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والتفسیر؟: ھل ھي بدایة للشرح2007انتخابات السابع من شتنبر

تجربة عاما عایش60المغاربة حق المعرفة المشاورات االنتخابیة. فالجیل الذي یبلغ حالیا یعرف
. رغم 1965سنة رلمانیة قصیرة في بدایة الستینیات قبل وقف الدستور وإنشاء سلطة استبدادیة فيب

بعودة الحیاة الدستوریة في ذلك، استمرت العملیات االنتخابیة على شكل استفتاء وتعززت بعد ذلك
ل في دائرة لتدخ2007للسابع من شتنبرسنوات الثمانینیات. وبالتالي، جاءت االنتخابات التشریعیة

.المؤسس لھا على أرضیة جیدةالمشاورات الجماعیة والمحلیة والبرلمانیة

المغاربة یتعلمون الدیموقراطیة بینما كان النظام ، كان1997یمكننا أن نعتبر أنھ منذ انتخابات 
لألحزاب 1997االضطالع بھا. لقد سمح التناوب في انتخابات یجس نبض اإلصالحات التي یجب

بالمشاركة في الحكومة وسمح أیضا بتلیین التشریع لفائدة عدة تیارات إسالمیة تمتمة المعارضةالقدی
الحقیقي للحریات ترجمتھا بدخول حزب العدالة والتنمیة إلى البرلمان. ال یمكن إنكار أن التوسیع

عیة إلى جانب واإلصالحات االجتماوتطور حقوق اإلنسان واألنشطة المكثفة لتنظیمات المجتمع المدني
.1999وتطورا، توسع في العھد الجدید منذ موجھة إلى الفقراء، شكل دینامیة جدیدةبرامج

وأعطت األمل في إقالع موجھ إلى معالجة التفكك وقد تزامنت فترة التعلم مع تطورات عدة
وحكومة دستوریة عمیقة جدا تخول صالحیات حقیقیة لبرلماناالجتماعي من جھة، وانتظار إصالحات

فترة التعلم ھذه فترة اختبار امتدت جھة أخرى. وقد تلتنابعین من مشاورة الشعب، من
.األخیرةمن التناوب إلى االنتخابات
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الحریات المكتسبة لكن، في ھذه الفترة، عایشنا عودة حكومة التقنوقراط في خطوة للحد من
حركات سیاسیة وتنظیمات نظمة من طرفوالسیما في ما یخص المعلومات وكذا بعض الممارسات الم

تدبیر العملیة االنتخابیة من طرف إدارة مدنیة ھدفھا التذكیر بالرجوع إلى النظام. وأخیرا، الحظنا أن
یمكن اختصاره في شطرین: ھل یمكن أن نذھب بعیدا الداخلیة كانت نظیفة. والسؤال الذي سنطرحھ

جتماعي؟ ھل یمكننا استكمال اإلصالحاتللطلب االونحرر االقتصاد من أجل االستجابة
التحریر؟ھذالسیاسیة القادرة على معالجةا

مع األخذ في 2007كان من الممكن أن نجد بعض عناصر اإلجابة عن ھذه األسئلة قبل انتخابات
، یمكننا إغفال أن المغرب، في الحقیقةاالعتبار تطور النظام نفسھ. وانطالقا من وجھة النظر ھاتھ، ال

القمع إلى سلطة استبدادیة مؤسساتیة وشرعیة من انتقل من سلطة استبدادیة مدعومة من طرف آلیات
للمعارضة (العدالة والتنمیة). ھذه التركیبة الجدیدة ال یمكنھا طرف األحزاب القدیمة والجدیدة

. وفي حقیقة األمر، إلى دمقرطة حقیقیة وال لتلك المتعلقة بإدماج تیارات إسالمیةاالستجابة ال للحاجة
القمة في أن ھذا االستبداد ذا الوجھ اإلنساني عكس ببساطة وظیفة القدیم: تركیز القرار في أعلىیبدو

السیاسیة؛ وھنا یبرز أولیغارشیة تقنوقراطیة، إیالء اھتمام ضعیف ألشكال المفاوضات مع التشكیالت
.إلى إجماع مع نخبھللوصولاھتمامھ وجھ االختالف مع الشكل القدیم الذي كان یولي

ممارسة بعض االنفتاح نحو وعلى شاكلة ذلك، في حالة (السلطة االستبدادیة السابقة) ھناك
في االنتخابات وتھدید القمع، بینما األعلى مع انغالق على مستوى القاعدة عن طریق التحكم الضیق

الق على مستوى القمة یشكلھ األسفل مع انغفي الشكل اآلخر ھناك ممارسة انفتاح واسع نحو
المقربة. فاالستبدادیة الشرعیة تنازلت عن القمع كنظام للحكم المسیرون، اللجان الملكیة والدوائر

ونطاق واسع من الحریات لكن بدون أن یشمل ذلك میادین حقیقیة قادرة وسمحت بحقول متسامحة
.بالتغییرعلى الدفع

االختبار وتقییمھا، إلسدال الستار على فترة2007تنبر والیوم، جاءت انتخابات السابع من ش
المھم تسجیلھ قبل تطویق موقف ویبدو أنھ حكم حاسم. ھذا النوع من التقییم یتم في مناخ جدید من

.المعبر عنھااالختیاراتالشعب عن قرب تجاه ھذه المشاورات وكذلك

فالتصویت تم في أجواء ھادئة .ثمارھایجب، بدون شك، تھنئة أنفسنا على أن فترة االختبار آتت
.التي أثارتھا الصحافةمن طرف الجمیع رغم بعض الخروقاتوحسب القوانین المقبولة

سلبي. وإذا كان ِمن دور لتأثیر كما یجب تسجیل احترام اإلدارة للحیاد، بل إنھا قامت بحیاد
اعدا یعرف المشاركون أنھم مراقبون. اآلن وصالفساد، فھناك شيء جدید مھم تجب اإلشارة إلیھ: فمنذ

التي أسفرت عنھا ھذه االنتخابات السیاسیةوأخیرا، فإنھ للمرة األولى، عكست الخریطة
.البالدحقیقة

النتائج نفسھا عن موقف الشعب من االنفتاح الدیموقراطي وفترة االختبار. في المقابل، عبرت
لى أخذ الناخبین مسافتھم أو تشیر إلى احتجاج ضدفي المائة، تشیر إ63الكبیر، فنسبة العزوف

األخذ في االنتخابات وضد برلمان ال یمثل، في الحقیقة، سوى دیموقراطیة إسمیة. بدون شك، یجب
والسیما الطبقات األمیة االعتبار الصعوبات التقنیة التي استطاعت إرباك بعض الطبقات االجتماعیة،

األوراق الملغاة تبین أن أغلبیة من وزن الساحق للعزوف ومالیینإضافة إلى تعقید المسطرة. لكن ال
حول الرھانات الحقیقیة، وأن الوسائل السیاسیة الشعب تعتبر أن ھذه اللعبة االنتخابیة ال تتمحور

الملكیة وآلیاتھا. فعدم الرضى العام والمقاطعة النشیطة واالقتصادیة والقرارات تتركز بین یدي
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.أنھا لعبت أیضا دورا مھما في العزوفللتیارات اإلسالمیة یبدو

الممتنعین ھم بالضرورة ضد الملكیة. لكن یمكننا أن نعتبر ال یمكننا، بالتأكید، بأن نجزم أن أغلبیة
یشكالن رسالة موجھة إلى نظام یضع في مقدمة اھتماماتھ إشارات أن العزوف والتصویت الملغى

طریقة اشتغالھ استبدادیة. ویبدو التأثیر أكثر داللة إذا ما قارنا نسب العزوف تزالالدمقرطة بینما ما
63، 2002في المائة سنة48، 1997في المائة سنة 51الثالثة انتخابات األخیرة: خالل

.، إنھ تصاعد صارخ2007المائة سنة في

االنتخابات. فتوزیع المقاعد أفرز عدة مفاجآت: االستقالل في لننتقل اآلن إلى النتائج األخرى لھذه
والتنمیة، وبعیدا عن االتحاد االشتراكي للقوات الشعبیة الذي جاء وراء المقدمة متبوعا بالعدالة

.والتجمع الوطني لألحرارا، الحركة الشعبیةالتقلیدیة المعروفة بوالئھالتشكیالت

لتخلیھ معاقبة االتحاد االشتراكي في التصویت واضحة للعیان ویمكن تفسیرھا بأنھا نتیجةتبدو
نالحظ أیضا أن طریقة عن مواقفھ التاریخیة وتدبیره غیر الفعال للعدید من الملفات. ویمكننا أن

.والتنمیة على مستوى عمل القربوالعدالةاالستقاللاشتغالھ ال یمكن أن تنافس طریقة اشتغال

الذي كان یمثل في البدایة رھانا أساسیا في ھذه من المھم جدا أیضا تناول حالة العدالة والتنمیة،
اإلعالن عنھا بسرعة، تمت معاقبة ھذا الحزب أیضا خالل االنتخابات. وعكس التوقعات التي تم

بعة مقاعد عكس التوقعات التي كانت تشیر إلى قدرتھ على مضاعفة أرالتصویت؛ فھو لم یتقدم سوى
ورغم جھود التنظیم المدعومة، قد ترجع سبب معاناة العدالة والتنمیة إلى .مقاعده في البرلمان

والتشكیالت المكثفة في الحقل االجتماعي والضمانات التي أعطاھا للملكیة، والتقارب مع النخبأنشطتھ
المقابل، أن ا التسویات التي حدثت فترة االختبار. ویظھر موقفھ، فيغیر الفعالة وكذ

.رادیكالیتھاإلى جانب مسألةمسألة إدماج التیارات اإلسالمیة مازال مطروحا

بطرح مسألة التشكیالت التي لقد سمح الفشل النسبي للعدالة والتنمیة ونجاح األحزاب التقلیدیة
.أركانھا الرئیسیةاإلسالم منتمارس سیاسات تعتبر
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أن على ذلك أن الشعب المغربي یعتبر أن جمیع مكونات الحزب تنبع من اإلسالم. وھنا، یبدوزد
في الناخبین صوتوا خاصة للمجموعات واألشخاص الذین یحتكون بھم عن قرب ویعتمدون علیھم

العدالة ستقالل،قضاء مصالحھم وحل مشاكلھم. وأخیرا، كل ھذا یعني أنھ عندما نصوت لصالح اال
ھذا - اإلسالم لصالحوالتنمیة والتجمع الوطني لألحرار أو الحركة الشعبیة، ال نصوت لصالحھم أو

.القربولكن نصوت لصالح عمل-األخیر لم یشكل رھانا انتخابیا

في المائة37ألنھ بـلكن یجب، في المقابل، أن یكون ھناك حذر في التأویل العام لھذه االنتخابات
أن التحدیث، كما ھو معمول بھ في من المشاركة فقط، فإن االنتصارات تبقى نسبیة كما الھزائم، بید

التي نسمع عنھا في كل مكان ودائما خالل فترة الوقت الحالي، یدل على محدودیتھ. ھذه المالحظات
.نيالتصویت یوم السابع من شتنبر بشكل واضح وقانواالختبار، عبر عنھا المدعوون إلى

ھناك حیاة سیاسیة جدیدة ُتؤسس في المغرب.. وكشفت أیضا عن لقد كشفت ھذه االنتخابات أن
النسب االنتخابیة ال یمكنھا أن تعتمد على وزن العالم القروي، الركن رأي جدید في البالد حیث

.للملكیة، والذي أصبح أقل قوة مقارنة بالمدناألساس التاریخي

من الرأي تكون أكثر إیجابیة لمشاركة الشعب في إطار ب حالة جدیدةھل یمكننا أن نتجھ صو
شيء واحد أكید. طالما لم یقتنع الناس بأن االنتخابات تسمح لھم تعاون مثمر ومھم مع الدولة؟ ھناك

السیاسي واالقتصادي فإنھم سیستمرون في االلتفات إلى مجاالت أخرى لممارسة برد فعل حول القرار
سلوك طرق أخرى كالعنفالرسمیة وتشكیل شبكات التضامن أوجرة واألنشطة غیر كالھرد الفعل
.والتمرد

ا، ویمكنھا الشعب حولھبعد ھذه االنتخابات، الحظت الطبقة السیاسیة أنھا لم تستقطب أغلبیة
.للمشاركةاألغلبیة لم تھتم بالنداء الملكيأیضا أن تالحظ أن ھذه 

الحریة أن تعیش لبعض مؤسساتیة عن طریق توفیرھا لمساحات منیمكن للسلطة االستبدادیة ال
مرحلة توقف. ویتعلق األمر 2007الوقت. لكن، في المقابل، فقد شكلت انتخابات السابع من شتنبر

أھداف وقواعد لعبة تجمع بین جمیع األطراف. ببدایة للتفسیر والشرح حول ضرورة إجماع جدید حول
في اإلقناع وقراطیة اإلسمیة وحظوظھا الضعیفة الدیمتفسیر ھذهویتعلق األمر أیضا ببدایة

.واالستمراریة

بالتاریخ والثقافة المغربیة وأیضا بمكتسبات ھذه الفترة من االنفتاح التي وألسباب مرتبطة
فحظ المغرب ھو أن ھذا التغییر یحدث الیوم عن طریق وسائل سلمیة. بلدان أخرى، ومن أجلنعیشھا،

والطبقة لى ھذا التفسیر، انزلقت إلى طریق العنف. إننا نراھن على أن المؤسسة الملكیةالوصول إ
باالتجاه صوب السیاسیة وجمیع األطراف األخرى ستستمر في ھذا التفسیر سلمیا، بینما سنقبل

.دیموقراطیة حقیقیة

المقالینشر في نفس الوقت في جریدة الباییس باالتفاق مع صاحب
كالويترجمة:غزالن


