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 مقدمة 

سبتمبر  4التي أجريت بتاريخ و  املغربية، االنتخابات الجماعية والجهوية علىمرت ثالثة أشهر 

وتواترت تحليالت كثيرة  .(1، واالستحقاقات التي تلتها )انتخابات مجلس املستشارين2015

التي أسفرت عنها، وثار  جودالالت النتائ  لهذه االنتخابات، تحاول أن تقرأ املعطيات الرقمية

السيما وأن هذه االنتخابات  ،جدل كبير حول  الكسب والخسارة بين األحزاب السياسية

أفرزت نتائج متقابلة، إذ في الوقت الذي حقق فيه حزب العدالة والتنمية نتائج كاسحة في 

اإلجمالية، الجماعية مختلف املدن الكبرى في املغرب، لم يستطع أن يتصدر نتائج االنتخابات 

في  ،بات الجهوية، لم ينجح في الفوز إال برئاسة جهتيناوفي الوقت الذي تصدر فيه نتائج االنتخ

حين نجح حزب األصالة واملعاصرة في الحصول على رئاسة خمس جهات، كما ثار جدل حول 

 جدل التقدم والتراجع لدى بعض األحزاب الوطنية.

دقيقة مستوحاة من األرقام الرسمية التي كشفت  في هذا التحليل املشفوع بمعطيات رقمية

نحاول أن نقرأ نتائج االنتخابات ونجتهد في تحديد املحددات  ،عنها وزارة الداخلية املغربية

 التفسيرية للخارطة التي أفرزتها.

ال بةةد مةةت ااتحاةةا أا عةةي  ي عمليةةة تحليةةت لبتةةائج االنتخابةةات  ثثمةةة مقةةدمات ثةةال 

 :الجماعية عي املغرب

وتهم التقطيع االنتخابي، وطبيعة املعايير املعتمدة في تحديد الدائرة االنتخابية.  املقدمة األولى:

فهذا املعطى، يؤثر بشكل كبير على نتائج االنتخابات، وهو وحده الذي يفسر االختالف بين 

ز باملقاعد والفوز باألصوات. وحتى يتضح معالم هذا املعطى،  فالتقطيع االنتخابي في الفو 

حده املغرب، يعتمد أكثر من معيار في تحديد الدائرة االنتخابية، وال يجعل املعيار الديمغرافي و 

 مستوى  على الترابي اإلنصاف مبدأ احترام ومعيار السكان، عدد حاكما، إذ يمزج بين معيار 

 الدوائر تحديد في كبير جهة، كما  يفض ي إلى حصول تفاوت لكل املكونة اإلقليمية الوحدات

مختلفة، ويوضح  أوزانا الواحد الصوت بإعطاء منها لكل املخصص املقاعد وعدد االنتخابية

املتعلق  59.11 1من القانون التنظيمي  رقم 127الرسم البياني املستلهم من نص املادة 

الجماعات املحلية هذه املفارقة، إذ ينتج عنها تضخم كبير في الجماعات  بانتخاب أعضاء

 القروية )األرياف( وتقلص كبير للدوائر الحضرية 

                                                                    

1
ابات انية الثانية في املغرب، ويتم تشكيلها انطالقا من نتائج االنتخابات املهنية وانتخابات املأجورين )النقابات( وأيضا من نتائج االنتخهي الغرفة البرمل  
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ألف نسمة، وهي في العادة حضرية، تحظى  400فالدائرة التي يفوق عدد سكانها 

في نسمة وهي  7500مقعدا، في حين تحظى الدوائر التي ال يتعدى سكانها  61فقط ب 

مقاعد. وهذا ما يفسر تمثيل الدوائر القروية ما يقارب  10الغالب دوائر قروية بـ 

فإن عدد الدوائر الحضرية  2009عشرة أضعاف الدوائر الحضرية )حسب معطيات 

 49( رغم أنها ال تمثل سوى 1282دائرة في حين بلغت الدوائر القروية  221لم يتجاوز 

 في املائة من سكان املغرب.

وهـــــي مرتبطـــــة بســـــابقتها، وتـــــرتبط بـــــنمط االقتـــــراع، إذ يعتمـــــد نمـــــط االقتـــــراع   مةةةةةة ال:انيةةةةةة:املقد

ألـــــف نســـــمة، بننمـــــا يطبـــــق نمـــــط  35الفـــــردي حســـــب نفـــــس القـــــانون فـــــي الـــــدوائر التـــــي تقـــــل عـــــن 

ألــف نســمة، ممــا يعاــي أن الــدوائر القرويــة )األريــاف(   35االقتــراع الالئ ــي علــى الــدوائر التــي تبلــ  

ي الذي يجعل  السلوك االنتخابي مرتبطـا بالخـخص، بننمـا تخضـع تخضع لنمط االقتراع الفرد

الـــدوائر الحضـــرية لالقتـــراع الالئ ـــي الـــذي يجعـــل الســـلوك االنتخـــابي مرتبطـــا بـــالحزب ومشـــروعه 

 وبرنامجه.

وهــي مرتبطـــة بســابقت ها، إذ ينـــتج عـــن تضــخم الـــدوائر القرويــة واعتمادهـــا علـــى  املقدمةةة ال:ال:ةةةة:

افس شـــديد علـــى توســـيع التغطيـــة مـــن خـــالل االنفتـــا  علـــى األعيـــان، نمـــط االقتـــراع الفـــردي، تنـــ

وهــم فــي الغالــب أيــخام لــنس لهــم أي التــقام حزبــي، ويتنقلــون بــين األحــزاب حســب كــل محطــة 

انتخابيـــــة، وفـــــي الغالـــــب مـــــا تكـــــون  أحـــــزاب األعيـــــان األقـــــدر علـــــى ضـــــمان أكثـــــر قـــــدر مـــــن التغطيـــــة 

 االنتخابية على نحو ما يبين الرسم  التالي:
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فــــي  2015فهــــذه املعطيــــات التــــي تهــــم نســــب تغطيــــة األحــــزاب للــــدوائر فــــي  االنتخابــــات الجماعيــــة 

 18222املغـــرب، تبـــين أن  حزبـــي األصـــالة واملعاصـــرة  التـــي تتميـــق طبيعتـــه بتجمـــع األعيـــان غطـــى 

مقعـــدا، كمـــا غطـــى حـــزب االســـتقالل املعـــروف بانفتاحـــه املبكـــر علـــى  31503مريـــحا مـــن أصـــل 

مريـــحا، فـــي حـــين غطـــى حــزب العدالـــة والتنميـــة املعـــروف بمســـاطره التنظيميـــة  17214األعيــان 

 .16310في املائة بحوالي  12.46الصارمة واملتشددة في اختيار مريحيه 

هذه املقدمات الثالث مجتمعة، هي التي جعلـت باحثـا فـي علـم السياسـة فـي فجـم الفرنيـ ي ريمـي 

يبــــــين فيــــــه أن الــــــتحكم بالخارطــــــة  2العــــــر فلوفــــــو يصــــــدر كتابــــــه فالفــــــال  املغربــــــي املــــــدافع عــــــن 

االنتخابيـــــة فـــــي املغـــــرب يـــــتم باالعتمـــــاد علـــــى هـــــذا التقطيـــــع االنتخـــــابي الـــــذي يعطـــــي مركـــــز الثقـــــل 

للمجــاالت التــي توجــد فــي هــامس صــناعة السياســة فــي املغــرب )أي الباديــة ولــنس املدينــة( ويجعــل 

 اللعبة السياسية في املغرب. لىع التوازن أداة مركزية إلضفاء  النخب في البادية )األرياف(

بيـــــد أننـــــا  فـــــي هـــــذا التحليـــــل، مـــــع احتفـــــاا أطروحـــــة ريمـــــي لوفـــــو بكثيـــــر مـــــن قـــــدرتها التفســـــيرية، 

فــي ضـــوء  2015ســنحاول أن نتجنــب االنطــالق منهــا، واالكتفــاء بتحليــل دالالت  نتــائج انتخابــات 

ى فـــي حالـــة املغـــرب إلـــى التطـــورات املتالحقـــة التـــي عرفهـــا املغـــرب بعـــد الحـــراك العربـــي الـــذي أفضـــ 

وصــعود نجــم اإلســالميين ف هــا. وسنقتصــر  2011نــونبر  25وإجــراء انتخابــات  2011إقــرار دســتور 

علـــــى تحليـــــل نتـــــائج االنتخابـــــات الجماعيـــــة والجهويـــــة دون نتـــــائج االنتخابـــــات املهنيـــــة واملـــــأجورين 

 ونتائج انتخابات مجلس املستشارين.

                                                                    

2
 .2011صدرت نسخة عربية لهذا الكتاب ضمن سلسلة وجهة نظر ملؤلف : ريمي لوفو ترجمها من النسخة الفرنسية محمد بن الشيخ سنة   
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 :املغربية ويةعي دالالت االنتخابات الجماعية والجه

 املعطيات الرقمية: .

أفـــرزت نتـــائج االنتخابـــات الجماعيـــة والجهويـــة فـــي املغـــرب معطيـــات مفارقـــة، إذ فـــي الوقـــت الـــذي 

حقق فيه حزب العدالـة والتنميـة فـوزا  كبيـرا فـي املـدن، واالنتخابـات الجهويـة، وأحـرز أكبـر عـدد 

ئج  انتخابـات الجماعـات الجهويـة، وال من األصـوات، لـم يتصـدر املرتبـة األولـى ال علـى مسـتوى نتـا

 على مستوى تشكيل مكاتب مجالس العماالت واألقاليم وال على مستوى رئاسة الجهات.

فعلـــى مســـتوى املـــدن، تصـــدر  حـــزب العدالـــة والتنميـــة نتـــائج أغلبيـــة املـــدن املغربيـــة الســـيما منهـــا 

 م التالي:املدن الكبرى التي تحظى بنظام مجلس املدينة كما هو مبين في الرس

 
 

 وعلى مستوى نتائج االنتخابات الجهوية تصدر  املرتبة األولى وذلك على الشكل اآلتي:
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كما أحرز أكبر عدد من األصوات وذلك في االنتخابات الجماعية والجهوية على السواء 

 كما هو مبين في الرسم  التالي:

  

 
 

والتنمية، فقد احتل الرتبة الثالثة لكن مع كل هذه النتائج التي حققها حزب العدالة 

 من حيث عدد املقاعد في االنتخابات الجماعية، وذلك حسب ما يبين الجدول اآلتي:

 

 النسبة املائوية عدد املقاعد األحزاب

 21.12 6655 األصالة واملعاصرة

 16.22 5106 حزب االاتقالل

 15.94 5021 العدالة والتبمية

 13.99 4408 التجمع الوطني لألحرا 

 9.54 3007 الحركة الشعبية

 8.43 2656 االتحاد االشتراكي

 5.61 1766 التقدم واالشتراكية

 4.73 1489 االتحاد الداتو ي

 1.06 333 تحالف  حزاب اليسا 

 0.94 297 الحركة الديمقراطية االجتماعية

 0.61 193 جبهة القوى الديمقراطية

 0.45 142 العهد الديمقراطي
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كما أنه لم يفلح إال في ترؤس خمسة مجالس عّمال وأقاليم، كما هو مبين في الرسم 

 التالي:

 
  

 

 جهة كما يوضح الجدول اآلتي: 12ولم يحرز إال رئاسة جهتين اثنتين من ضمن 

 

 عدد الجهات التي ترأسها األحزاب

جهات هي  جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الدار  5 األصالة واملعاصرة

البيضاء سطات، وجهة مراكس آسفي، وجهة باي مالل 

 خنفيرة، وجهة الشرق 

جهتين: جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي  حزب االاتقالل

 الذهب

 جهتين وهي الرباط والراشيدية العدالة والتبمية

 واد نون، وجهة سوس ماسة -جهتين:جهة كلميم  التجمع الوطني لألحرا 

 جهة فاس بوملان الشعبيةالحركة 

 

يتحصل من املعطيات الرقمية التي تم تقديمها خالصتان مفارقتان  القراءة السيااية:ب. 

 تحتاجان إلى تفسير:

  تقدم حزب العدالة والتنمية في املدن واالنتخابات الجهوية وفي عدد األصوات في

األولى في االنتخابات االنتخابات الجماعية والجهوية معا، مع عدم تصدره للرتبة 

 الجماعية.
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تقدم األصالة واملعاصرة وحزب االاتقالل عي االنتخابات الجماعية وعي عدد   -1

اعف األصوات ب ا ؤااء الجهة التي حظي بهو  المجالس األقاليم والعم

 املحصلة باملقا نة مع العدالة والتبمية. 

ة: اهتمت بعض الدراسات في دالالت تقدم العدالة والتنمية في االنتخابات الجماعي

بدراسة السلوك االنتخابي في العالم العربي، وحاولت اعتماد جملة من  الغربية

املحددات في تفسير صعود اإلسالميين، بيد أن نتائج االنتخابات املغربية  تجعل من  

متغيرات الدخل/ واملستوى االجتماعي/ واملستوى التعليمي، محددات غير قادرة على 

  العدالة والتنمية في االنتخابات، فقد  أبرزت هذه االنتخابات تقدما تفسير نجا

كاسحا للعدالة والتنمية في الدوائر التي تعرف استقرار شريحة من الطبقة الغنية 

في البيضاء، وفي الدوائر املعروفة بمستويات متوسطة  املعاريفواملتعلمة مثل دائرة 

مع مستوى تعليمي جيد مثل دائرة حسان في الرباط ، وفي الدوائر التي تعرف 

مستويات  فقيرة مع مستويات تعليمية متفاوتة دنيا مثل دائرة سيدي يوسف بن علي 

 في مراكس مثال حسب ما يبين الرسم اآلتي:

 
والذي نميل إليه، في تفسير صعود اإلسالميين في  الحواضر، واالنتخابات 

الجهوية، وفي عدد األصوات هو جملة من العوامل التي نلخصها في حالة من 

االطمئنان لدى الناخب من الوضع السياس ي في البلد باملقارنة مع البلدان 

ناعة صيغة مغربية  العربية، ودور اإلسالميين إلى جانب املؤسسة امللكية في ص

تزاوج بين االستقرار واإلصال ، واألداء الحكومي الجيد الذي طبع املرحلة، ونظافة 

اليد التي تميق بها اإلسالميون وهم في مربع الحكم أو في تدبير الشأن العام املحلي، 

باإلضافة إلى الدور املركزي للخطاب السياس ي لإلسالميين والذي تأسس على 
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ة في اإلنجاز )العمل في إطار املمكن( واملكاشفة )كشف املمانعات التي ثنائية النسبي

تبديها جيوب مقاومة اإلصال ( ناهيك عن الحضور القوي لخخصية رئنس 

الحكومة واألمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بشعبية كبيرة بسبب 

 خطابه وأسلوبه السياس ي في تدبير الشأن الحكومي.

طبيعة الحزب املعتدلة، وانطالقه من املرجعية اإلسالمية واعتقازه بها وقد ساعد 

في خطابه، وتوفره على نخب في مستويات عالية من التعليم، وتبنيه لرؤية 

اقتصادية  ليبرالية منفتحة ترتكز على تخجيع املقاومة من جهة، ودعم أسس 

الشرائح، بحيث  االقتصاد التضاماي العادل من جهة ثانية، في توسعه داخل كل

عرفت قاعدته االنتخابية تنوعا ملحوظا، جمعت بين الطبقات الوسطى 

والكادحة،  واستطاع الحزب أيضا أن يستميل تأييد النخب االقتصادية بحكم 

تطلعها إلى االستقرار من جهة واطمئنانها إلى اإلجراءات التي اعتمدها لبناء 

 االقتصاد التنافي ي وتخجيع املقاولة.

يفسر صعود العدالة والتنمية أيضا ضعف املعارضة السياسية وهشاشة ومما 

خطابها السياس ي، إذ سجلت استطالعات الرأي املختلفة التي أجريت في املغرب 

 في املائة. 12عدم ارتفاع شعبية املعارضة عن نسبة 

ولذلك، كان من الطبيعي أن يكون مركز ثقل شعبية العدالة والتنمية في املدينة 

عدها اليونان مجال السياسة بامتياز، وأن يحظى بأعلى األصوات في الدوائر  التي

التي تعتمد نمط  االقتراع الالئ ي الذي يقوم على فكرة دعم مشروع الحزب 

 وبرنامجه أكثر من الوالء لأليخام واألعيان.

دالالت عدم تصد  العدالة والتبمية نتائج االنتخابات الجماعية وتقدم  -2

 عاصرة وحزب االاتقالل املرتبة األولى وال:انية: األصالة وامل

ينطلق تحليل معطيات نتائج االنتخابات من أربع فرضيات أساسية،  أولها وهو 

تضخم دوائر العالم القروي وما يفرضه من الحسم لسلطة األعيان، وهو ما يفسر 

 تقدم األصالة واملعاصرة وحزب االستقالل على العدالة والتنمية في نتائج

وثان ها محدودية النتائج التي حققها العدالة والتنمية في األقاليم االنتخابات، 

الصحرواية التي تعرف استحكام منطق القبيلة وسيطرة مريح القبيلة وشيوع 

منطق الريع في هذه املناطق، وثالثها صعوبة اختراق منطقتين من مناطق األمازي  

م القدرة على تحقيق نتائج في املناطق )الريف، واألطلس( أما الرابع فيتعلق بعد

املعروفة بزراعة الكيف التي أعطت دوائرها القروية أصواتها لألحزاب التي تدافع 

 عن تقنين زراعة القنب الهندي، وتفصيل هذه التفسير الرباعي كاآلتي:
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 :إذ رغم االختراق البين الذي قام به حزب العدالة والتنمية محرزا  العالم القروي

أن أداءه  ، إال2009لتقدم بالقياس إلى النتائج التي حققها في انتخابات بعض ا

االنتخابي على الجملة، اتسم بعدم القدرة على تحقيق تقدم دال في هذا املجال بحكم 

أن مفتا  املجال القروي هو األعيان، وبحكم أن مساطر الحزب التنظيمية 

عيان أمرا صعبا، بسبب خوف الحزب )االنتخابية( تجعل من إمكانية االنفتا  على األ 

على استقاللية قراره الحزبي، وعلى تأمين االنضباط لقراراته واختياراته، وهو ما يتعذر 

تحقيقه مع وجود طبقة واسعة من األعيان في صفوفه. فاألحزاب التي تريد تحقيق 

تقدم في املجال القروي، تنفتح بشكل واسع على األعيان، وتدفع ثمن ضعف 

لية قرارها السياس ي بسبب صعوبة انضباط جميع األعيان للقرار الحزبي استقال

وحتى نعطي صورة واضحة تدعم خالصة عدم تحقيق حزب العدالة  املركزي.

والتنمية لتقدم دال في الوسط القروي )األرياف( نمثل بدوائر الحوز والرحامنة 

 .وشنشاوة وتاونات التي تعرف تضخم الدوائر القروية

 

 

 

 :فعلى الرغم من االختراق الدال الذي حققه حزب العدالة  دوائر األقاليم الجبوبية

والتنمية في هذه املناطق إال أن نتائجه تبقى جد محدودة باملقارنة مع حزب االستقالل 

وحزب  األصالة واملعاصرة، ويرجع األمر إلى عاملين اثنين: األول في الطبيعة القبلية في 

تجعل االنتخابات محكومة بمنطق الوالء ملريح القبيلة، والثاني  هذه املناطق والتي

منطق الريع الذي ساد لسنوات طويلة في هذه املناطق وشاركت فيه أحزاب تقليدية 
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ذات نفوذ تاريخي في هذه املناطق مثل حزب االستقالل، ويوضح الرسم البياني التالي 

 هذه الخالصات بوضو :

 

 
 

 

  و بقوة  بعض األحزاب التا يخيةلاألمازيغية التي تتمتع بوالء   باط املبعض 

، التي تعرف نفوذا أمازي  األطلس وأمازي  الريفونخص بالذكر مناطق  :األعيان

أو االتحاد االشتراكي أو حزب االستقالل  تاريخيا لبعض األحزاب مثل الحركة الشعبية

ي جمع أعيان املنطقة كما هو الحال أو نفوذا للحزب الجديد )األصالة واملعاصرة( الذ

. ففي الوقت الذي نجح فيه حزب العدالة والتنمية في اختراق في منطقة الريف

منطقة سوس، عجز عجزا كبيرا في تحقيق تقدم في وسط مناطق الريف ومناطق 

املفارقة الحاصلة في نفوذ العدالة والتنمية في  تبين الرسوم التاليةاألطلس. و أمازي  

 ق الثالث:املناط

الرسم األول: رسم يوضح محدودية نفوذ حزب العدالة والتنمية في مناطق أمازي  األطلس 

 باملقارنة مع األحزاب املتصدرة.
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الرسم الثاني: رسم يوضح محدودية نفوذ حزب العدالة والتنمية في مناطق أمازي  الريف  

 باملقارنة مع األحزاب املتصدرة.

 

 

 االختراق البين الذي حققه العدالة والتنمية في مناطق أمازي  سوسالرسم الثالث: ويوضح 
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  :إذ لم يحقق حزب العدالة والتنمية إال نتائج محدودة مباط  ز اعة القبب الهبدي

في هذه املناطق، في حين حقق كل من حزب األصالة واملعاصرة وحزب االستقالل نتائج 

الزراعة ودفاعهم عنها وعن املزارعين جد متقدمة وذلك بسبب دعواتهما بتقنين هذه 

 في هذا املجال، ويظهر الرسم التالي هذه الخالصات:

 

 
 

 

 دالالت تصد  األصالة واملعاصرة ملجالس العماالت واألقاليم و ئااة الجهات: -3
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 األولى املرتبة احتل الذي والتنمية العدالة حزب حصل حتى بالفعل وقع الذي ما

 فاز الذي الوقت في جهتين على فقط مقعدا، 174 على الجهوية االنتخابات في

 غنية؟ جهات خمس على التحكم حزب

 :االختبار تحت نضعها للتفسير اتجاهات ثالثة ثمة

 :ونقصد بها تدخل جهات من خارج األحزاب   طروحة التدخت املباشر لإلدا ة الترابية

للتحكم في الخارطة االنتخابية، ودفع قيادات بعض األحزاب التي ال تتمتع باستقاللية 

القرار السياس ي إلى دعم حزب األصالة واملعاصرة، وتلتمس هذه األطروحة أدلتها في 

بدرجة أولى ممارسات بعض أحزاب األغلبية، وبالتحديد حزب التجمع الوطاي لألحرار 

ثم حزب الحركة الشعبية بدرجة ثانية حسب ما توضحه جداول التصويت التي 

 أعلنت عنها وزارة الداخلية.

 :ونقصد بها أن تكون قيادة العدالة والتنمية   طروحة عدم الرغبة عي الهيمبة

 اختارت بشكل ذاتي أن تخفف من حضورها حتى ال تزكي أطروحة االكتسا  والهيمنة.

  وهي قريبة من حيث األدلة من األطروحة األولى، لكنها  الخيانة السيااية: طروحة

تستبعد فرضية التدخل الخارجي )اإلدارة الترابية(، وتختلف في تحديد مصدر الخيانة، 

وهل ترجع إلى القرار املركزي؟ أم إلى خيانة فردية ناتجة عن ضعف املركز في التحكم 

ءة األولى بما حدث في جهة طنجة من تصويت كامل في القرار املحلي؟، فتستعين القرا

لصالح حزب األصالة واملعاصرة )تصويت كامل للتجمع الوطاي لألحرار والحركة 

أصوات للحركة الشعبية(،  4أصوات للتجمع و  8الشعبية على مريح التحكم 

وتستعين القراءة الثانية بما حدث من فرز وتمايز على مستوى تصويت بعض األحزاب 

حكومية على العدالة والتنمية كما حدث لحزب التجمع الوطاي لألحرار في تصويته ال

 في جهة البيضاء سطات.

والحقيقة، أنه لم يظهر أي مؤشر عن تدخل اإلدارة الترابية في توجيه التحالفات، فقد نأت 

، على اإلدارة بنفسها عن التدخل، وتعاملت مع كل األحزاب من غير انحياز لهذا الطرف أو ذاك

األقل هذا أظهرته املؤشرات املتوفرة مما يعاي أن األطروحة األولى: أطروحة التدخل ال يمكن 

 الدفع بها في تفسير الواقعة التي نحن بصدد تحليلها.

فال تبدو أي مؤشرات، ال على مستوى الخطاب وال   ما األطروحة ال:انية،

ا املسعى من قيادة الحزب، املمارسة، يمكن االستناد إل ها إلثبات وجود مثل هذ

هذا في الوقت الذي أبان سلوكها السياس ي التاريخي عن التقام الوضو  السياس ي 

في حالة اإلقدام على مثل هذا القرار، فخخصية األمين العام لحزب العدالة 

والتنمية، لو كان األمر يتعلق بهذا القرار، لكانت أسرع إلى كشفه وإعالنه وتبريره. 
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واقع املمارسة أن العدالة والتنمية في كل من جتهي طنجة تطوان هذا، وتبين 

والدار البيضاء كان يسعى بكل قوة إلى انتقاع الرئاسة ف هما، وقام بجهد كبير في 

تدبير التحالفات على املستوى الجهوي في هذا السبيل. ولذلك، الظن أن هذه 

 .الفرضية ساقطة ال يمكن االعتماد عل ها في تفسير ما وقع

، فالذي حصل  ما األطروحة ال:ال:ة  تفسيريًّ
َ
، فهي وقائع وحقائق أكثر منها مدخال

أن أحزاب األغلبية، وبالتحديد حزب التجمع الوطاي لألحرار والحركة الشعبية، لم 

 تلتقم بقرار التحالف الحكومي في الجهات اآلتية على النحو اآلتي:

 

 :حرار والحركة الشعبية بجميع صوت التجمع الوطاي لأل  عي جهة طبجة تطوان

 املريحين الكبار لصالح األصالة واملعاصرة.

 

 :من التجميع الوطاي واألحرار لـ حزب  6من أصل  2صوت  وعي جهة الدا  البيااء

األصالة واملعاصرة، في حين صوت املريح الوحيد للحركة الشعبية لفائدة نفس 

 الحزب ضدا على منطق التحالف الحكومي.

 

  من  6من أصل  5حصل نفس الش يء، إذ لم يلتقم  بني مالل خبيفرة:وعي جهة

من الحركة الشعبية بقرار التحالف الحكومي  12من أصل  3التجمع الوطاي لألحرار و 

 بالتصويت لفائدة مريح الحركة الشعبية.

 

 :كاد حزب العدالة والتنمية أن يخسر الجهة بسبب تصويت  وعي جهة د عة تافياللت

 من التجمع الوطاي لألحرار لفائدة مريح حزب االستقالل. 8من أصل  6

 

 :لفائدة مريح األصالة واملعاصرة ضدا على  4من أصل  2صوت  وعي جهة الشرق

 منطق التحالف الحكومي.

 

فهذه الوقائع املثبتة، تدل على أن الخلل وقع بدرجة أولى داخل حزب التجمع 

الشعبية، إذ أدى سلوك الحزبين  الوطاي لألحرار، ثم بدرجة ثانية داخل الحركة

إلى إفقاد األغلبية جهتين مضمونتين عدديا لفائدة التحالف الحكومي )جهة الدار 

البيضاء، وجهة طنجة تطوان(، وكانت النتيجة حينها ستبدو منطقية ومنسجمة 

 شتنبر. 4مع النتائج العامة التي أفرزتها انتخابات 
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إما أن القرار املركزي لبعض األحزاب تدخل  لنس هناك إال تفسيران لهذه الوقائع،

لصناعة هذه النتائج ضدا على االتفاقات املعلنة، وإما أن األمر يرجع إلى انفالت 

داخل هذه األحزاب، وعدم قدرة على ضبط الجسم الحزبي من طرف القيادة 

 املركزية.

 

رت ف ها والحال، أن الوقائع املطردة واملتكررة في عدد من الجهات، والتي أسف

النتيجة عن فوز حزب األصالة واملعاصرة )جهة طنجة تطوان، وجهة الدار 

البيضاء، وجهة باي مالل خنيفرة( تستبعد التفسير الثاني، وترجح أن يكون القرار 

 مركزيا.

 

وهكذا، يترجح من خالل كل هذه التفسيرات، أن الجزء األكبر املفسر لنتائج 

ساس إلى السلوك السياس ي لبعض أحزاب انتخابات رؤساء الجهات يرجع باأل 

 التحالف، التي مكنت بعدم انضباطها لهيمنة حزب األصالة واملعاصرة.

 

 حسابات الربح والخسا ة عي انتخابات  ؤااء الجهات: -4

 هل يعاي فوز هذا الحزب بخمس جهات هزيمة لحزب العدالة والتنمية؟

بأن حزب العدالة والتنمية من الناحية العددية واالنتخابية، نعم، يمكن القول 

خسر جهة واحدة، إذ لم يكن سقف تقديره السياس ي يتجاوز الثالث جهات 

مسايرة منه لعدم الظهور بمنطق املكتسح، وإن كان عمليا اجتهد للفوز بجهة 

 تطوان وجهة الدار البيضاء سطات. -طنجة

تنمية خرج لكن، من الناحية السياسية والرمزية، فيمكن القول بأن العدالة وال

برأسمال سياس ي ورمزي كبير، فقد استطاع بسلوكه السياس ي الواضح أن يخلق 

رجة داخل املعارضة، دفعت حزب االستقالل إلى مراجعة سلوكه السياس ي لجهة 

تباي خيار املساندة النقدية، وإن كان لم يعلن عن ذلك ببالغ رسمي إلى اليوم، كما 

فرز السياس ي الواضح التي تجعل استطاع بنفس السلوك أن يخلق حالة ال

املواطن يفهم طبيعة التحكم وأدواته وآلياته التي يشتغل بها، ويضع األحزاب، بما 

ف ها أحزاب األغلبية واملعارضة أمام مسؤولياتها، ويعري سلوكها السياس ي 

واالنتخابي، ويظهر، كحزب حامل لهموم الجماهير وممثل للطبقة الوسطى رغم 

ملغرضة التي شنت ضده فإليقاع بننه وبين قاعدته االنتخابية مختلف الحمالت ا

 املتوسعة.
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 خالصة: 

لقد انطلقنا في دراستنا من مقدمات ثالث، واستعرنا أطروحة ريمي لوفو الذي ركز 

على دور الجماعات القروية في صناعة التوازن السياس ي في املغرب، لكن، يبدو أن 

وسع املجال الحضري على حساب املجال التطورات التي لحقت مغرب اليوم، وت

في املائة( جعلت العالم القروي واستحكام منطق  49في املائة مقابل  51القوي )

القبيلة والرهان على األعيان ال يشكل إال أحد محددات صناعة التوازن السياس ي 

في املغرب، ونميل في خالصة هذا التحليل إلى  الحديث عن  ثالثة محددات 

والريع، وسلطة  األعيان،  لقبيلة مم:لة عي العالم القروي والصحراء اأساسية: 

والقبب  وصباعة البفوذ الحزبي املتحالف معه كما  الشأن عي الصحراء

 الهبدي. 

 

 

 


