؤشرات 
جائحة خسائر االنكماش االقتصادي الذي سببته هذا اإلجناز وقد يعوض   6  %2,7 يف معدل النمو بلغت ةوغري مسبوق ةاستثنائيكتحقيق نسبة 

 46وارتفاع احتياطي العملة الصعبة بنسبة    % 17منو القطاع الفالحي  ونسبة .امليناأعلى نسبة يف منطقة ابإلضافة إىل أهنا  2020كوروان سنة 
  .%1 بوالتحكم يف نسبة التضخم  %

                                                           

رئيسا هلا وكلفين بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدين ابإلجابة عنه بعد يومني، وهو األمر الذي مل يفعل وفضل  2016أكتوبر  10االثنني  املشاركة يف احلكومة اليت عينين جاللة امللك يوم
أن تستمر معه حول تشكيل  فاوضاتأن جييبين عرب بالغ خطه مع أحزاب أخرى، مل أطرح عليها أي سؤال، فإنين استخلص أنه يف وضع ال ميلك معه أن جييبين وهو ما ال ميكن للم

 احلكومة. وهبذا يكون معه قد انتهى الكالم ونفس الشيء يقال عن السيد احمند العنصر األمني العام حلزب احلركة الشعبية''.
 .18.30على الساعة  2021أكتوبر  11اتريخ الزايرة السبت www.alaoual.com موقع األول

 2021شتنرب  9يرجع إىل بيان األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية يوم  - 3
 https//WWW.hespress.com، 14/10/1202، موقع جريدة هسربيس بتاريخ الثالاثء 2021شتنرب  8يف البحث عن تفسري لنتيجة انتخاابت عرب عبد الرحيم العالم،  - 4

 18:15على الساعة  24/10/2021اتريخ الزايرة 
 . 2021وبر أكت 8السنة األوىل من الوالية التشريعية احلادية عشر، اجلمعة اخلريفية من  اخلطاب امللكي مبناسبة افتتاح الدورة -  5
 .2022يناير  20 بتاريخ 24 أمحد احلليمي املندوب السامي ملندوبية التخطيط، موقع ميداي - 6

http://www.alaoual.com/
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الوالية د النصوص املصادق عليها خالل حيث بلغ عد حصيلة تشريعية مميزة ابملقارنة مع سابقاهتا ةكومهذه احلسجلت ابإلضافة إىل هذه اإلجنازات 
لتشريعية للحكومات السابقة فلم أما احلصيلة ا .نص 402خالل الوالية التشريعية التاسعة بلغت يف الوقت الذي  نص 331العاشرة التشريعية 

 .نص يف الوالية 192معدل تتجاوز 

، الدكتور سعد الدين العثماين زات حكومةاإلشادة امللكية مبنج أمامإن تفسري التصويت يف االنتخاابت التشريعية بكونه تصويتا عقابيا مل يصمد، 
ج اقرتاع الثامن من هي التفسري احملتمل لنتائضحة وألسباب غري واتبقى الرغبة يف إهناء جتربة احلكومتني السابقتني بقيادة حزب العدالة والتنمية وعليه 
 .2021شتنرب

هذا ال يعين أن فإن  ،وطين لألحرارإذا كان اهلدف من التحكم يف نتائج االنتخاابت التشريعية هو صناعة خريطة جديدة بقيادة حزب التجمع ال
سواء على مستوى ، بة على عدة جناحات حيث بصمت هذه التجر يف تدبري اجلماعات الرتابية كانت فاشلة وخاصة   مع شركائه جتربة العدالة والتنمية

ية التحتية من شق الطرق وصيانتها وتشييد وإجناز جمموعة من املشاريع تتعلق ابلبن ،جتويد اخلدمات وختليق احلياة العامة مبختلف مرافق اجلماعات
انهيك عن املساحات  ،لدار البيضاءمنه املدن الكربى كمدينة ا القناطر وفتح االنفاق لتسهيل حركة السري وحل إشكالية االكتظاظ اليت عانت

ري مسبوقة يف ميزانية أغلب اجلماعات اليت واحلفاظ على املال العام وحتقيق فوائض غ ،اخلضراء والفضاءات الرتفيهية واملالعب واملؤسسات الثقافية
 .تيف تقارير اجملالس اجلهوية للحساابأضف على ذلك عدم رصد اختالالت مالية  سريها حزب العدالة والتنمية 

الذي حصل، وإال   دخلامن من شتنرب لوال التيف نتائج اقرتاع الث اآاثرهأن تسجل نتظر لذا املواطنني كان من امل اخلفت ارتياحاليت هذه اإلجنازات 
مستشارا  5000كثر من على أ 2015ت يف الوقت الذي حصل فيه يف انتخااب امستشار  777كيف ميكن تفسري حصول العدالة والتنمية على 

 فأصبح يسري عشر مجاعات. 1503مجاعة من أصل  200وكان يسري أكثر من 

، حيث سري حزب 7بسالسة وأفرزت أغلبيات سريت هذه اجلماعات بدون مشاكل 2015لقد تشكلت مكاتب اجلماعات الرتابية بعد انتخاابت 
مجيع املدن الكربى ذات نظام املقاطعات. ومتيزت األجواء اليت رافقت تكوين هذه املكاتب سنة من هذه اجلماعات مبا فيها  % 14العدالة والتنمية 

مبا ينذر عن صعوبة يف   10والتهديد ابلقتل 9االنتحارحالة الكبار واستعمال السالح و  8ابلنزاع واالهتامات ابستعمال املال وشراء الناخبني  2021
 على املدى القريب، وفيه مس ابالختيار الدميقراطي املنشود. خالل هذه الوالية البالد تدبري شؤون

 .وأثرها على االختيار الدميقراطي ابملغرب 2011: استحقاقات ما بعد دستور اثنيا

الذي ُدشن جوااب على أسئلة الربيع املغريب يف إطار سياق الربيع العريب  لتؤكد صدقية املسار اإلصالحي 2011إذا جاءت استحقاقات ما بعد دستور 
فإهنا فرضت على التجربة املغربية اليت سوقت يف املنطقة العربية كنموذج للتغيري الناعم والتدرجيي اختبارات كثرية على  ،فرباير 20ومطالب حركة 

واإلشراف  .بية اليت مت إجراءها وألول مرة حتت اإلشراف السياسي املباشر لرئيس احلكومةهذه االستحقاقات االنتخا. خمتلف القوى السياسية الفاعلة

                                                           
 لس مدينة الرابطال نتحدث هنا عن املشاكل والعرقلة اليت قامت هبا فرق املعارضة خاصة يف جملس جهة درعة وجملس جهة كلميم واد نون وجم- 7
مالية من أجل التصويت على  ل حصوهلم على مبالغمت ترويج مقاطع من تسجيالت على تطبيق الواتساب ملستشارين من إقليم آسفي وآخرين من إقليم أكدير يتبادلون احلديث حو - 8

 املرشحني للرائسة. 
 .2021شتنرب  24بتاريخ اجلمعة  بالغ وكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف بكلميم - 9

 تصريح مستشارة من جملس مدينة الرابط بعد رفع اجللسة األوىل املقررة النتخاب عمدة الرابط ونواهبا.- 10
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، وميكن القول أبن هذه االنتخاابت عرفت حتوال جذراي وواضحا ابملقارنة 11التقين لوزارة الداخلية ووزارة العدل اليت ستعوضها النيابة العامة الحقا
جو انتخايب تنافسي مرهون مببادئ الشفافية والنزاهة واجلودة من خالل تنصيص املشرع املغريب على حيت مرت يف  2011مع فرتة ما قبل دستور 

سابقة عدد من القوانني اليت أعطت للعملية االنتخابية معىن جديد مرتبط ابحلكامة اجليدة وابملبادئ الكربى للدستور وشكل قطيعة مع الفرتة ال
 .12اليت كانت تضر بشكل أو آبخر بصورة املغرب على الصعيد الدويلاملتسمة ابلتزوير والفساد االنتخايب 

حزب  (2021-2016( و)2016-2011)هذا املستجد ساعد يف إبراز خرائط سياسة جديدة تصدر مشهدها احلزيب خالل واليتني متتابعتني  
ابإلضافة إىل حزب األصالة واملعاصرة يف حني تراجعت أحزاب االستقالل   13العدالة والتنمية بعد أن قضى يف موقع املعارضة مخسة عشرة سنة

انطالقا من تعديل القوانني االنتخابية وعلى تغريت األمور  2021واالحتاد االشرتاكي والتجمع الوطين لألحرار واحلركة الشعبية. لكن يف استحقاقات 
وهي  االنتخابية، اللوائح يف املسجلني عدد أساس على االنتخايب القاسم احتساب رأسها
 اإلسالمي، والدين امللكية، جانب إىل دستوري كثابت للمملكة، الدميقراطي اخليار الصميم يف وضربت الدستور، أحكام انتهكت تدليسية ممارسة

  .30؛11؛7؛2؛1 ولال سيما الفص وفصوله اململكة، دستور تصدير الذي خالف النكوصي، التوجه هذا 14للمملكة الرتابية والوحدة

عودة وزارة الداخلية بقوة لصنع خريطة جديدة من خالل استعمال اللوائح االنتخابية العامة للتحكم وتوجيه النتائج وضبطها، وغض الطرف  وبرزت
، وحتريك أعوان السلطة خلدمة مرشحني معينني، هذا وليس انتهاء 15عن االنزاالت يف التسجيالت وتكرار نفس املقيدين والشطب على آخرين

إضافة إىل عمليات الرتحال السياسي أو ممارسة الضغط على مرشحني من قبل رجال السلطة وبعض املنافسني وذلك من أجل   .النتائج ابلتصرف يف
املكثف لألموال وتوج ذلك ابلتعسف ضدا على القانون  االستخدامخالل وكذا من  16من الدستور 30ثنيهم عن الرتشح يف خمالفة ملقتضيات الفصل 

أن احملاضر تعد الوسيلة  اآلخر علماابالمتناع عن تسليم احملاضر ملمثلي حزب العدالة والتنمية يف عدد كبري من مكاتب التصويت وطرد بعضهم 
)األمر الذي دفع أمانته العامة دالة والتنمية من صدارة املشهد احلزيب هذا التدخل أزاح حزب العالوحيدة اليت تعكس حقيقة النتائج احملصل عليها. 
ومت تعويضه حبزب التجمع الوطين لألحرار الذي حظي بدعم كبري خالل اشتغاله ثالث سنوات  17يف تقليد غري مسبوق ابملغرب من تقدمي استقالتها(

ملتنافسة. كما أن ابقي األحزاب تطورت نتائجها ومنها من متكن من تشكيل قبل االستحقاقات إبمكانيات مادية تفوق إمكانيات مجيع األحزاب ا
 فريق نيايب بعد عدم قدرته على ذلك سابقا كحزب التقدم واالشرتاكية.

                                                           
 (2016-2011)الوالية احلكومية  خاللالعدالة بعد استقاللية النيابة العامة عن وزارة العدل يف إطار ورش إصالح  - 11

12  
 .2011إىل سنة  1997من سنة مارس فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب من موقع املعارضة خالل ثالث والايت تشريعية  - 13

نظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، على أن: نظام احلكم ابملغرب نظام ملكية دستورية، دميقراطية برملانية واجتماعية. يقوم ال 2011ينص الفصل األول من دستور  - 14
عامة على ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين اإلسالمي السمح،  حياهتا اليفتستند األمة  .وتوازهنا وتعاوهنا، والدميقراطية املواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ احلكامة اجليدة، وربط املسؤولية ابحملاسبة

 على اجلهوية املتقدمة. والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وامللكية الدستورية، واالختيار الدميقراطي. التنظيم الرتايب للمملكة تنظيم ال مركزي، يقوم

 الدين رئيس جلنة التعليم مبجلس املستشارين. كعبد الصمد السكال رئيس جهة الرابط وعبد العايل محي  طال هذا التشطيب أمساء قيادات ابرزة يف حزب العدالة والتنمية - 15
القانونية، والتمتع ابحلقوق املدنية والسياسية،  لكل مواطنة ومواطن، احلق يف التصويت، ويف الرتشح لالنتخاابت، شرط بلوغ سن الرشد أن:من الدستور على  30ينص الفصل  - 16

انب ابحلرايت األساسية صي ووطين. يتمتع األجوينص القانون على مقتضيات من شأهنا تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية. التصويت حق شخ
ملعاملة الية، مبقتضى القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو ممارسات املعرتف هبا للمواطنات واملواطنني املغاربة، وفق القانون. وميكن لألجانب املقيمني ابملغرب املشاركة يف االنتخاابت احمل

 ملدانني لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.ابملثل. حيدد القانون شروط تسليم األشخاص املتابعني أو ا

 2021شتنرب 9يرجى الرجوع إىل بالغ األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية بتاريخ  - 17
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 اخلامتة

سية يف مسلسل التغيري املؤسسايت نقطة حمورية يف مسار اإلصالحات اليت شهدهتا اململكة ونقطة أساشكلت  2011مرحلة دستور خالصة القول إن 
اب التاسع من مارس من نفس حبيث شكل خط 2011الذي قطع مع كل األشكال والنماذج السلبية اليت عرفها املغرب يف مرحلة ما قبل دستور 

نتخايب ابملغرب، املبين على الشفافية من الدستور أساسيات الفعل اال 11لقد حدد الفصل و  يدة.لبنة مؤسسة ملنظومة دستورية دميقراطية جد السنة
 .سيةوالنزاهة واحلياد التام بني املرشحني والوسائل اليت ميكن أن تشكل مورد إضايف ابلنسبة لألحزاب السيا

يف مرحلة االعداد من خالل إدخال تعديالت يف القوانني االنتخابية مست جبوهر  2021ىل حجم اخلروقات اليت عرفتها استحقاقات إلكن ابلنظر 
 همع التفاوض مت لو األفضل من كان  يف الوقت الذي وأسفرت على نتائج أزاحت حزب العدالة والتنمية من صدارة املشهد احلزيب االختيار الدميقراطي

بعد  انتخابيا ملواجهته انتخايب حتالف تشكيل مت أو مواجهته، يف االنتخايب الفشل عقدة حلل سياسيا
ت صادر  ،متخلفة قوانني مترير عرب الدميقراطي اخليار بثابت واملقامرة الدستور، أبحكام املس عوض مرتني، البام فشل
 االنتخاابت. يف والنزيه احلر االقرتاع طريق عن األمة، ممثلي اختيار يف املواطنني حق

من بني األحداث اليت ختترب مدى التزام املؤسسات الدستورية والسلطة السياسية ابملغرب ابالختيار الدميقراطي الذي أصبح اثبتا من تعد األزمات  إن
طة بتقيد املؤسسات الدستورية والسل وهذا االلتزام ابالختيار الدميقراطي يتعلق أساسا .2011ثوابت األمة املغربية مع دستور اململكة املغربية لسنة 

الدستورية السياسية ابلنص الدستوري كفلسفة تعاقدية بينها واجملتمع، وكذا ابلتأويل الدميقراطي للنص الدستوري يف حالة الغموض من داخل الوثيقة 
حلزب لتدشني نفس تراجعي أزاح فاعل سياسي ومنح الصدارة كانت كافية  2011األوىل بعد دستور  ان العشريةالقول ختام و  .وليس من خارجها

 .موت دائم وال انتصار دائمفيها  هذه هي السياسة ليسولكن  آخر،
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