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 في االستحقاقات االنتخابية المقبلة بالمغرب

يوم دراسي:

 سؤال المشاركة 
الــسيــاســيــة
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رصــد  إلــى  السياســية  املشــاركة  ضــوء  علــى  باملغــرب  االنتخابيــة  الظاهــرة  مســاءلة  تقــود 

مختلــف املحــددات الفاعلــة فــي الســلوك اإلنتخابــي للمغاربــة، وفهــم مــأزق املشــاركة السياســية 

فــي االســتحقاقات االنتخابيــة فــي ســياقه العالمــي واإلقليمــي والوطنــي. فــإذا كانــت االســتحقاقات 

االنتخابــات محطــات سياســية جوهريــة مــن أجــل االختيــار والتقريــر فــي الشــأن العــام عــن طريــق 

التصويت االنتخابي، فإن مشروعية االنتخابات تقوم على املشاركة السياسية الفاعلة لألفراد 

عــن طريــق اختيــار ممثليهــم فــي املؤسســات الرســمية، وهــي بهــذا املعنــى تشــكل وســيلة بواســطتها 

يمــارس املواطــن ســيادته الوطنيــة.

أنتجــت املحطــات االنتخابيــة فــي تاريــخ املغــرب أشــكال مــن املشــاركة السياســية ال تقتصــر 

حيــث ظلــت املشــاركة االنتخابيــة قائمــة علــى الســلطة  بالضــرورة علــى التصويــت االنتخابــي، 

للمشــاركة                          واألفــراد  السيا�ســي  الفاعــل  فتصــور  السيا�ســي.  الحقــل  فــي  للفاعليــن  التقديريــة 

فــي االنتخابــات لــه ارتبــاط وثيــق باملنــاخ السيا�ســي الدولــي واإلقليمــي والوطنــي؛ فالتقلبــات التــي 

تعتــري املنــاخ السيا�ســي لهــا تداعيــات مباشــرة علــى حجــم وطبيعــة املشــاركة السياســية فــي املســار 

اإلنتخابــي. وبالتالــي فــكل فهــم لطبيعــة املشــاركة السياســية فــي االنتخابــات املغربيــة يتطلــب إدراك 

التحــوالت الداخليــة والخارجيــة التــي تســهم فــي تشــكيل الظاهــرة االنتخابيــة.

        إذا كانت التحوالت العاملية التي اجتاحت مختلف املجتمعات قد ولدت حالة من الوعي 

اإلنساني التي تميل إلى »الفردانية«، فإن املشاركة السياسية لإلنسان املعاصر في االستحقاقات 

االنتخابيــة تشــكل اليــوم مأزقــا يســري فــي  املجتمعــات املعاصــرة، نظــرا لنزعــٍة فردانيــة غيــر مباليــة 

أرضية اليوم الدراسي 
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بالشأن السيا�سي اخترقت الوعي اإلنساني، وجعلته يعلي من شأن االهتمام الفردي على حساب 

االهتمام بالشأن العام، وتقهقر الحضور الفعال ملشاركة األفراد في القرارات الكبرى التي ترهن 

حياتهم في الحاضر واملســتقبل، وهو ما يقود إلى إعادة التفكير الفلســفي في مفهوم الديمقراطية 

وتأويالته التي يقوم عليها الفعل اإلنتخابي والبناء السيا�سي للمجتمع، وقدرة التأويلية املعاصرة 

للديمقراطية وأشكالها على اإلستجابة للتطلعات السياسية التي يحملها اإلنسان املعاصر.  

مادامــت التحــوالت الكونيــة التــي شــابت الوعــي اإلنســاني قــد خلفــت تداعيــات علــى املشــاركة 

السياســية لإلنســان املعاصــر فــي املحطــات االنتخابيــة، فــإن الســياق اإلقليمــي للمغــرب املتســم 

بمــا يســمى ب« الربيــع العربــي«، أصــاب الوعــي السيا�ســي بخيبــة أمــل  فــي  التغييــر املنشــود، نظــرا 

الصطــدام التطلعــات املرغــوب فيهــا ببنيــات سياســية متصلبــة، وصعــود قــوى سياســية محافظــة 

أعادت إنتاج السلطوية، وهو مناخ سيا�سي خلف مجددا فقدان للثقة في املؤسسات السياسية، 

وإحتمــال تســجيل محدوديــة علــى مســتوى املشــاركة السياســية فــي املحطــات االنتخابيــة املقبلــة.

يجــري االســتعداد لالنتخابــات املقبلــة باملغــرب فــي ظــل تصويــت البرملــان املغربــي علــى تعديــل 

باعتبــاره آليــة انتخابيــة تقــوم علــى احتســاب املقاعــد املتنافــس  »القاســم اإلنتخابــي«  يخــص 

بشــأنها بنــاء علــى عــدد املســجلين فــي الدوائــر االنتخابيــة بــدل عــدد املصوتيــن التــي حكمــت النظــام 

اإلنتخابي السابق، وهو تعديل وضع السلوك االنتخابي في وجه مفارقة تجسيد »إرادة املجتمع« 

عــن طريــق تفعيــل املشــاركة االنتخابيــة وتحقيــق مــا يســمى ب«العدالــة االنتخابيــة« الراميــة إلــى 

املحافظة على التعددية الحزبية في التمثيل االنتخابي. فإذا كانت آلية القاسم االنتخابي خلفت 

جــدال فــي الحقــل السيا�ســي بيــن الفاعليــن الحزبييــن، فــإن الجــدل اقتصــر علــى النتائــج االنتخابيــة، 

ولم يمتد ملســاءلة تداعيات القاســم االنتخابي على تحفيز املشــاركة السياســية في االســتحقاقات 

االنتخابيــة.   

يســتوجب فهم طبيعة املشــاركة السياســية  في االنتخابات املغربية إدراك الثقافة السياســية 

التــي تحكــم الســلوك اإلنتخابــي املغربــي باعتبارهــا ثقافــة محايثــة للبينــات التقليديــة التــي تعلــي مــن 

شأن اإلنتماءات الجغرافية والقبلية والعائلية للمرشحين في االنتخابات، إضافة إلى استمرارية 
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ثقافــة سياســية مجتمعيــة وحزبيــة ذات طابــع ذكــوري، تصــد ولوجيــة املــرأة للحقــل السيا�ســي 

ســواء فــي الترشــيح أو التصويــت االنتخابــي، وهــو مــا يفتــح املجــال للتفكيــر فــي املحــددات الثقافيــة 

التــي توجــه أشــكال املشــاركة السياســية للمغاربــة فــي االســتحقاقات االنتخابيــة  املقبلــة . 

محــاور اليــوم الدراســي حــول  ســؤال المشــاركة السياســية فــي 
االســتحقاقات االنتخابيــة المقبلــة :

• املحور األول : معـــضلة املشاركة االنتخابية في املجتمــعات املعاصرة   

• املحور الثاني : التحوالت اإلقليمية و املشاركة االنتخابية 

• املحور الثالث : تعديل القوانين االنتخابية وتحديات املشاركة السياسية

• املحور الرابع : الثقافة السياسية واملشـاركة االنتخابـية

شروط المشاركة في اليوم الدراسي : 

• إرســال ملخصــات األوراق البحثيــة رفقــة الســيرة الذاتيــة إلــى اللجنــة العلميــة قبــل 27 أبريــل 

2021م

• إعالن نتائج انتقاء امللخصات البحثية يوم 30 أبريل 2021م

• التوصل باألوراق البحثية النهائية قبل 15 ماي 2021م

centremada98@gmail.com : ترسل امللخصات على البريد اإللكتروني التالي

نشر األوراق البحثية :

• تنشــر األوراق البحثيــة املقدمــة فــي اليــوم الدرا�ســي ضمــن عــدد خــاص فــي املجلــة البحثيــة 

)مــدى(. الصــادرة عــن مركــز الدراســات و األبحــاث اإلنســانية  »رهانــات« 
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• يعمــل مركــز )مــدى( علــى نشــر فيديوهــات مداخــالت املشــاركين فــي القنــاة اإللكترونيــة للمركــز 

وعلــى صفحاتــه فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.   

اللجنة العلمية المشرفة على اليوم الدراسي :

- حيــاة الدرعــي، مديــرة مركــز الدراســات و األبحــاث اإلنســانية )مــدى(، حاصلــة علــى دكتــوراه فــي 

التواصل السيا�سي.

ومديــر مختبــر األبحــاث  أســتاذ العلــوم السياســية والقانــون الدســتوري،  محمــد الغالــي،   -

القا�ســي مراكــش. بجامعــة  السياســات  القانونيــة وتحليــل 

- محمد منار باسك، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القا�سي مراكش.

- أكضيض زكرياء، أستاذ علم االجتماع بجامعة القا�سي عياض  مراكش. 
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