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 مقدمة:

تطورات عدة متسارعة همت مختلف  في السنوات األخيرةعرفت دول شمال افريقيا 

القة، تلك الع جوانب ، وقد كان المشترك بين هذه الدول فيبالمجتمعجوانب عالقة الدولة 

من وجود أنظمة سياسية تسلطية، غياب الديمقراطية وتفاقم المشاكل االقتصادية 

واالجتماعية... دافعا وعامال مهما وحاسما نحو اتساع رقعة تلك التطورات لتشمل أغلب 

 هذه الدول.

انطالق شرارة الحركات االحتجاجية المطالبة بالتغيير في تونس نهاية سنة  دىإذ أ

د بن علي ودخول البالزيم العابدين ، وما تال ذلك من سقوط نظام 0200وبداية  0202

 خروج حركات أخرى مماثلة في الدول المجاورة.في مرحلة انتقالية، إلى 

ية في المنطقة مع هذه الحركات االحتجاجية ختالف تعاطي األنظمة السياسإال أن ا

 ة مرحلة األزمة.ة إلدار جراءات والتدابير المتخذطبيعة اإل ختالفأدى إلى ا

وتعد االنتخابات من أهم األليات التي اتخذتها هذه الدول )ضمن حزمة من 

االجراءات من مثل إقرار دساتير جديدة أو تعديل أخرى قائمة...( لكونها تسمح بتدبير 

سلطة، خاصة في سياق حراك سياسي االختالف وتحقيق التداول السلمي على ال

 جتماعي حادين.وا



 االنتخابات التشريعية في سياق الحراك ورهان الدمقرطة: حالتا المغرب وتونس

 

 
3 

 

اك أهمية قصوى كونها آلية إلدارة مرحلة األزمة تخابات في زمن الحر وتكتسي االن

حسب حضوره وتأثيره في الرأي العام  بين مختلف الفاعلين بشكل يسمح بتموقع كل فاعل

كون الحراك مرحلة  . هذه األهمية تجد تفسيرها فيالمعني بشكل مباشر بصناديق االقتراع

قرار، وذلك نتيجة اختالل في ميزان القوة بين ستاسة تتميز بالتجاذب والصراع والالحس

 الفاعلين السياسيين أو بدخول فاعل جديد يفرض ضرورة تغيير قواعد اللعب.

ذلك الصراع في عالقته بهذا االختالل يقود نحو إعادة تشكيل نظام للقوة عبر اعادة 

غير المؤثرين، بعين ين وبين باقي الفاعلين التاتوزيع األدوار بين الفاعلين األصليين المؤثر 

 بمعنى بين من يمارس السلطة ومن يمارس الوظيفة.

هي السلطة الممنوحة  1Laferriereالفقيه الفوريير  تعريف االنتخابات حسب

شتراك في الحياة من أعضاء األمة يؤلفون الهيئة االنتخابية من أجل االبالقانون إلى عدد 

يل، من أجل التعبير عن آرائهم حيال شؤون العامة إما بصورة مباشرة، أو عن طريق التمث

هي شرط من الشروط الشكلية للديمقراطية، بمعنى أنها وسيلة وليست غاية في ، و الحكم

 2.الفعالية السياسيةو  الحرية، النزاهة ذاتها، ومعاييرها:

معيار الفعالية هو الضمانة التي تربط االنتخابات كشرط شكلي بالديمقراطية كقيمة 

 الدمقرطة كرهان للفعل االنتخابي. على هذا االساس يأتي مطلبجوهرية، و 

                                                
ساسية، مراكشلسياسية"، الجزء : "القانون الدستوري والمؤسسات االمالكي امحمدورد في: 1

أ
ول المفاهيم ال

أ
 لالستزادة: .222، ص 7991دار وليلي، الطبعة الثالثة، مراكش ، ال

édition. Paris, DOMAT Montchrestien, 1947, P 459.e: ‘Manuel de droit Constitutionnel’, 2 Laferriere (J) 
عمال اللقاء السادس عشر لمشروع ية؟ ورقة وردت ضمن مؤلف جماعي عن متى تكون النتخابات ديمقراط عبد الفتاح ماضي: 2 

أ
كسفورد، غشت طراسات الديمقرادا

أ
ية في البلدان العربية، ا

قطار العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2222
أ
 .2229. تحت عنوان: النتخابات الديمقراطية وواقع النتخابات في ال
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فالديمقراطية، كما تتحدد مرجعيا، ال تخرج مطلقا عن تأسيس الفعل االنتخابي بجعله 

وهو ما أكده جوزيف شومبيتر عند اعتباره  أداة حسم وبناء للحياة السياسية والمؤسسية،

تية من أجل الوصول إلى القرارات السياسية تخاذ التدابير المؤسساالنهج الديمقراطي هو ا

 3.على األصواتتخاذ القرار عن طريق التنافس ي يكتسب من خاللها األفراد سلطة االت

 للديناميةة الدمقرطة يمكن التمييز بين ثالث صور في عالقة االنتخابات بعملي

ماط هي محددة أن هذا التمييز ال يعني أن الحدود الفاصلة بين هذه االن غيرانتخابية؛ 

 نهائيا ودقيقة:

أوال: إنتخابات التحديث السياسي: هي إنتخابات ديمقراطية وحرة يلجأ إلى تنظيمها 

نفتاح تجاه المعارضة والمجتمع. هي انتخابات ام غير ديقراطي، إلطالق سياسة االنظ

 ة السياسية، لكونها التنطبق عليها الشروط الديمقراطية لكن يغيب عنها شرط الفعالي

لعمومي، ليبقى السيناريو يجاب على الفعل السياسي وال على نجاعة الفعل اتنعكس باإل

لصوري والهش للمؤسسات ستمرار واإلبقاء ااألكثر احتماال لمخرج هذه االنتخابات هو اال

 4أو ما يمكن تسميته ''ديمقراطية الواجهة''. السياسية 

                                                
به تتحدد مدى شومبيتر ك تعريف جديد إجرائي للديمقراطية بديل للنظرية الكالسيكية التي تعتبرها "إرادة الشعب" المصدر و"المصلحة العامة" الغرض، وحسهذا التعريف قدمه جوزيف 3

ي نظام سياسي في القرن العشرين من خالل مدى إختيار صناع القرار الجماعي في إنتخابات عادلة ونزيهة ودورية، يتناف
أ
صوات الناخبين، التي يحق لكل بالغ ديمقراطية ا

أ
س المرشحون فيها على ا

ن يشارك فيها بصوته، ورد في:
أ
بناء الشعب ا

أ
 من ا

ولى صامويل هنتغتون:
أ
 .26-26، ص 7991الموجة الثالثة، التحول الديمقراطي في القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب علوب، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة ال

نظر
أ
 :لالستزادة ا

éd, Chap: 21. P 269. ndCapitalism, Socialism and Democracy, New York, 1947, 2Joseph Schumpeter: - 
، القتصادية ة العلوم القانونيةالنتخابات بالمغرب: محاولة بحث في فرضية النتقال الديمقراطي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية، كليعيسى بيروك: 4

 .26، ص 2222-2226مراكش، -والجتماعية، جامعة القاضي عياض
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ي موجهة لالستهالك داخليا نتخابات هنا حتى ولو كانت نزيهة وتنافسية هاال

التحوالت السياسية اإلقليمية ف مع وخارجيا حيث يكون النظام التسلطي منشغال بالتكي  

خابية هنا إلى أكثر من نترجية، لكن قد تفضي الدينامكية االستجابة للضغوط الخاواال

 وذلك حين تسحب المشروعية عن النظام القائم، يتعلق ،لمجال السياسيل مجرد تحديث

وهي انتخابات ينظمها النظام القائم بهدف اكتساب  .5األمر هنا "بانتخابات بأثر مفاجئ"

شرعية انتخابية غير  للمعارضةمنح ية لكنها تفرز نتائج عكسية، حيث تشرعية ديمقراط

مسبوقة، األمر الذي يجبر مالكي السلطة على التفاوض حول "تسوية ديمقراطية" لضمان 

 6بقائهم السياسي.

نتقال الديمقراطي: وتكون أول انتخابات ديمقراطية تعرفها الدولة يا: إنتخابات االثان

رمز االنتقال تصبح بذلك بوقة بوضع دستور ديمقراطي، و المعنية، وقد تكون مس

االنتخابات في ظل هذا النموذج  لديمقراطية، لكنلالديمقراطي وبداية التعزيز أو التقوية 

عة النخبة التي ستقود التغيير خاصة بمنح البرلمان سلطة بهدف صنا أيضا تنظم يمكن أن

 صياغة الدستور الجديد.

، أي élections fondatricesيتعلق األمر هنا بما يسمى باالنتخابات المؤسسة 

 7انتخابات يكون رهانها األساسي تغيير شكل النظام السياسي.

                                                
 في البرازيل حيث تضاعف تمثيل حزب المعارضة في البرلمان. 7916إنتخابات نونبر مثال 5
 وما بعدها. 266الموجة الثالثة، مرجع سابق، ص صامويل هنتغتون:6
 .22مرجع سابق، ص عيسى بيروك: 7
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منها هي الحفاظ على ثالثا: إنتخابات التعزيز أو التدعيم الديمقراطي: الغاية 

ديمقراطية مستمرة باللجوء إلى أسلوب االنتخاب بشكل دوري ومنتظم، وتبلغ االنتخابات 

 8مطلب التدعيم الديمقراطي بإفراز تناوب سياسي.

في عالقة هذا الهم النظري بالحاالت موضوع الدراسة، يطرح التساؤل حول قدرة 

على تدبير الحراك  0202وتونس  0200العملية االنتخابية التشريعية في المغرب 

 السياسي وفق منطق ترسيخ القيم الديمقراطية؟

محاولة االجابة عن هذا التساؤل تتأسس منهجيا على دراسة وتتبع وظيفة العملية 

على مسار التحول نحو الديمقراطية،  الحالتين موضوع الدراسة، وتأثيراتهااالنتخابية، في 

المعرفي الذي يهتم بدراسة  هذا النموذج ،ال الديمقراطيراديغم االنتقباستحضار ب وذلك

نتقاليات قراطية، والذي كان ثمرة مدرسة االنتقال الدول واألنظمة المختلفة نحو الديممسار ا

ت وشومبيتر نتقال الديمقراطي، مع مارتن ليبسالديمقراطية أو ما يسمى بعلم اال نحو

نتخابي دراسات التي اهتمت بالفعل االن الستفادة بالخصوص موهنتغنتون..، ستتم اال

 كمدخل لعملية التحول نحو الديمقراطية.

نتخابية على حدة كل عملية ا أما عناصر اإلجابة فتتأسس على تناول سياق وظرفية

ونتائجهما، ليتم الوقوف في النهاية  اهم، قبل التطرق لمجرياتفي الحالتين موضوع الدراسة

من خالل تناول الحكومة كمؤسسة مرتبطة عضويا  على مخرجات االقتراع ودالالته

 بمتغيرات العملية التشريعية ككل.
                                                

 .22نفس المرجع، ص 8
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 محاور الدراسة:

 االنتخابات زمن الحراك: الظرفية والسياق .0

 العملية االنتخابية: مجرياتها ونتائجها .0

 مخرجات االقتراع ودالالته: الحكومة كحالة للدراسة .3
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 اق: الظرفية والسياالنتخابات زمن الحراك .0

كما سبقت االشارة الى ذلك، تعد االنتخابات التشريعية إحدى آليات تدبير االختالف 

بين مكونات المشهد السياسي داخل الدولة، بهدف تحقيق الوصول الى السلطة والتداول 

السلمي عليها، خاصة في حاالت الخالف واالحتقان السياسيين وازدياد حدة االزمة 

 االقتصادية واالمنية.

، بحكم كونها 0200ذا المنطلق تأتي االنتخابات التشريعية بالمغرب في من ه

إنتخابات سابقة ألوانها بسنة، بعدما عرف المغرب بدوره نسخته من الحراك االحتجاجي 

فبراير، وبعد إصالحات دستورية تم إقرارها في يوليوز من ذات  02المتمثل في حركة 

 السنة.

ام بشكل فجائي وغير متوقع في تونس ومصر خالل هذه الفترة كان سقوط النظ 

عالمة على ضرورة البحث عن بديل منظم، خاصة في ظل عفوية الحراك وغياب قيادات 

مؤثرة فيه وظابطة له، على هذا االساس جاء بروز التيارات السياسية ذات المرجعية 

تشكل كتلة االسالمية، بحكم تأثيرها في الفئات العريضة المهمشة داخل المجتمع والتي 

انتخابية مهمة، وبالنظر إلى مشاركتها في إدارة الحراك واستفادتها من تاريخها في عدم 

 تولي السلطة.

في انتخابات  لعدالة والتنمية في المغرب بالرتبة األولىإذ ذاك كان فوز حزب ا

بمثابة انعكاس لنجاح حركة النهضة وحزب الحرية والعدالة  0200سنة  مجلس النواب
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ثق عن جماعة االخوان المسلمين في االنتخابات التأسيسية في تونس ومصر على المنب

 التوالي.

فتأتي في سياق خاص، إذ أن فوز  0202أما االنتخابات التشريعية التونسية لسنة 

مجلس الشعب، له عدة دالالت تمتح  بالمركز األول في انتخابات حزب نداء تونس

الحداثي وتيار االسالم السياسي، بعد  المدني ياروجودها من االستقطاب الحاد بين الت

تصاعد حدة الهاجس األمني من خالل الهجمات االرهابية، وفصول العنف السياسي على 

إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد زعيم تيار الوطنيين الديمقراطيين وكذلك اغتيال 

على يد جماعات  شعبيمحمد براهمي أحد نواب المجلس التأسيسي وزعيم التيار ال

هذا باإلظافة إلى كل ما وقع في مصر من عودة  9،السلفي الجهادي محسوبة على الفكر

 تطورات الوضع في ليبيا.كذلك العسكر لتولي الحكم، ودون إغفال 

ومحددات تحكمت في السلوك االنتخابي للناخب التونسي  هي إذن كلها سياقات

دارة أمنها بشكل فعال الذي أصبح يبحث عن الفاعل السياسي ا لقادر على ظبط الدولة وا 

جتماعي  10عبر التصدي االستباقي للخطر االرهابي من جهة، وتنزيل إصالح إقتصادي وا 

يحسن من وضعية المواطن التونسي في محاولة لتجاوز أخطاء اإلئتالف الثالثي الحاكم 

 )الترويكا( خالل الفترة االنتقالية، من جهة أخرى.

                                                
نور الجمعاوي: 9
 
 56 12، ص 2276ير ، ينا2راسات سياسات عربية، العدد المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق، سلسة: د ا

بحاث ودراسة السياسات، سلسلة تقييم حا2276محددات السلوك النتخابي في انتخابات تونس التشريعية  عبد الوهاب بن حفيض: 10
أ
 .5-1، ص 2276لة، نونبر ، المركز العربي لال
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فانتخابات  ،ع االنتخابات التشريعية في مسار تدبير المرحلة االنتقاليةيخص موق فيما

أما نتخابات الرئاسية، جديد، وتسبق اال تأتي في ظل نظام جديد بدستور 0202تونس 

فتأتي في ظل نفس النظام لكن برهانات جديدة، لكونها  0200االنتخابات المغربية لسنة 

 ات دستورية.انتخابات تشريعية إصالحية تعقب إصالح

من هنا تكون تشريعيات تونس انتخابات انتقالية تؤسس لمرحلة جديدة تروم القطع 

بالمغرب هي انتخابات تحولية تساهم في  0200مع النظام السابق بينما تشريعيات 

 دمقرطة الحياة السياسية لكن بصيغة تراكمية وتدريجية.

 العملية االنتخابية: مجرياتها ونتائجها .0

ضمن عدة  0202أكتوبر  02االنتخابات التشريعية التونسية في  جاء تنظيم

إجراءت انتخابية وسياسية لتدبير مرحلة االنتقال، فقد أحدث المجلس التأسيسي الهيئة 

حيث أشرفت هذه الهيئة  11ات برئاسة السيد محمد شفيق صرصار،العليا المستقلة لإلنتخاب

اسية، ففيما يخص تسجيل الناخين في اللوائح على كافة مراحل االنتخابات التشريعية والرئ

 02إلى غاية  0202يونيو  03وتحيينها فقد تم ذلك على مرحلتين، اآلولى كانت من 

من نفس  02غشت إلى  5يوليوز من نفس السنة، لتتواصل في فترة ثانية موالية من 

 الشهر.

                                                
ساسي عدد  11 

أ
سيسي على القانون ال

أ
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والذي نص على إحداث هيئة انتخابية دائمة وحدد مهامها  2272ديسمبر  22المؤرخ في  21صادق المجلس التا

عضاء وجهاز تنفيذي وهيكلتها
أ
 . المتمثلة في مجلس هيئة متكون من تسعة ا
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لنسبة لعملية أما با 12ناخبا، 503220302بلغ العدد اإلجمالي للناخبين المسجلين 

 02دائرة انتخابية،  33قائمة موزعة على  0302الترشيح فقد بلغ عدد القوائم المترشحة 

دوائر في الخارج تهم التونسيين المقيمين في الخارج، وتوزعت القوائم  2منها داخل تونس و

 .وائتالفيةالمترشحة بين حزبية ومستقلة 

 13عهايوز عدد القوائم المترشحة لمجلس الشعب وت :0جدول

 قوائم حزبية قوائم إتالفية قوائم مستقلة في الخارج المجموع

0302 22 332 052 232 

 

حيث أدلى  2202%فيما يتعلق بيوم االقتراع فقد كانت نسبة المشاركة حوالي 

ناخب بصوته، وجاءت النتائج لصالح حزب نداء تونس فيما حل حزب  305220052

 زيع المقاعد والنسب:حركة النهضة ثانيا، وفيما يلي تو 

 

 14نتائج االنتخابات التونسية :0 جدول

 الحزب عدد المقاعد النسبة المئوية )%(

 حزب نداء تونس 62 32023

                                                
 www.isie.tn. المنشور على موقع الهيئة: 129، ص 2276تقرير للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بتونس حول النتخابات التشريعية والرائسية  12 

بحاث ودراسة السياسات،  التونسية: قراءةالنتخابات التشريعية  عبد اللطيف الحناشي:13
أ
سلسلة: تحليل سياسات، في النتائج والدللت، المركز العربي لال

 ، مع مقارنة مع تقرير الهيئة.2، ص 2276نونبر 
 .116معطيات تم الحصول عليها من التقرير النهائي للهيئة المشار إليه سابقا، ص  14 
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 حزب حركة النهضة 22 30062

 حزب االتحاد الوطني الحر 02 2032

 الجبهة الشعبية 05 2020

 حزب آفاق 6 3022

حزب المؤتمر من أجل  2 0062

 الجمهورية

 حزب المبادرة 3 0036

 حزب التيار الديمقراطي 3 0036

 حزب حركة الشعب 3 0036

 تيار المحبة 0 2020

 الحزب الجمهوري 0 2022

 مجد الجريد 0 2022

 حركة الديمقراطيين اإلجتماعيين 0 2022

 رد اإلعتبار 0 2022

 حزب صوت الفالحين 0 2022

 حزب التحالف الديمقراطي 0 2.22

 الجبهة الوطنية لإلنقاد 0 2022
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 نداء التونسيين بالخارج 0 2022

022 002  

 

، 0200نونبر  05أما بالنسبة لالنتخابات التشريعية بالمغرب فقد تم تنظيمها يوم 

وتمت عملية التحضير لهذه االنتخابات بشكل سريع عبر إعتماد دورة إستثنائية للبرلمان 

مالئمة لمضامين الدستور، كما تم تسجيل الناخبين من اجل إقرار القوانين االنتخابية ال

أكتوبر  02شتنبر إلى  06عبر تحديث اللوائح االنتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية من 

0200. 

بلغ العدد االجمالي و ، 00إلى  3إذ ذاك فتح باب الترشيحات في شهر نونبر من 

ما بالنسبة لعملية الترشيح فقد ، أ0302250235للناخبين المسجلين في اللوائح االنتخابية 

 15الئحة. 0525حزب بما مجموعه  33تقدم لالنتخابات 

عن النتائج األولية لالنتخابات حيث احتل  0200نونبر  02أعلنت وزارة الداخلية يوم 

حزب  06، حيث نجح 325مقعدا من أصل  022لى بـ حزب العدالة والتنمية المرتبة األو 

من المقاعد لصالح األحزاب الثمانية األولى، مما يؤشر  25%عادت في دخول البرلمان، و 

 16على أكبر تباين يعرفه البرلمان المغربي في العقود األخيرة.

                                                
 ، المعهد الديمقراطي الوطني.2277نونبر  26التقرير النهائي عن االنتخابات التشريعية بالمغرب 15 

www.ndi.org 
عاله.نفس الت 16 

أ
 قرير ا
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رغم الرفع من عدد المقاعد  02%عرفت نسبة تمثيل النساء ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 

 22ى إل 0222مقعد في انتخابات  32المخصصة للنساء في إطار الالئحة الوطنية من 

وهي نسبة تفوق تلك التي  2502%. وقد بلغت نسبة المشاركة 0200مقعد في انتخابات 

 ما يلي جدول النتائج:وفي 0222.17سجلت سنة 

 

 

 

 

                                                
ن وزارة الداخلية المغربية ل تنشر النتائج والمعطيات والبيانات النهائبة التفصيلية لالنتخابات، مما يعقد من مه ،نفس التقرير 17 

أ
مة المهتمين بهذه البيانات، حتى الموقع تجدر الشارة إلى ا

 لم يعد متاح. www.election2011.gov.maوالمعنون ب :  2277اللك تروني الذي كانت قد خصصته لنتخابات 

http://www.election2011.gov.ma/
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 18نتخابات المغربيةنتائج اال :3 جدول

النسبة المئوية 

)%( 
 الحزب عدد المقاعد

 حزب العدالة والتنمية 022 02026

 حزب االستقالل 22 05006

 حزب التجمع الوطني ألحرار 50 03002

 حزب األصالة والمعاصرة 22 00062

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 32 2062

 حزب الحركة الشعبية 30 6002

 حزب االتحاد الدستوري 03 5060

 حزب التقدم واالشتراكية 06 2055

 الحزب العمالي 2 0020

 جتماعيةحزب الحركة الديمقراطية اال 0 2052

 حزب التجديد واالنصاف 0 2052

 حزب البيئة والتنمية المستدامة 0 2052

 حزب العهد الديمقراطي 0 2052

                                                
 الخاصة بالنتائج. معطيات تقرير المعهد الديمقراطي جدول من تركيب الباحث بناء على 18 
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 حزب اليسار األخضر المغربي 0 2005

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 0 2005

 حزب جبهة القوى الديمقراطية 0 2005

 حزب العمل 0 2005

 راطيةحزب الوحدة والديمق 0 2005

022% 325  

 

 مقارنة بين األحكام الرئيسية لالطار االنتخابي:2جدول 

 020019والمغرب  0202تونس 

 األحكام 0200المغرب  0202تونس 

التصويت على القائمات، 

على أساس التمثيل النسبي 

 مع األخذ بأكبر البقايا.

االقتراع بالالئحة، بالتمثيل 

النسبي حسب قاعدة أكبر 

 بقية.

 ام االنتخابيالنظ

 عدد مقاعد البرلمان 325 002

تقدم : 02الفصل  الئحة وطنية : 03المادة   آلية تشجيع تمثيل النساء

                                                
ك توبر  71، بتاريخ 6951الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمجلس النواب بالمغرب،  21.77جدول من تركيب الباحث بناء على مقارنة فصول القانون التنظيمي  19 

أ
. والقانون 6261ص  2277ا

ساسي رقم 
أ
.وعلى مقارنة التقريرين النهائيين الخاصين 7151، ص 2276ماي  21، بتاريخ 62المتعلق بالنتخابات والستفتاء في تونس، الجريدة الرسمية التونسية عدد  2276لسنة  72ال

 بقا.بالعمليتين المشار إليهم سا
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الترشيحات على أساس مبدأ 

التناصف بين النساء 

 والرجال

 مقعد 22من 

كل قائمة في : 05الفصل 

دائرة عدد المقاعد فيها 

يجب أن  2يساوي او يفوق 

سنه تضم مترشح)ة( ال يزيد 

 سنة 35عن 

الئحة وطنية : 03المادة 

 مقعد 32من 

 ألية تشجيع تمثيلية الشباب

 فترة الحملة يوم 03 يوم 00

الهيئة العليا المستقلة 

 لالنتخابات

الجهة المشرفة على ادارة  وزارة الداخلية

 العملية االنتخابية

 العتبة  2% ال توجد

)تقرير الهيئة  %2202

خابات العليا المستقلة لالنت

 التشريعية والرئاسية(

)تقرير المعهد  %25

 الوطني الديمقراطي(

 نسبة المشاركة

 نسبة تمثيل النساء %02  %30
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 مخرجات االقتراع ودالالته: الحكومة كحالة للدراسة .3

تعاقبت على ادارة شؤون البالد ست حكومات  0200بعد الحراك التونسي لسنة 

، الباجي قايد السبسي، 0و 0حكومة محمد الغنوشي ) 0202متتالية إلى غاية تشريعيات 

وهذا أمر ليس بالغريب بالنظر إلى  20مهدي جمعة(، حمادي الجبالي، علي العريض،

كون المرحلة إنتقالية من جهة، ومن جهة ثانية كانت الضغوط الخارجية ثم هشاشة 

علت التوافق وحساسية الوضع االقتصادي واألمني الداخليين، من أبرز التحديات التي ج

 على حكومة انتقالية واحدة أمر مستحيل.

جاءت حكومة الحبيب الصيد، الذي يقدم  0202في هذا السياق، وبعد تشريعيات 

نفسه على أنه غير منتم حزبيا، كإئتالف يجمع بين أطياف سياسية متباينة ويعمل على 

قيق ذلك التوافق الضروري تحييد وزارات السيادة )العدل، الداخلية، الدفاع(، في محاولة لتح

خاصة في ظل االستقطاب التنائي الحاد بين النداء والنهضة طوال الفترة ما قبل 

 االنتخابات، كما سبقت االشارة إلى ذلك.

عضو تكنوقراط في  03كاتب دولة، منهم  02وزيرا و 06ضمت حكومة الصيد 

حقائب، حركة  6عضو ينتمون سياسيا ألحزاب عدة، هي: حزب نداء تونس  02مقابل 

 3وزارات، آفاق تونس   3الوطني الحر االتحاد كتاب دولة،  3وزارة +  0النهضة 

 21نساء. 6كاتب دولة. وضمت التشكيلة الحكومية  0وزارات، الجبهة الوطنية 

                                                
نور الجمعاوي: 20 

 
 .22المشهد السياسي في تونس، مرجع سابق، ص  ا

نور الجمعاوي: 21
 
بحاث ودراسة السياسات، سلسلة تحليل سياسيات، فا

أ
 .2، ص2276براير الحكومة اإلنتقالية تونس: قراءة في التركيبة والتداعيات والتحديات، المركز العربي ل
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، 0202المالحظ، لحد اآلن، هو استقرار حكومة الحبيب الصيد المنبثقة عن اقتراع 

 ات الفكرية واإلديولوجية ألعضائها، مما يطرح التساؤل حولرغم تباين الخلفيات والمرجعي

انعكاس استقرار الحكومة على استقرار البيت الداخلي لألحزاب المشكلة لها ومدى قدرتها، 

خابية، والتي بدأت مؤشرات ، على الحفاظ على قواعدها االنتخاصة حزب نداء تونس

 22لطبيعة التحالف ومقوماته؟ معارضة هذه القواعد

كانت بداية لتشكيل حكومة عبد اإلله  0200بالنسبة للحالة المغربية فإن انتخابات 

وتكليفه  ،بنكيران، بعد تعيين الملك له كرئيس للحكومة في شهر نونبر من نفس العام

وبعد جوالت تفاوضية عدة مع  ،0200من دستور  22بتشكيل الحكومة تطبيقا للفصل 

جاء االئتالف  ية العددية لها داخل مجلس النواب،ان األغلباألحزاب التي يمكنها ضم

 00الحكومي مكون من تحالف أربعة أحزاب. يضم في صفوفه حزب العدالة والتنمية 

مقاعد  5، و2، حزب التقدم واالشتراكية 2، الحركة الشعبية 2حقيبة، حزب االستقالل 

 23لحكومية.بالنسبة لوزراء غير منتمين سياسيا، وامرأة وحيدة ضمن التشكيلة ا

لم تكن عامل حاسم في استقرار هذه الحكومة، فقد عرفت  0200لكن تشريعيات 

عدة تعديالت متوالية، ابتدأت بانسحاب حزب االستقالل عن التحالف الحكومي ثم التحاق 

حزب التجمع الوطني لألحرار بدال عنه بذات التحالف، ثم اعفاء محمد أوزين، باإلظافة 

الكروج ولحبيب الشوباني وسمية بن خلدون، نهاية بتعيين السيد  إلى إقالة عبد العظيم

                                                
 .77المرجع السابق، ص  22

 .22، المعهد الديمقراطي الوطني، ص 2277نونبر  26نهائي عن االنتخابات التشريعية بالمغرب التقرير ال23
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ناصر بوريطة وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، هذا فضال عن تعديل 

آخر مرتبط بإنتخاب السيد امحند العنصر رئيسا لجهة فاس مكناس، بالنظر إلى عدم 

األخير كان وزيرا في الشباب جواز الجمع بين رئيس جهة وعضو في الحكومة، ألن 

 والرياضة.

في حسم الصراع )إلى حد  0202من هنا، وفي ضوء مساهمة تشريعيات تونس 

اآلن على األقل( على الحكم من جهة، والتوافق بعد ذلك على إدارة شؤون البالد بشكل 

ب إئتالفي من جهة ثانية، يطرح التساؤل حول موقع العملية االنتخابية بالمغرب من مطل

على ضمان  0200تالحم المؤسسات الدستورية والسياسية في ظل عدم قدرة انتخابات 

 استقرار الحكومة المنبثقة عنها؟

يمكن القول على أن إختالف التجربتين في التحول واالنتقال نحو الديمقراطية هو 

حقيق مدخل لفهم موقع ومساهمة العملية االنتخابية في حسم الصراع على الحكم وبالتالي ت

 التالحم المفترض في المؤسسات السياسية والدستورية.

يمقراطي التجربة التونسية يمكن إدراجها ضمن النموذج المعرفي الخاص باالنتقال الد

لعملية بناء قواعد سياسية جديدة تعكس طبيعة التسوية تؤسس المبني على فواصل زمنية 

ياه 24،الديمقراطي التي انتهى إليها أطراف الميثاق السياسي لالنتقال )أي  بحكم تقاطعها وا 

حسب صامويل  في مراحل العملية االنتقالية. فاالنتقال الديمقراطي النموذج المعرفي(

يتطلب سقوط النظام الغير الديمقراطي كمرحلة آولى، ثم مرحلة االنتقال ثانيا، تم  هنتغتون
                                                

 وثيقة ''إعالن المسار اإلنتقالي'' الموقعة من طرف الفرقاء التونسيين. لإلطالع عليها: 24 
www.turess.com/tap/109067 
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راطي المنشود والمتسم بإيالف تدعيم الديمقراطية كمرحلة ثالثة، ليتم الوصول للنظام الديمق

 25الديمقراطية.

أما التجربة المغربية فتقدم على أنها مسار إصالحي سياسي يعمل على تغيير 

من منظور قابلية النظام  ،واستبدال القواعد التقليدية األتوقراطية بقواعد أخرى ديمقراطية

اطية يرتبط عضويا السياسي للتغيير وقبوله به. هذا النموذج من التحول إلى الديمقر 

باإلرادة السياسية الحقيقية في التغيير لمختلف الفاعلين السياسيين، بهدف بناء جو من 

 26الثقة يدفع كافة الفاعلين نحو االنخراط في اللعبة السياسية.

طبيعة التجربتين في اإلصالح ليست فقط مناط خالف التحول عن االنتقال، بل يقدم 

ينان حول مكانة السياسي ضمن منظومة الفعل االصالحي لنا النموذجان تصوران متبا

 بالمقارنة مع االقتصادي واالجتماعي.

المشهد الحراكي التونسي يقدم شواهد عدة على أولية االصالح السياسي في أجندة 

االنتقال، بالمقارنة مع االستجابة للتحركات االجتماعية وسبل تحسين األوضاع االقتصادية 

لب المادية المباشرة من تشغيل وزيادة في األجور... والتي كانت عنوان المتأزمة، فالمطا

ضرابات منذ وفاة البوعزيز  ي إلى حدود احداث القصرين يناير عدة مسيرات، اعتصامات وا 

الزالت لحد الساعة جزء من سياق االنتقال المؤسس سياسيا على انتخابات  27،الماضي

                                                
 .1النتخابات بالمغرب، مرجع سابق، ص  سى بيروك:عي 25

 .266الموجة الثالثة، مرجع سابق، ص نتغتون: صامويل ه26
حداث بجريدة الشروق التونسية على الرابط: 27

أ
 يمكن العودة لتصريحات الرئيس التونسي حول هذه ال

www.alchourouk.com/155680/566/1  



 االنتخابات التشريعية في سياق الحراك ورهان الدمقرطة: حالتا المغرب وتونس

 

 
23 

 

نة مستقلة لالنتخابات ثم انتخابات تشريعية تأسيسية وحكم الترويكا ودستور جديد ولج

 .0202ورئاسية 

هذا المسار االنتقالي يغلب عليه النقاش السياسي الذي يعكس في طياته نقاشات 

أخرى موازية له ومرتبطة به، مثل الهوية ومكانة الدين في الدولة وأسئلة أخرى تبحث في 

 28ة الغربية.الفوراق بين جهات تونس الشمالية الساحلية والجنوبي

أما المشهد المغربي وتجربة الحكومة الحالية، فمؤشرات اإلصالح االقتصادي 

ومراجعة الدولة ألدوارها في العديد من القطاعات االجتماعية بهدف الحفاظ على التوازنات 

المالية الكبرى، تكاد تكون جزء من الواقع اليومي المعاش، إذ أن النقاش العمومي الدائر 

لحكومة إلصالح منظومة التقاعد وكذا تصوراتها الجديدة إلصالح التعليم، حول خطة ا

إلى جانب مواجهتها المستمرة مع المطالبين بالتشغيل سواء في الشارع أو أمام القضاء، 

صالح منظومة  كل هذا بالطبع دون إغفال ملفات أخرى كملف صندوق المقاصة وا 

ة كون اإلصالح االقتصادي واإلجتماعي العدالة. هي كلها مؤشرات تؤكد بدون اختزالي

 يشكالن أولوية في المسار التحولي بالمغرب.

إذ أن النقاش السياسي ما فتئ أن خف حضوره تدريجيا في الفضاء العام بالمقارنة 

مع بداية عمل الحكومة. الحديث هنا عن النقاش الماكروسياسي الذي يهم العالقة بين 

ممارسة السلطة، ومدى قدرة الحكومة على محاربة المؤسسات الدستورية في ما يخص 

ـ ومواجهة جيوب 0200الفساد واإلستبداد ـ شعار حزب العدالة والتنمية في انتخابات 
                                                

  سهيل الحبيب: 28
أ
بحاث ودراسة السياسات، ص دور اإلدماج الحسي المباشر سياسيا واديولوجيا في اإلنتخابات التونسية، الجزء ال

أ
وراق بحثية، المركز العربي لال

أ
 . 6 – 6ول، سلسلة دراسات وا

www.dohainstitute.org 
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إلى جانب حكومة يقودها حزب ذو مرجعية المقاومة، ثم نمط إشتغال المؤسسة الملكية 

 .إسالمية

ي األخرى بتراجع حدة النقاش االمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤكد وتعترف ه

وثيقة تقويمية  0200السياسي الذي صاحب بدايات عمل الحكومة، إذ أصدرت في شتنبر 

  للتجربة الحكومية موجهة إلى المؤتمرات الجهوية للحزب؛ تتحدث عن:

 ."بعض االنجازات األولية وما يعترضها من "مقاومة 

 وثيرة أسرع وأعمق، مما اإلعتراف أن إرادة اإلصالح كانت تريد الذهاب ب

 اصطدم بتوازنات الوضع العام للبالد.

  يتمظهر االصطدام في وقوع بعض الهزات أو الحوادث التي فرضت علينا

 مراجعة مقاربتنا لوثيرة اإلصالحات.

  المقاربة الجديدة بحسب الوثيقة، المزواجة بين اإلصرار على اإلصالح والتدرج

 29في تحقيقه.

 خاتمة:

على أهمية الفعل االنتخابي في الرقي بالعملية السياسية نحو  التأكيد على أي، يمكن

ستقرار المؤسسات السياسية، كمدخل أساس لتحقيق نجاعة الفعل العمومي  ضمان فعالية وا 

 وكسب التأييد بشأنه من أغلب مكونات المشهد السياسي، على األقل.

                                                
خبار اليوم اسماعيل حمودي: 29

أ
شهر من إنجازات ومؤامرات"، ا

أ
زب العدالة . ورد في محمد باسك منار: التجربة الحكومية بقيادة ح2272|9|26"العدالة والتنمية: هذا ما حصل خالل تسعة ا

لت المحتملة. مجلة سياسات عربية، العدد 
 
ولية والما

أ
 .52 11. الصفحات: 2271ماي  2والتنمية في المغرب؛ السياق والمحصلة ال
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في التغيير يمكن القول على  الدراسة اللتان تقدمان تجربتين مختلفين من خالل حالتي

أن مكانة العملية االنتخابية ال تأخذ بعين االعتبار إختالف طبيعة األنظمة السياسية 

، بقدر ما تتحدد أساسا بمدى ضمان نزاهة داخلها وماهية التوجهات االيديولوجية المتنافسة

 سلطة فعليا.وشفافية وفعالية العملية االنتخابية ككل، وضرورة ارتباطها بممارسة ال

 ،اسي كجزء ضمن مسار االنتقال ككلإختالف مكانة السي تجدر االشارة إلى أن

نعكس على سلوك الفاعلين في هذا المسار، فموقع خطاب اإليديولوجيا وحضوره ضمن ي

التنافس االنتخابي التونسي )خاصة بين القوى المدنية الحداثية وتيارات االسالم السياسي( 

قع هذا الخطاب في التجربة االنتخابية المغربية األخيرة، والتي غلب يختلف جدريا عن مو 

 عليها خطاب القدرة على اإلصالح ومحاربة الفساد واإلستبداد.

أن إختالف مكانة السياسي ضمن أجندة التحول نحو  ىفي األخير، يمكن القول عل

التونسية تحاول الديمقراطية بين النموذجين المغربي والتونسي يعزى إلى كون التجربة 

يقطع مع البنى السياسية التسلطية القديمة لنظام بن  ،التأسيس لنظام ديمقراطي جديد

علي، أما الحالة المغربية فالسؤال يبقى مطروح عن مدى قدرة اإلصالحات اإلقتصادية 

)رغم اإلختالف حول فعاليتها( في تفعيل تحول ديمقراطي حقيقي يتجاوز محاوالت 

 ي ليراعي متطلبات الدمقرطة؟التحديث السياس
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