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االنتخابات الجماعٌة بالمغرب :تحدي العزوف
حميد بحكاك*
عرفت انتخابات  7أٌلول /سبتمبر  2007التشرٌعٌة عزوفا ملحوظا ،تمثل فً نسبة مشاركة انتخابٌة لم تتعد  37فً
. 1956وٌعبر ذلك بالدرجة األولى عن أزمة ثقة فً العملٌة السٌاسٌة
المائة ،هً األدنى منذ االستقالل سنة
واالنتخابٌة ،كما فً القوى السٌاسٌة المرتبطة بها .تواجه االنتخابات المحلٌة (البلدٌة )فً  12حزٌرانٌ/ونٌو 2009
التحدي ذاته ،بل أن االستراتٌجٌات والتحالفات تدور حول كٌفٌة تجاوز هذا الخطر الذي ٌنتقص من شرعٌة العملٌة
السٌاسٌة برمتها ،فتجد السلطة كما األحزاب فٌه تهدٌدا لها .واالنتخابات هذه هً الثانٌة فً عهد الملك محمد
السادس ،وتاسع انتخابات جماعٌة منذ سنة  ،1956وهً بمثابة اختبار لعشر سنوات من الجهود اإلصالحٌة ( 1999
 ) 2009المرتبطة بالتنمٌة والتدبٌر المحلٌان ،وسٌاسة القرب ،وما ٌقال له الدٌمقراطٌة المحلٌة فً عهد الملكالجدٌد .ومقابل المٌل لالستنكاف ومعانٌه تلك ،هناك اندفاع "حزب األصالة والمعاصرة" الذي شكله منذ اشهر قلٌلة
المعرف بأنه صدٌق الملك ،إلى احتالل الساحة .فهل ٌحفز هذا االندفاع سائر التشكٌالت
السٌد فؤاد عالً الهمة،
ّ
السٌاسٌة لمجابهته ،وٌمنح بالتالً العملٌة االنتخابٌة بعض الجاذبٌة؟ وهل ٌمكنه أن ٌدفع تلك التشكٌالت إلى التوافق
لقطع الطرٌق على هذا الوافد الثقٌل.
هل ٌحل مٌثاق الشرف المشكلة؟
وللتحضٌر لهذه االنتخابات ،وضعت وزارة الداخلٌة
"مٌثاق شرف" ٌهدف إلى محاربة العزوف االنتخابً
وٌدعو األحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنً للقٌام
بدورها فً تأطٌر المواطنٌن وتشجٌعهم على المشاركة،
وشنت حملة تعبوٌة وتوعوٌة موجهة للشباب بشكل
خاص ولعموم الموطنٌن .أما السلطات ،فقد قامت
بإدخال تعدٌالت على المٌثاق الجماعً لتعزٌز أدوار
الجماعة المحلٌة ( البلدٌة) وتوسٌع اختصاصاتها .كما
*باحث فً "مركز الدراسات واألبحاث االجتماعٌة" -الرباط.

قامت بحملة اعالمٌة لدعوة المواطنٌن للتسجٌل فً
اللوائح االنتخابٌة وفق النظام الجدٌد الذي ٌعتمد معٌار
السكن فً الدائرة االنتخابٌة .وتمت مراجعة استثنائٌة
للوائح ،وإدخال تعدٌالت على مدونة االنتخابات تمثلت
فً اعتماد البطاقة الوطنٌة كوثٌقة إثبات أثناء عملٌة
التسجٌل ،أو الدفتر العائلً فً حالة عدم توفرها ،كما تم
رفع العتبة اإللزامٌة الدنٌا لنسبة األصوات المحصلة من
أي الئحة من  3إلى  6فً المائة من مجموع الناخبٌن،
وذلك للحد من التشرزم السٌاسً ،وتم تخفٌض سن
الترشٌح من  23إلى  21سنة ،وكذلك رفع تمثٌل المرأة

فً الجماعات المحلٌة بإحداث " صندوق دعم تمثٌلٌة
المرأة فً المجالس المنتخبة" .فالمدونة كما صادق علٌها
مجلس النواب سترفع تمثٌل النساء ،ال سٌما فً البوادي،
إلى  12بالمائة ،وهو تطور جاء نتٌجة لمطالب الحركة
النسائٌة ،ومن بٌنها " الحركة النسائٌة من أجل ثلث
المقاعد المنتخبة للنساء فً أفق المناصفة" ،وهً تضم
حوالً ألف جمعٌة.
وتهم هذه االنتخابات  1500بلدٌة أو " جماعة" حضرٌة
وقروٌة لوالٌة مدتها ست سنوات .وهذه الجماعات تضم
ما ٌقرب من  23367مقعد منها  2822مقعد
مخصصة للنساء حسب القانون االنتخابً الجماعً
الجدٌد أي بنسبة  12.08فً المائة .أما الكتلة الناخبة،
فأضٌف إلٌها نتٌجة التعدٌالت ملٌون و  640ألف ناخبا،
لٌرتفع بذلك حجمها إلى  13ملٌون و 876ألف و346
ناخبا .وتجرى هذه االنتخابات وفق نمط اقتراع مزدوج
بٌن االقتراع الالئحً ( فً المجال الحضري) واالقتراع
الفردي االسمً ( فً المجال القروي).
وٌفترض أن ٌشارك فً هذه االنتخابات ما ٌقرب من
 33حزبا ،بعضها حدٌث النشأة وٌمثل انشقاقات ،وهً
تتوزع بٌن اتجاهات ٌسارٌة ولٌبرالٌة وإسالمٌة.
وال تشارك كافة القوى الٌسارٌة واإلسالمٌة فً هذه
االنتخابات .ف"جماعة العدل واإلحسان" المحظورة،
والتً تعتبر حسب المراقبٌن أكبر تنظٌم سٌاسً إسالمً
جماهٌري معارض ،ترى نفسها غٌر معنٌة بهذه
االنتخابات ألنها تجري فً إطار سٌاسً ودستوري
"غٌر نزٌه" ،وأنها امتداد لما سبقها من انتخابات
واستحقاقات ،وبالتالً فال فائدة من المشاركة فٌها  .كما
أعلنت قوى ٌسارٌة مقاطعتها ،أبرزها " حزب النهج
الدٌمقراطً" ،وهو حزب معترف به وٌحسب على
الٌسار الرادٌكالً ،وأخٌرا هناك بعض جمعٌات التٌار
األمازٌغً التً دعت من خالل " التنسٌقٌة الوطنٌة
للحركة الثقافٌة األمازٌغٌة بالجامعة المغربٌة" إلى
مقاطعة هذه االنتخابات ،باإلضافة إلى " الحزب
الدٌمقراطً األمازٌغً" المنحل.
التفاتة إلى حزب " األصالة والمعاصرة" واألحزاب
المتحالفة معهٌ .عتبر حزب " األصالة والمعاصرة" الذي
نشأ مؤخرا حدثا إعالمٌا وسٌاسٌا بامتٌاز ،فهو عقد
مؤتمره التأسٌسً تحت شعار " المغرب غدا بكل ثقة"،
وذلك قبٌل خمسة أشهر من موعد االنتخابات الجماعٌة
التً نحن بصددها .وقد حضر المؤتمر  5آالف مندوب.
وٌعتبر إنشاء الحزب تتوٌجا لمسار بدأ باستقالة الوزٌر
المنتدب فً وزارة الداخلٌة السٌد فؤاد عالً الهمة عام
 2007لرغبته فً خوض االنتخابات التشرٌعٌة فً
منطقته كمرشح مستقل .وفازت الئحته بالكامل ( 3
مقاعد) ،وهً الوحٌدة التً حققت ذلك ،كما حققت أعلى
نسبة فً األصوات .وٌرجع ذلك إلى كون السٌد فؤاد
عالً الهمة صدٌق الملك محمد السادس وزمٌل دراسته،

وشغل منصب كاتب دولة ثم وزٌرا منتدبا فً وزارة
الداخلٌة ،وكان تصفه الصحافة بالرجل الثانً فً النظام
السٌاسً المغربً .وفً خطوة مفاجئة ،وبعد هذا الفوز
الكاسح ،دشن فؤاد عالً الهمة دخوله السٌاسً بالهجوم
اإلعالمً على " حزب العدالة والتنمٌة" اإلسالمً فً
أول حوار تلفزٌونً له .أعطت القناة الثانٌة حق الرد
للحزب اإلسالمً ،لٌستمر التراشق اإلعالمً بٌن
الطرفٌن .وشكل فؤاد عالً الهمة داخل البرلمان
بمجلسٌه ( مجلس النواب ومجلس المستشارٌن) فرٌقا
من النواب المستقلٌن والمنسحبٌن من أحزاب أخرى بلغ
 36عضوا ،ثم بعد ذلك شكل ائتالفا برلمانٌا موحدا مع
"حزب التجمع الوطنً لألحرار" سمً بفرٌق " التجمع
والمعاصرة" ،الذي ضمن األغلبٌة للحكومة بعد خروج
"حزب الحركة الشعبٌة" إلى المعارضة .وفً مطلع
 2008،أعلن فؤاد عالً الهمة عن تأسٌس " حركة لكل
الدٌمقراطٌٌن" ،تضم شخصٌات من آفاق مهنٌة
ومشارب فكرٌة وثقافٌة وحساسٌات سٌاسٌة وجمعوٌة
متنوعة ،هدفها المعلن إعادة االعتبار للعمل السٌاسً،
ومصالحة المواطن مع السٌاسة ،ومحاربة ثقافة التٌئٌس
وذلك بعد النسبة المتدنٌة للمشاركة التً عرفتها
االنتخابات التشرٌعٌة لعام  .2007كما جعلت الحركة
من أهدافها الدفاع عن اإلصالحات والورشات الكبرى
التً ٌقودها الملك محمد السادس فً إطار " مشروع
المجتمع الدٌمقراطً الحداثً" .إال أن المتتبعٌن رأوا فً
تشكٌل الحركة نواة لحزب مستقبلً ،وهو ما تأكد الحقا
من خالل تجمٌع خمسة أحزاب فً إطار تحالف سٌطلق
علٌه حزب " األصالة والمعاصرة" ،وهذه األحزاب هً
"حزب رابطة الحرٌات" " الحزب الوطنً الدٌمقراطً"،
"حزب العهد" " ،حزب البٌئة والتنمٌة" " ،حزب مبادرة
المواطنة والتنمٌة" ،وهً أحزاب ضعٌفة التمثٌل فً
الشارع المغربً .وتم هذا التجمٌع فً شهر آب/أغسطس
 ،2008لٌنعقد المؤتمر التأسٌسً فً كانون الثانً/
ٌناٌر  .2009وقد انتخب المؤتمر بالتوافق الشٌخ بٌد هللا
أمٌنا للحزب ( وزٌر صحة سابق – مستقل) بٌنما بقً
فؤاد عالً الهمة ضمن القٌادة فً المكتب الوطنً
للحزب.
ٌعلن "حزب األصالة والمعاصرة" أنه جاء لترشٌد العمل
الحزبً وعقلنة المشهد السٌاسً المغربً ،من خالل
الدعوة إلى إنشاء أقطاب سٌاسٌة تتنافس على برامج
سٌاسٌة نوعٌة ،وهو مطلب ما فتئ العاهل المغربً
ٌطالب به األحزاب منذ تولٌه الحكم ،ألن من شأن ذلك
أن ٌضفً مصداقٌة على العمل السٌاسً بدل التشرذم
الذي ٌطبع المشهد الحزبً المغربً ( أكثر من 33
حزبا) .وقد جاء قانون األحزاب الجدٌد لسنة 2005
(الذي دخل حٌز التنفٌذ سنة  )2006بمبدأ التحالف
واالندماج بٌن األحزاب .وفً هذا اإلطار ،تم تجمٌع
األحزاب السٌاسٌة الخمسة ،كما ٌقوم الحزب بمشاورات

للتحالف مع أحزاب أخرى ٌراها قرٌبة منه كـ"حزب
الحركة الشعبٌة" و"حزب االتحاد الدستوري" وكذلك
الرفع من مستوى المشاركة االنتخابٌة من خالل توسٌع
قاعدته االنتخابٌة والتعبئة لضمان مشاركة مكثفة تتجاوز
نكسة  7اٌلول  /سبتمبر  .2007وبقٌت " حركة لكل
الدٌمقراطٌٌن" محتفظة بكٌانها " المستقل" عن " حزب
األصالة والمعاصرة" رغم أن أعضاءها القٌادٌٌن هم
قٌادٌو الحزب .
أما " حزب العدالة والتنمٌة" فٌعتبره حزب " األصالة
والمعاصرة" خصما سٌاسٌا ( فلم ٌدعه لحضور افتتاح
المؤتمر التأسٌسً) ،ومواجهته مٌدانٌا من بٌن األهداف
التً ٌؤكد علٌها فؤاد عالً الهمة فً كل لقاءاته مع
مؤٌدٌه أو فً حواراته الصحفٌة .وفً هذا اإلطار
ٌسعى" حزب األصالة والمعاصرة" لقطع الطرٌق أمام
اكتساح أي قوة سٌاسٌة غٌر مرغوب فٌها من طرف
السلطة ،خصوصا اإلسالمٌٌن المشاركٌن فً
االنتخابات ،وبالتحدٌد " حزب العدالة والتنمٌة" الذي
كانت مشاركته االنتخابٌة منذ  1997وحتى 2009
محط تخوف من طرف دوائر محلٌة وخارجٌة ،من أن
تؤدي إلى إرباك المعادلة السٌاسٌة المتحكم فٌها من قبل
وزارة الداخلٌة.
أما األحزاب الٌسارٌة ،وعلى رأسها "االتحاد االشتراكً
للقوات الشعبٌة" فتعتبر " حزب األصالة والمعاصرة"
"وافدا جدٌد" أو " الحزب اإلداري الجدٌد" [  ]1وامتدادا
لمناورات سٌاسٌة وانتخابٌة سابقة مارستها السلطة لخلق
"حزب الدولة" ( كما هو الشأن فً مصر وتونس) ،وقد
حدث ذلك فً انتخابات  1963حٌث أسس مستشار
الملك الراحل الحسن الثانً ،أحمد رضا كدٌرة " ،جبهة
الدفاع عن المؤسسات الدستورٌة" ،وحدث األمر نفسه
فً انتخابات  1977بتأسٌس " حزب التجمع لألحرار"،
وفً  1984بتأسٌس " حزب االتحاد الدستوري".
وفشلت هذه التجارب ،مما ٌحكم على هذه التجربة
األخٌرة بالفشل .وأمام عملٌة تجمٌع األحزاب التً ٌقوم
بها " حزب األصالة والمعاصرة"ٌ ،قوم الٌسار المغربً
بالدعوة إلى تجمٌع قواه المبعثرة من خالل عقد
اجتماعات وندوات حول توحٌد الٌسار ،بل أعلن أحد
قٌادًٌ حزب " االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة" الذي
ٌعتبر قطب الٌسار المغربً ،عن إمكانٌة التحالف مع
"حزب العدالة والتنمٌة" لحماٌة الدٌمقراطٌة ومحاربة
الفساد .وهذا التقارب بٌن عدوٌن تارٌخٌٌن ( الٌسار
واإلسالمٌٌن) هو نتٌجة ظهور " حزب األصالة
والمعاصرة" .إال أن الدعوة بقٌت ٌتٌمة ألنها لم تصدر
عن الهٌئة التقرٌرٌة للحزب ،ولٌست محط إجماع داخله
فضال عن أنها رد فعل لٌس إال.

القوى "اإلسالمٌة"
تتحدد القوى اإلسالمٌة المشاركة فً االنتخابات بحزبً
"العدالة والتنمٌة" و"النهضة والفضٌلة" .أما " حزب
البدٌل الحضاري" ،وهو حزب إسالمً شارك فً
انتخابات  2007التشرٌعٌة ،ولم ٌحصل على أي مقعد،
فقد تعرض للحظر القانونً فً  18كانون الثانًٌ /ناٌر
 ،2008بعد اكتشاف وزارة الداخلٌة المغربٌة لـ"خلٌة
إرهابٌة" سمٌت إعالمٌا بـ"خلٌة بلعرٌج" نسبة إلى قائد
الخلٌة ،وتتكون من  35فردا من ضمنها أمٌن عام
الحزب ،المصطفى المعتصم ،والناطق الرسمً باسمه،
محمد األمٌن الركالة ،وهما رهن االعتقال.
أما "حزب العدالة والتنمٌة" ،فهذه ثالث انتخابات جماعٌة
ٌشارك فٌها .وقد عرفت هذه المشاركة تدرجا ،فأول
انتخابات جماعٌة شارك فٌها الحزب بشكل غٌر رسمً،
هً انتخابات  ،1997تحت الئحة " الالمنتمون" ،ثم
انتخابات  2003حٌث غطت مشاركة الحزب نسبة 18
بالمائة من الدوائر ،وكان ٌعتزم المشاركة بنسبة 40
بالمائة لوال األحداث اإلرهابٌة التً ضربت مدٌنة الدار
البٌضاء فً  16أٌار /ماٌو  2003وحمّل فٌها الحزب
المسؤولٌة المعنوٌة من طرف خصومه السٌاسٌٌن
واألٌدٌولوجٌٌن .واآلن ٌعتزم الحزب المشاركة فً هذه
االنتخابات بنسبة  40فً المائة ،أي تقدٌم  10آالف
مرشح ،وهذا التدرج فً الترشٌح ٌعكس رغبة الحزب
فً طمأنة النخبة السٌاسٌة المتحفظة على دخول
اإلسالمٌٌن حلبة االنتخابات ،وكذلك فهً تعود إلى عامل
حذر ذاتً ،فهذه أول تجربة واسعة ٌخوضها
اإلسالمٌون ،مما ٌجعلها تجربة تأسٌسٌة بمعنى من
المعانً.
ورغم الموافقة الرسمٌة لمشاركة إسالمًٌ " حزب
العدالة والتنمٌة" فً االنتخابات التشرٌعٌة والجماعٌة،
فال زالت العالقة مع السلطة ٌطبعها التوجس .ورغم
المرونة والبراغماتٌة التً ٌبدٌها الحزب ،وتجنبه أي
اصطدام مع السلطة ،خصوصا بعد أحداث  16أٌار
تلك ،فال زالت القاعدة هً " محاكمة النواٌا" .فرغم
احتالل " العدالة والتنمٌة" المرتبة الثانٌة للفائزٌن
بـحصوله على  46مقعد ،مباشرة بعد حزب االستقالل
الذي حصل على  52مقعداً ،لم ٌستدع للتشاور أثناء
تشكٌل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2007
التشرٌعٌة ،كما ٌقتضً ذلك المنطق الدستوري .وقد
دفعه هذا "التهمٌش" إلى المعارضة.
لقد بدأ " حزب العدالة والتنمٌة" استعداده لهذه االنتخابات
الجماعٌة معتقدا أنه ٌملك حصٌلة إٌجابٌة فً تسٌٌر
بعض المجالس البلدٌة التً ٌرأسها أعضاؤه ،ومنها
مجلس مدٌنة مكناس ،وبلدٌة مدٌنة تمارة والقصر الكبٌر
ومدٌنة خنٌفرة ،كما أنه أبدى مرونة فً التعامل مع
بعض األنشطة ،كالمهرجانات الغنائٌة واالحتفال
بمهرجان " ملكة الجمال" فً مدٌنة صفرو ( قرب مدٌنة

فاس) ،إذ تعامل مع هذه األنشطة بمنطق الحزب
السٌاسً ولٌس الحركة الدعوٌة ،فانتقدها فً الجانب
التقنً والتدبٌري كترشٌد النفقات والتسٌٌر والشفافٌة،
ولٌس فً الجانب األخالقً فقط ،وذلك فً إطار سٌاسٌة
التماٌز الوظٌفً التً ٌنهجها بٌن السٌاسً والدعوي أو
بٌن الحزب والحركة ،رداً على انتقادات خصومه
السٌاسٌٌن واألٌدٌولوجٌٌن ،المتمثلة باتهامه بازدواجٌة
الخطاب ومحاولة فرض نمط أخالقً معٌن بالضد من
الحرٌات الشخصٌةٌ .ضاف إلى ذلك نشاطه فً
المظاهرات التً نظمت للتندٌد بالجرائم اإلسرائٌلٌة فً
غزة ،ومشاركته المكثفة فً قٌادة هذه المظاهرات من
حٌث الكم الجماهٌري بمعٌة األطراف السٌاسٌة
األخرى ،إسالمٌة وٌسارٌة ومستقلة ،معارضة ومؤٌدة
للحكومة .
وإذا كان الحزب ٌسرق األضواء قبل وبعد المحطات
االنتخابٌة التً شارك فٌها ،وٌحظى باهتمام إعالمً
خاص فً الداخل والخارج ،فإن األمر تكرر قبٌل
االنتخابات البلدٌة المقبلة ،من خالل مجموعة من
األحداث هً:
 عزل رئٌس مجلس مدٌنة مكناس المنتمً لحزبالعدالة والتنمٌة وتحوٌل ملفه إلى القضاء بناء على
خروقات سجلتها مفتشٌة وزارة الداخلٌة واعتبرتها
جسٌمة ،وذلك فً إطار عملٌة تفتٌش قامت بها الوزارة
فً عدة جماعات ومقاطعات أدت إلى عزل ثالث
رؤساء.
 فً الفترة نفسها ،كان هناك اهتمام إعالمً مبالغ بهحول انسحاب ما ٌقرب من  71عضوا من حزب العدالة
والتنمٌة فً كل من مدٌنة صفرو و الناضور والدار
البٌضاء ،وكذلك انسحاب الكاتب اإلقلٌمً للنقابة
المنضوٌة تحت الحزب فً مدٌنة طنجة ،وانتقاله إلى
نقابة ٌسارٌة أخرى بسبب غٌاب الدٌمقراطٌة الداخلٌة.
 أصدر الوزٌر األول بالغا شدٌد اللهجة بحق األمٌنالعام لـ"حزب العدالة والتنمٌة" ٌندد فٌه باستغالل الحزب
للقضٌة الفلسطٌنٌة وأحداث غزة التً هً قضٌة كل
المغاربة ملكا وحكومة وشعبا.
 هدم السلطات مشروع " الهضبة الخضراء" الكائنبضواحً مدٌنة تمارة ،دون توضٌح من السلطات
الوصٌة ،رغم قانونٌة المشروع الذي أنجز من طرف
الجماعة الحضرٌة لمدٌنة تمارة التً ٌرأسها عضو
ٌنتمً إلى "حزب العدالة والتنمٌة" .
وإذا كانت االنسحابات تبدو عادٌة فً مسار أي حزب
سٌاسً ،خصوصا قبٌل االنتخابات التً تعرف حركة
الذهاب واإلٌاب بٌن األحزاب السٌاسٌة ألسباب شخصٌة
وانتخابٌة بالدرجة األولى ،إال أن االهتمام الرسمً
واالعالمً المبالغ فٌه بهذه األحداث ،دفع الحزب إلى
التشكٌك بخلفٌتها ،وهً تزامنت فً فترة واحدة،
فأعتبرها رسالة سٌاسٌة هدفها الضغط علٌه نفسٌا

ومعنوٌا فً إطار سٌاسة التحجٌم والضبط حتى ٌبقى
ضمن الخطوط المرسومة له.
القوى "الٌسارٌة"
تعتبر القوى الٌسارٌة الخاسر األكبر فً انتخابات 7
أٌلول/سبتمبر  2007التشرٌعٌة السابقة .فـ"االتحاد
االشتراكً للقوات الشعبٌة" تراجع إلى الصف الخامس،
أما القوى الٌسارٌة األخرى فلم تنجح رموزها القٌادٌة
فً كسب المقاعد ،ولعل التشرذم الذي ٌطبع هذه القوى (
ثمانٌة أحزاب أغلبها منشق عن بعضه البعض) سبب
رئٌسً فً هذه النكسة .ومن أبرز تجلٌات هذا التشرذم
دخول قوى ٌسارٌة فً تنافس فٌما بٌنها فً بعض
الدوائر ،مما تسبب فً تشتٌت األصوات وانعكس سلبا
على نتٌجة االنتخابات وعلى موقع الٌسار الذي تراجع
إشعاعه منذ تجربة "التناوب التوافقً" سنة  1998بقٌادة
الوزٌر األول عبد الرحمن الٌوسفً ( من حزب االتحاد
االشتراكً للقوات الشعبٌة ).
ٌضاف الى هذا التراجع العزوف االنتخابً ،مما دفع
القوى الٌسارٌة إلى دق ناقوس الخطر ،وعقد ندوات
لتشخٌص وضع الٌسار والوضع السٌاسً العام إلٌقاف
هذا المنحى التراجعً.
وشكلت مناسبة االنتخابات الجماعٌة المقبلة ،ودخول
"حزب األصالة والمعاصرة" حلبة المنافسة من خالل
سٌاسة تجمٌع األحزاب وتكوٌن قطب سٌاسً كبٌر،
وكذلك رفع " حزب العدالة والتنمٌة" اإلسالمً لمستوى
ترشٌحه ،باإلضافة إلى مسألة العتبة المحددة فً  6فً
المائة ،حافزا لتجمٌع القوى الٌسارٌة وتجاوز واقع
التشرذم والبدء فً صٌاغة التحالفات فٌما بٌنها .وهكذا
أقامت أحزاب " االشتراكً الموحد" و" المؤتمر الوطنً
االتحادي" و"الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً" تحالفا ً
أطلقت علٌه " تحالف الٌسار الدٌمقراطً" ،ووضعت
مٌثاق شرف تحدد من خالله معاٌٌر الترشٌح لالنتخابات
المحلٌة ،ومقاٌٌس الختٌار المرشحٌن باسم التحالف،
وألزمت األعضاء بالتوقٌع على هذا المٌثاق.
أما حزب " االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة" ،وكان
أبرز أحزاب الٌسار المغربً ،فما زال لم ٌقرر إلى اآلن
موقفه من مسألة التحالفات ،وهل سٌبقى ضمن"الكتلة
الدٌمقراطٌة" التً تجمعه مع كل من " حزب التقدم
واالشتراكٌة" ( حزب ٌساري) و"حزب االستقالل"
(حزب ٌحسب على الٌمٌن المحافظ) ،وهً األحزاب
الثالثة التً ٌتشكل منها االئتالف الحاكم ،إضافة
ألحزاب أخرى وتكنوقراطٌٌن ،أم سٌنفتح على األحزاب
الٌسارٌة األخرى فً تحالف الٌسار الدٌمقراطً ،أم
سٌخلق مفاجأة بتحالفه مع " حزب العدالة والتنمٌة" كما
صرح بذلك أحد قٌادًٌ الحزب...وٌؤشر تأخره فً
تحدٌد إستراتٌجٌته إلى األزمة العمٌقة التً ٌمر بها

والصراعات الداخلٌة التً تخترقه والتً انفجرت فً
العلن.
الخالصة
ٌبقى الرهان األساسً فً هذه االنتخابات هو ضمان
مشاركة مكثفة من قبل الناخبٌن ،حتى ال ٌتكرر سٌنارٌو
انتخابات  7أٌلول /سبتمبر ،2007حٌث وجهت النسبة
المتدنٌة للمشاركة االنتخابٌة صفعة قوٌة لألحزاب
وللعملٌة السٌاسٌة واالنتخابٌة برمتها .وهذا الرهان ٌهم
جمٌع األحزاب السٌاسٌة المشاركة ،وكذلك السلطة،
باعتبار أن قوة المشاركة السٌاسٌة واالنتخابٌة ٌضفً
نوع من المشروعٌة على النظام السٌاسً القائم وٌشكل
دعامة أساسٌة الستقراره واستمراره.
أما رهان القوى السٌاسٌة فٌتحدد حسب تناقضاتها اآلنٌة
وطموحاتها االنتخابٌة فً أفق االنتخابات التشرٌعٌة لسنة
 .2012فبالنسبة للٌسار ،تعتبر هذه االنتخابات محطة
تجمٌع لقواه بغاٌة استعادة مواقعه وفعالٌته التً فقدها.
وبالنسبة لإلسالمٌٌن ،تعتبر هذه المحطة االنتخابٌة فً
غاٌة األهمٌة لتطبٌع وجودهم السٌاسً والحفاظ على
القاعدة االنتخابٌة التً عرفت بعض التراجع  ]2 [ .وما
دام كل حزب لن ٌستطٌع تغطٌة كل الدوائر بمفرده،
إضافة إلى القانون االنتخابً الذي ٌحول دون حصول
أي حزب على أكثر من  50فً المائة من األصوات،
ٌبقى خٌار التحالفات الحزبٌة هو الخٌار المطروح بٌن
العائالت السٌاسٌة ،سواء منها المتقاربة أو المتباعدة
أٌدٌولوجٌا ،مادام تسٌٌر الشأن المحلً ال ٌخضع
لالصطفاف األٌدٌولوجً ،كما حدث فً انتخابات
 2003الجماعٌة ( البلدٌة) حٌث اختفت التماٌزات بٌن
الٌمٌن والٌسار ،وبٌن المعارضة واألغلبٌة

