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 م�خص:

املستوى ا�خار�� وال�ي تزامنت ع��    2011نون��    25ع�� غرار الظروف السياسية ال�ي تمت �� ظلها انتخابات  

ف��اير ع��    20مع حر�ات الر�يع العر�ي ال�ي شهد��ا مجموعة من الدول العر�ية، ومع التداعيات السياسية �حركة  

تزامن زمن إجرا��ا مع حدوث تقلبات إقليمية عنوا��ا االرتباك    2016أكتو�ر    7األوضاع الداخلية، فان انتخابات  

الواقع السيا�ىي   الذي أعقب وصول قوى اإلسالم السيا�ىي التكيف مع  إ�� السلطة وعدم قدرة هذه القوى ع�� 

وقد حاول املغرب النأي بنفسھ عن سلك   لبلدا��ا مما أنتج حاالت عدم استقرار تباينت درجا��ا من بلد إ�� آخر.

ية بل سيا�ىي حاول إدماج قوى اإلسالم السيا�ىي �� ا�حياة السياس  -نفس املسار من خالل التسو�ق لنموذج دي�ي

أن هذه القوة السياسية الفتية ستكرس وضعها كمتصدر للمشهد االنتخا�ي �� البلد حيث تصدر حزب العدالة  

النموذج هذا  ع��  املغرب  و�راهن  االنتخابات.  هذه  نتائج  لھ   والتنمية  ت�ون  قد  خار��  �عاون  أفاق  فتح  أجل  من 

 ليا. �� توطيد عالقة املغرب و�عز�ز م�انتھ دو  إيجابيةا�ع�اسات 

تراجع  �شهد  ال�ي  ا�حالية  الظرفية  مردها  عميقة  إش�االت  طرح  الدينية  بأ�عاده  السيا�ىي  النموذج  هذا  أن  غ�� 

الدول   من  العديد   �� السيا�ىي. (مصر اإلسالمي�ن  التوجھ  لهذا  الداعمة  القوى  مواز�ن  و�غ��  ا�جزائر)،  تو�س،   ،

� هذا الصدد خاصة مع خروج األمور إ�� مرحلة العلن  و�ش�ل قطر إحدى هذه القوى ال�ي توجهت إل��ا األنظار �

والصدام املباشر مع ج��ا��ا. فإ�� أي حد ش�ل االستثناء املغر�ي، من خالل نتائج االنتخابات األخ��ة، عامال مؤثرا 

 ع�� العالقات املغر�ية ا�خليجية؟ وكيف أثر ع�� �عاطي املغرب مع األزمة ا�خليجية وعالقاتھ بدولة قطر؟ 
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 مقدمة: 

�أ تلعبھ  الذي  الدور  من  أهمي��ا  االنتخابات  ظاهرة  وفق  �ستمد  السياسية،  املشاركة  آليات  مبدأ  س�ى 

ي�ونا  أن  يجب  وا�ح�ومة  وال��ملان  السياسية،  السلطات  جميع  مصدر  هو  "الشعب  حيث  الشعبية  السيادة 

الشعبية"  للسيطرة  قدم  ،  1خاضع�ن  ع��  الشعب  �افة  تمكن  بذلك  الشأن و��  تدب��   �� املشاركة  من  املساواة 

" ل�ل فرد ا�حق �� االش��اك �� إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة و�ما بواسطة ممثل�ن العام، ع�� اعتبار أن

مندو�يھ من خالل توسيع قاعدة املشاركة، وتوف�� سبل ممارس��ا  اختيار، كما تمكنھ من  2يختارون اختيارا حرا" 

ا الوجھ  بذلكع��  و��  حر  ملطلوب،  كتعب��  وا�ح�وم�ن،  ا�ح�ام  ب�ن  القائم  السيا�ىي  العقد  عالقة  عن   تجسد 

اختيارات ا�جتمع، كما وتكشف عن مآالت وأ�عاد املسار الديمقراطي وعن مدى جدية عملية االنتقال الديمقراطي  

 دولة ا�حق والقانون.  �� تحقيق الرهان لبناء 

الفعل االنتخا�ي   السياسة ا�حديث، وذلك ل�ونھ  و�جسد  �� علم  الر�ائز األساسية  بمختلف توجهاتھ أحد 

ال�ي  السياسية  املشاركة  خالل  من  والقي�ي،  التجر��ي  �عد��ا  الديمقراطية  تكسب  ال�ي  املي�انزمات  أحد  �ش�ل 

ا�خا الدولية  واملواثيق  العهود  مختلف  إل��ا  دعت  ال�ي  الفردية  وا�حقوق  ا�حر�ات  إطار   �� با�حر�ات تدخل  صة 

حق   ترك  مع  إ�سان،  �ل  �شمل  سيا�ىي  حق  باعتبارها  السيا�ىي،  ا�جال   �� خاصة  اإل�سان،  و�حقوق  العامة 

االختيار �� ممارسة هذا الفعل من عدمھ لل�خص نفسھ، أي أ��ا لم تفرض هذا ا�حق ع�� أحد، و�� نفس الوقت 

وعن املساهمة �� تدب�� الشأن العام وممارسة ا�حقوق   لم تجرد منھ أحدا، أل��ا وسيلة للتعب�� الفع�� عن املواطنة

 انتخابات  ��  وُ�نتخب َينتخب "أن املواطن  حق من السياسية لألفراد للتعب�� عن آرا��م وميوال��م السياسية، ألن  

 عن ا�حر التعب��  تضمن  -السري  و�التصو�ت الناخب�ن ب�ن املساواة قدم وع��  العام باالق��اع  دور�ا تجرى - نز��ة

 .3الناخب�ن" إرادة

انتخابات   جاءت  من   2016أكتو�ر    7وقد  مجموعة  حدوث   �� تمثلت  إقليمية  تقلبات  مع  تزامنا  املغرب   ��

إن  القول  يمكن  الدول. ومن هنا،  العديد من   �� العسكر�ة  واملواجهات  اإلرهابية  والعمليات  الطائفية  الصراعات 

 
راد�س ديفيد بي��ام، وكيفن بو�ل، "مدخل إ�� الديمقراطية "، ا�جزء الثا�ي، االنتخابات ا�حرة العادلة، ترجمة غر�ب عوض، مكتبة مؤمن قريش، ف  - 1

 . 25، ص:2007للنشر والتوزيع، البحر�ن، الطبعة األو��، 
 .1948، اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان، 21الفقرة األو�� من املادة  - 2
 .1966 ،والسياسية املدنية ل�حقوق  الدو�� العهد من 25املادة الفقرة (ب)،  - 3
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سيا�ىي خاص �عكس إدماج أطياف من اإلسالم السيا�ىي �� العملية هذه التشريعيات قد جاءت لتسو�ق نموذج  

أخرى  م�ونات  إغراء  �ستطع  لم  أ��ا  رغم  الصدارة،  إ��  الوصول  والتنمية  العدالة  �حزب  خولت  ال�ي  االنتخابية 

 باملشاركة و�� مقدم��ا جماعة العدل واإلحسان. 

حز� بوأ  والذي  الدينية  بأ�عاده  السيا�ىي  النموذج  هذا  أن  وقت  غ��   �� السيا�ىي  املشهد  صدارة  إسالميا  ا 

ا�جاورة   الدول  من  العديد   �� اإلسالمي�ن  تراجع  ا�خارجية (مصر�شهد  العالقات  سيضع  ا�جزائر)،  تو�س،   ،

دور  للعب  والساعية  اإلقلي�ي  املشهد  تصدر  ع��  املتصارعة  العر�ية  األطراف  من  العديد  مع  خاصة  للمملكة 

وتأ� ا�حك.  ع��  فيھ  البينية  الزعامة  عالقا��ا  �عا�ي  ال�ي  ا�خلي��  التعاون  مجلس  دول  األطراف  هذه  رأس  ع��  ي 

ضوء  ع��  ا�خليجية  املغر�ية  للعالقات  النظر  يمكن  فكيف  ا�خليجية.  باألزمة  �عرف  بات  ما  بفعل  كب��ا  شرخا 

 ية؟ وكيف أثرت هذه النتائج ع�� �عاطي املغرب مع األزمة ا�خليج ؟2016أكتو�ر  7سياق انتخابات 

و�ان لها   2016أكتو�ر    7�ستد�� معا�جة األسئلة السابقة إجراء قراءة �� العوامل ال�ي رافقت �شريعات   

املبحث األول)، �� أفق رصد �عاطي املغرب مع األزمة ا�خليجية ع�� ضوء نتائج (إقليميا  تأث�� عل��ا سواء وطنيا أو  

 هذه االنتخابات (املبحث الثا�ي).
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 2016أكتو�ر  7راءة �� نتائج �شريعات املبحث األول: ق

�شريعيات   عل��ا    2016مرت  عقد  ملا  نظرا  السياسية،  األطياف  �ل  من  وال��قب  ا�حيطة  من  أجواء  ظل   ��

دولية  ظروف  من  واك��ا  وما  للبالد،  الديمقراطي  االنتقال  مسار   �� نقلة  تحقيق  من  تمك��ا  قد  آمال  من  محليا 

اخ السيا�ىي العام بالبلد، مما جعلها انتخابات عادية �� أجواء غ�� عادية، و�� ظل و�قليمية ألقت بظاللها ع�� املن

 رهانات سياسية �عي��ا ط�� عل��ا جو من االستقطاب السيا�ىي يصعب ا�حسم �� ما إذا �ان فعليا أو مفتعال.

تحديث    �� أساسا  املتمثلة  واملتغ��ات  املطالب  من  جملة  لتحقيق  االنتخابات  هذه  جاءت  القطاع  وقد 

االنتخابية،  العملية   �� ا�جتمع  شرائح  ل�افة  السياسية  املشاركة  بضمان  الفعالة  الدمقرطة  خالل  من  السيا�ىي 

والسلطة الفرد  ب�ن  العالقة  هي�لة  و  تقو�م  و�عادة  املواطن�ن،  ع��  االنتخابات  واالنفتاح  هذه  بمواكبة  وذلك 

ظلها   �� نظمت  ال�ي  واملؤسساتية  القانونية  ال��سانة  �عز�ز  إ��  ��دف  ال�ي  املستجدة  اآلليات  من  بمجموعة 

من�جية  وفق  االنتخابية  العملية  مصداقية  تكريس  معيار  اعتماد  خالل  من  السابقة،  التشريعية  االنتخابات 

ل)، لكن هذه التوازنات تأثرت �ش�ل كب�� بالتدافع ب�ن قوى إقليمية (مطلب أو   تكريس توازنات املشهد السيا�ىي

لها رهانا حقيقيا ونقصد بذلك األطراف ا�خليجية املنتظمة �� محور�ن (املطلب  بالنسبة  ش�لت هذه االنتخابات 

 الثا�ي).

 2016أكتو�ر  7املطلب األول: الشروط الوطنية النتخابات 

  املغرب العديد من االختالالت، فاألحزاب املغر�ية رغم عددها الذي يتجاوز الثالث�ن�عرف املشهد ا�حز�ي ��  

والتنشئة موصومة   السيا�ىي  للتأط��  تمثيلية  مؤسسات  من  وتحولها  ا�جتمع،  حياة   �� الباهت  "حضورها  بـ 

اطية، وتنتج نخبا ال االجتماعية و�لورة املطالب إ�� قنوات مغلقة، �غيب ف��ا مظاهر الشفافية واملمارسة الديمقر 

الرائجة"  ا�خطابات  وتبلور  مصا�حها،  سوى  ا�حضور  4�ستحضر  هذا  إن  بل  فقط، ،  باالنتخابات  مرتبط  مرح�� 

إ�� غياب املمارسة الديمقراطية الداخلية لدى   حيث لم يالحظ أي تطور ع�� مستوى أدا��ا السيا�ىي، باإلضافة 

معظم األحزاب، وعدم قدرة ال��امج االنتخابية ع�� بلورة مشروع مجتم�� �سبب ن�جها لنفس املواضيع وأساليب  

نص ان املغر�ي �� أداء أدواره الطبيعية، بل إن هذا الواقع يبقى أ�عد ما ي�ون عما  العمل، وهو ما يفرز ضعف ال��مل

السيا�ىي،   عليھ وت�و���م  واملواطن�ن  املواطنات  تأط��  ع��  السياسية  األحزاب  "�عمل  أن  من  املغر�ي  الدستور 

 
ف��اير، الثورات العر�ية اال��يارات املتتالية للنظم السياسية ��    20إدريس الكر��ي، "محاسبة الديمقراطية: التداعيات ا�حتملة الحتجاجات حركة    - 4

 .90، ص: 2011عدد الرا�ع والثمانون �عد املائة ابر�ل، املنطقة العر�ية، مجلة السياسة الدولية، ال
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إرادة الناخب�ن، واملشاركة �� و�عز�ز انخراطهم �� ا�حياة الوطنية، و�� تدب�� الشأن العام، و�ساهم �� التعب�� عن  

بالوسائل الديمقراطية، و�� نطاق املؤسسات الدستور�ة..."  التعددية والتناوب،  ،  5ممارسة السلطة، ع�� أساس 

 من  فقط شرعي��ا �ستمد دولة أي ��  ا�حكم سلطة"ومنح شرعية ديمقراطية للهيئات ا�حاكمة، ع�� أساس أن  

 العادل، السري  التصو�ت أساس ع��  منتظمة ف��ات  ��  �عقد ونز��ة حرة تانتخابا ��  ذلك عن  �ع�� كما الشعب،

 اآلخر�ن، وأن ألصوات الثقل نفس لصوتھ ي�ون  وأن اآلخر�ن، مع التصو�ت ��  حقھ  يمارس أن ناخب ل�ل و�حق

الهيئات ا�حاكمة �قامة رقابة شعبية ع��  و   حق املشاركة السياسية للمواطن�ن،  مما يضمن   6االق��اع" سر�ة تضمن 

هشاشة الثقافة السياسية أدت املعتقدات السابقة �� عدم جدوى العملية االنتخابية، إضافة إ��   �� آن واحد.وقد

السائدة لدى املواطن املغر�ي إ�� إفقاده الثقة �� املر�ح�ن و�� مصداقية العملية االنتخابية �ش�ل عام، وهو ما  

ينذ الذي أصبح  العزوف الصارخ  بأزمة سياسية حيثترجمھ  العمليات االنتخابية    ر  توا��  يتفاقم مع  العزوف  بدأ 

واالنحرافات  املتوالية،  واالحتجاجات  التطرف  حر�ات  من  مختلفة  أش�ال  ظهور  عنھ  ترتب  مما  سنوات  ع�� 

 السياسية. 

شروط  لهذا   تضمن  ال�ي  اآلليات  ب�ل  التشريعية  االستحقاقات  هذه  إحاطة  ضرورة  ع��  السلطة  حرصت 

من خالل توسيع  افي��ا لتفادي أهم االختالالت، ال�ي �انت �عا�ي م��ا العملية االنتخابية �� السنوات السابقة  شف

العام، بالشأن  املهتم  السيا�ىي  ا�جتمع  بلورة  وكذا  دائرة  العمل ع��  واألحزاب ألجل  ا�جماعات  ب�ن  دينامية  خلق 

تبار أن "االنتخابات ا�حرة والن���ة والشفافة �� أساس ع�� اع العديد من التوجهات لكسب ثقة الهيئة الناخبة،  

 . 7مشروعية التمثيل الديمقراطي"

 2016املطلب الثا�ي: التأث�� القادم من ا�خليج ع�� مجر�ات انتخابات 

تار�خ   املغرب   �� لها  وال�ي  اإلصالح،  سبل  �عز�ز  ع��ها  يمكن  ال�ي  الداخلية  اآلليات  إحدى   �� االنتخابات 

. وقد �انت 8ش�ل مطلب االنتخابات الن���ة والشفافة أحد املطامح الك��ى للقوى السياسية الوطنيةطو�ل حيث  

 
 17، ص:2011الفصل السا�ع من الدستور املغر�ي ، - 5
 . 26/03/1994اإلعالن العاملي ملعاي�� انتخابات حرة ونز��ة الصادر عن االتحاد ال��ملا�ي الدو�� �� باريس  - 6
 من الدستور املغر�ي.  11املادة  - 7

ا  فالتمو�ل  القانون  وعليھ،  �� ظل  االنتخابات   �� والشفافية  وا�حياد  للن�اهة  العام  اإلطار  ضمن  بالطبع  يدخل  االنتخابية  وا�حملة  لالنتخابات  لعمومي 

للبالد. ب   األس�ى  يقدر  ما��  غالف  خصص  االنتخابات   200وقد  هذه   �� السياسية  األحزاب  حمالت  لتمو�ل  للدولة  عامة  كمساهمة  درهم  مليون 

مليون درهم. وللتذك��، أن هذه املساهمة   220، إذ بلغت آنذاك  2011٪ مقارنة مع تلك املرصودة عام  10د انخفضت امل��انية بنسبة  التشريعية. وق

 مليون درهم. 150، حيث لم تتجاوز 2002، ولكن �انت اقل بكث�� خالل عام 2007مليون درهم عام  200�انت �� حدود 

 ، مرجع سابق.2016أكتو�ر  7الديمقراطي املغر�ي النتخابات املنتدى املد�ي  تقر�ر
إ�� أن "  8 للن�اهة وا�حياد والشفافية �� االنتخابات ��  تجدر االشارة  التمو�ل العمومي لالنتخابات وا�حملة االنتخابية يدخل بالطبع ضمن اإلطار العام 
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عقود   امتداد  ع��  السياسية  القوى  من  مجموعة  خاضتھ  الذي  النضال  أولو�ات  آليات ألن  إحدى  ع��  "الرهان 

تقاء أولو�ات محددة، �� ال�ي يمكن النمو الذا�ي وقوى اإلصالح �� �ل دولة �� العالم العر�ي يف��ض بالضرورة ان

النخب  ب�ن أطرافها، و�ي��ا و��ن  للتفاعل ا�خالق  بيئة ممكنة  القوى، وخلق أفضل  تنمية هذه  أن يركز عل��ا ع�� 

إلحداث ما  مرحلة   �� يؤدي  و�ما  الدو��،  وا�جتمع  السياسية   ا�حاكمة  املعادلة   �� جوهري  �عديل 

و�ذلك ف�ي9السائدة/ا�حاكمة" تحتاج ومن ا�حرب، �عد الدولة ��  لوجيس�ي  حدث أك�� "�عد  ،   تخطيط إ��  ثم 

 تكمن   حيث ونز��ة، جيدة بانتخابات ل�خروج الفنية العمليات من  وحزمة عل��ا، القائم�ن  قبل من إس��اتي�� 

 .10واحدة" لعملة وجهان وكالهما النتائج،  ��  والن�اهة اإلجراءات ��  ا�جودة

أن   يتطلب ورغم  إذ  �افية؛  ليست  أ��ا  إال  الديمقراطي،  البناء  عملية   �� األساس  الرك��ة  �عت��  االنتخابات 

إجراؤها ضمان العديد من ا�حر�ات األساسية، حيث أشار األم�ن العام لألمم املتحدة إ�� أن "االنتخابات بحد ذا��ا 

م أ��ا   �� ر�ب  ال  خطوة  بل  غاية،  ليست  ف�ي  الديمقراطية،  �ش�ل  الطر�ق ال  ع��  أساسية  ت�ون  ما  وكث��ا  همة، 

النحو  ع��  البالد  حكم   �� املواطن  مشاركة   �� ا�حق  ونيل  ا�جتمعات  ع��  الديمقراطي  الطا�ع  إضفاء  إ��  املؤدية 

والوسيلة  الغاية  خلط  املؤسف  من  وسي�ون  اإل�سان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  والقوان�ن  الص�وك   �� املعلن 

القائ ا�حقيقة  جوانب وتنا�ىي  �ل  ليشمل  باألصوات  دور�ا  اإلدالء  مجرد  يتجاوز  الديمقراطية  �لمة  مع�ى  أن  لة 

 .11عملية مشاركة املواطن�ن �� ا�حياة السياسية لبالدهم" 

األمر   فإن  كغاية،  ��ا  االع��اف  أفق   �� �وسيلة  اآللية  ��ذه  �ع��ف  املغرب   �� السياسية  الثقافة  �انت  و�ذا 

تماما إذ أن التجر�ة غضة �� �عض م��ا و�شاز �� البعض اآلخر، لكن دون أن يمنع    بالنسبة لدول ا�خليج يختلف

أ��ا إحدى  �� مسارا��ا ع�� اعتبار  �� مجر�ات هذه االنتخابات والتأث��  املعلن  التدخل غ��  البلدان من  ذلك هذه 

وقطر من جهة ثانية   السعودية من جهة–ساحات الصراع ال�ي خاض��ا هذه الدول منقسمة إ�� محوري اإلمارات  

 (مدعومة ب��كيا).

 
للبالد. األس�ى  القانون  ب   ظل  يقدر  ما��  غالف  خصص  هذه   مليون   200وقد   �� السياسية  األحزاب  حمالت  لتمو�ل  للدولة  عامة  كمساهمة  درهم 

مليون درهم. وللتذك��، أن هذه    220، إذ بلغت آنذاك  2011٪ مقارنة مع تلك املرصودة عام  10االنتخابات التشريعية. وقد انخفضت امل��انية بنسبة  

حدود    �� �انت  عام    200املساهمة  درهم  اقل2007مليون  �انت  ولكن  عام    ،  خالل  تتجاوز  2002بكث��  لم  حيث  أنظر   150،  درهم"،  مليون 

 ، مرجع سابق.2016أكتو�ر  7املنتدى املد�ي الديمقراطي املغر�ي النتخابات  تقر�ر
 .  13، ص: 2004يونيو،   7-5مجدي النعيم، مؤتمر أولو�ات وآليات اإلصالح �� العالم العر�ي، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل�سان، القاهرة ��  - 9

اطية و االنتخابات، محمود عبد البا��، "نحو إدارة انتخابية فعالة"، الديمقراطية واالنتخابات �� العالم العر�ي، أعمال املؤتمر الدو�� حول الديمقر - 10

 .81�� العالم العر�ي، املنظمة العر�ية �حقوق اإل�سان، الطبعة األو��، القاهرة، ص:
الديمقر   - 11 حول  الدو��  املؤتمر  أعمال  العر�ي،  العالم   �� واالنتخابات  الديمقراطية  الدولية،  للمعاي��  وفقا  ا�حرة  "االنتخابات  عوض،  اطية طالب 

 .33، ص: 2014عر�ي، املنظمة العر�ية �حقوق اإل�سان، الطبعة األو��، القاهرة، واالنتخابات �� العالم ال
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و��ذا الصدد �شرت وسائل إعالم مناوئة �حزب بأن "قطر �عمل ع�� تقديم دعم غ�� مباشر �حزب العدالة  

والتنمية، من خالل �خ أموال وتمو�الت قطر�ة تحت غطاء شر�ات إعالمية هدفها �� األساس خدمة توجھ قطري 

تلميع تروم  وا�حة  سياسية  أجندة  ا�حز�ية،   دو  وتوجهاتھ  قياداتھ  عن  والدفاع  والتنمية  العدالة  حزب  صورة 

و�التا�� دعم قوى اإلسالم السيا�ىي بمختلف توجهاتھ وأقطاره، باإلضافة إ�� الدعم اإلعالمي الذي تجّندت لھ قناة 

اصل االجتما��  ا�جز�رة �� انحياز وا�ح املعالم لهذه الفصيل السيا�ىي". و�املقابل ساد نقاش داخل وسائل التو 

"دولة اإلمارات إ�� لعب دور معاكس ع�� الساحة الداخلية املغر�ية    ال�ي تدور �� فلك حزب العدالة والتنمية بأن

بإ�شاء   واملعاصرة،  األصالة  �حزب  دعمها  خالل  من  ا�حز�ية  الساحة  ��   6وخاصة  �غفل  لم  حيث  إعالمية  منابر 

العر� املغرب  دول  مع  الشاملة  مواجه��ا  مؤسسات  إطار   �� واالقتصادي  اإلعالمي  نفوذها  �عز�ز  ع��  فارتكزت  ي 

 الدولة املغر�ية". 

و�ان لهذا الدعم املغلف بمسميات وصفات مختلفة، أحد األسباب ال�ي خلقت مشهدا انتخابيا جديدا ع��  

عمال املال الساحة املغر�ية عنوانھ حالة االستقطاب ا�حاد ب�ن ا�حز��ن خاصة مع استحضار ا�حضور القوي الست

"األعمال  يافطة  تحت  ا�جديدة  صورتھ  أو  ا�حرام"،  "املال  قانونيا  املدانة  صورتھ   �� سواء  االستحقاقات  هذه   ��

 اإلحسانية" ال�ي تباشرها األذرع املدنية �حزب العدالة والتنمية.

امل  �� السياسية  املمارسة  واقع  ب�ن  الهوة  �عميق  إ��  يؤدي  أن  إال  الدعم  لهذا  إذن  يكن  ومطلب لم  غرب 

االنتقال  شروط  �إحدى  البلد   �� ا�جتمعية  القوى  مطامح  عن  مع��ة  وشفافة  نز��ة  انتخابات  إ��  الوصول 

القطب�ن   لوهم  املباشرة  النتائج  إحدى   �� ا�ح�ومي"  "البلو�اج  بـ  حي��ا  عرف  ما  حالة  ولعل  املنشود.  الديمقراطي 

ا�خل الدعم  بتلقي  اال��امات  تبادال  الذين  املغرب الكب��ين،  عالقات  ع��  االنتخابات  نتائج هذه  أثرت  ي��. فكيف 

 ��ذه األطراف؟ 

 أكتو�ر 7املبحث الثا�ي: �عاطي املغرب مع األزمة ا�خليجية ع�� ضوء انتخابات 

�عت�� منطقة ا�خليج من أك�� بؤر العالم أهمية �سبب وجود الب��ول، كما �عد من أهم املناطق ا�حيو�ة �� 

ل�و��ا وذلك  وال��ية   العالم  البحر�ة  النقل  خطوط  صعيد  ع��  إس��اتيجية  أهمية  أكس��ا  متم��ا  موقعا  تحتل 

واملغرب �عد حليفا إس��اتيجيا للدول ا�خليج نظرا للعوامل املش��كة ال�ي تجمعھ ��ذه الدول واملتمثلة �� وا�جو�ة،  

املش��ك، واملص��  واللغة  الدين  وطي   ال�ىيء  وحدة  عالقات  بناء   �� ساهم  الطرف�ن  الذي  ب�ن  الثقة دة  أساسها 

العميقة ب�ن القيادات، و تقارب وجهات النظر �� التصدي لألزمات اإلقليمية وع�� تحالف اس��اتي�� بناء ملواجهة 

حينما يضطر املغرب    فما �� ا�ع�اسات هذه العالقات( مطلب أول)، وما �� املواقف املتخذةا�خاطر املش��كة،  
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 ال تر�ىي �ل األطراف ( مطلب ثان).  إ�� اتخاذ مواقف

 املطلب األول: العالقات املغر�ية ا�خليجية �� ما �عد الثورات العر�ية 

�شمل   أصبحت  ال�ي  واإلقليمية  االقتصادية  التكتالت  ظاهرة  تنامي  ا�حالية  االقتصادية  التطورات  أبرزت 

ع��  القدرة  "عدم  �عا�ي  ال�ي  العر�ي  العالم  دول  ف��ا  بما  الدول  صور�ة   �ل  صيغ  إ��  الر�ون  أو  ا�جما��،  العمل 

أنية"  املتبادلة والرغبة �� حصد م�اسب ذاتية  باط��ا مشاعر االرتياب والكراهية   �� السيا�ىي �عتمل  . 12لالئتالف 

بلد،  �ل   �� ا�حاكمة  األنظمة  بحسب  تتناقص  أو  حد��ا  ت��ايد  ال�ي  الثقة،  �عدم  املشو�ة  األجواء  هذه  إطار  و�� 

العالق االقتصادي عرفت  التعاون  اعتماد  خالل  من  البناء  والت�امل  اال��جام  من  نوعا  ا�خليجية  املغر�ية  ات 

والتنسيق األم�ي حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املش��ك. وألن التعاون يف��ض أن "تقوم ا�جهات 

الفعلية أو املتوقعة من خ ، فقد 13الل عملية تنسيق السياسات" الفاعلة بتكييف سلوكها مع تفضيالت اآلخر�ن 

�ان التعاطي املغر�ي �� عالقاتھ مع دول ا�خليج محتكما لنظرة املغرب لهذه العالقات ال�ي ال �عت��ها مصا�ح ظرفية 

 بل ينطلق ف��ا من إيمانھ باملص�� املش��ك ومن تطابق وجهات النظر بخصوص القضايا املش��كة.

 ثم تطورت السياسية، الناحية من  خصوصا قو�ة، عالقات  ا�خليجية تار�خيا-املغر�ية العالقات لقد �انت

دول  �ش�ل ا�جانب�ن ب�ن االقتصادية  العالقات اق��اح  حد  بلغت  األخ��ة،  السنوات   �� التعاون  مجلس م�حوظ 

ع�� االنضمام ا�خلي��  �عد إ��  املغرب  هذا   الر�يع" أحداث ا�جلس،  و��  دول العر�ي".  مواقف  تباينت   الصدد، 

ب�ن مواقف ال��حيب والتشكيك حيث أن هناك من   التعاون  مجلس العر�ية بخصوص انضمام املغرب إ��  ا�خليج

 الوطن  حيث سي�خ دماء جديدة ��  األوسط، الشرق  ��  السيا�ىي املشهد ��   مهم �غي�� اعت��ه نجاحا قد يؤدي إ�� 

فرصة   وسيعت��  ك�ل،  تجاربالعر�ي  من  وسياسية تنمو�ة  لالستفادة  قوة واقتصادية  لتحقيق  إضافية ستش�ل 

  سيضع  بحيث ا�ع�اسية،  تداعيات قد تحدث نتائج و خطوة سلبية  املستو�ات، وهناك من اعت��ها �ل التنمية ع�� 

املنطقة لدول  مضاد وعسكر�ة سياسية أ�عاد ذو حلفا �ش�ل عر�ية دول  ضمن  املغرب االنضمام  �� مثل  أخرى 

عدم  �� أخر  اتجاه  شكك  ح�ن   �� يتم��   دول  ب�ن األنظمة تناسق إيران،  ل�ونھ  وذلك  واملغرب  التعاون  مجلس 

 �� املتمثلة  ما  وحر�ة عامة وحر�ات دستور�ة، وملكية سياسية،  أحزاب وجود  بمجموعة من ا�خصوصيات    الرأي 

الوضع مجلس دول  عن يختلف الختالف  إضافة  ا�خلي��،  العادات التعاون  واختالف   والتقاليد االقتصادي 

ع�� اختالف دول ا�خليج ال�ي تملك عوامل اقتصادية وجيو اس��اتيجية وهو�ة خليجية مختلفة،  العامة وا�حر�ات

 
م سامح فوزي، "أي مستقبل �حر�ات التغي�� الديمقراطي �� العالم العر�ي؟ سلسلة قضايا اإلصالح، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل�سان، هشا  12

 .36.ص:2007و، ماي20-19القاهرة،  العمل،السيد التقر�ر ا�ختامي لورشة 
 .81ص  2006روتيليدج ،  العاملية،الدولية �� " وجهات نظر حول السياسة  واألنظمة رو���ت كيوهان، " التعاون  - 13
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 وقضية سبتھ ومليلية.  إضافة للرهانات ال�ي سيش�لها هذا االنضمام ع�� ملف ال�حراء

وال��دد، ا�جدل  هذا  ظل  االنضم �غ�� و��  ا�خلي�� مق��ح  التعاون  مجلس  ع��   إس��اتيجية،  شراكة إ��  ام 

و�عت�� الشراكة املغر�ية ا�خليجية محصلة لتطور طبي��    التنمو�ة. املشاريع من  مجموعة تضمنت تمو�ل و�حداث

باملنطقة  العديد من ا�حطات   �� يلعبھ املغرب  ب�ن ا�جانب�ن، دعمها الدور األسا�ىي الذي ظل  �� مسار العالقات 

وقوفھ �� وجھ املد الشي�� بالبحر�ن، و�� ا�خالف اإلمارا�ي مع إيران ودعمھ ومشاركتھ �� التدخل العسكري  م��ا  

 إ�� جانب اململكة العر�ية السعودية �� مواجهة ا�حوثي�ن �� اليمن. 

 املطلب الثا�ي: محددات املوقف املغر�ي من األزمة ا�خليجية 

إ�� مبدأ عدم التدخل �� العالقات ب�ن الدول املش�لة �جلس التعاون تحتكم املواقف املغر�ية تجاه دول   ا�خليج 

ا�خلي��، حيث أثبت املغرب عدم انخراطھ �� الصراعات ب�ن هذه الدول وال��امھ ا�حياد �� العديد من املواقف، إذ 

أخرى، وهو املوقف لم يحدث أن عّ�� املغرب عن موقف صر�ح �� وقوفھ إ�� جانب دولة خليجية �� مواجهة دولة  

األخ��ة، ا�خليجية  األزمة  اندالع  مع  الذي سيتبناه  إ��    ذاتھ  إضافة  ا�جلس  دول  ومجموعة من  جهة  ب�ن قطر من 

حياد أن  إال  ثانية،  جهة  من  أخرى  موالية  سلبيا،  هذا إزاء املغرب دول  وليس  بناء  حياد  هو   �ع�ي ما وهو  الن�اع 

 أسباب وافتعال لألزمة، معلنة غ�� أسباب وجود اإلقليمية، كما أن زمةاأل  لهذه حل إليجاد املغرب ا�جاد انخراط

املسافة من قطر ومن غ�� بحفاظھ ع�� نفس  براغماتية  أك��  املغر�ي  املوقف  -السعودي ا�حور  حقيقية، يجعل 

 اإلمارا�ي. 

 العر�ية  اململكة "حظرت  السيا�ىي؛ فقد اإلسالم �شأن ا�ختلفة و�أ�ي �� صلب أسباب األزمة ا�خليجية املواقف 

 كبار �عض قر�ب، وقٍت   ح�ى قطر،  استضافت ح�ن ��  املسلم�ن، اإلخوان املتحدة العر�ية  واإلمارات السعودية

  عسكري  استيالء أطاح  حيث مصر، و��  لهم؛ الدعم وقّدمت املسلم�ن اإلخوان قادة
ً
 الر�اض قبل من  مدعوم ماليا

 املتحدة العر�ية واإلمارات  قطر دعمت حيث ليبيا، و��  قطر؛ من  املدعومة  املسلم�ن اإلخوان بح�ومة ظ�ي وأبو

 . "14�حماس واملعنوي  املا��  الدعم قطر قّدمت حيث الفلسطينية األرا�ىي و��  املتنافسة؛ ا�ح�ومية الفصائل

�استثناء للنتائج ال�ي حصد��ا تيارات ، ال�ي يمكن النظر إل��ا  2016أكتو�ر    7انتخابات  وع�� هذا األساس، ش�لت   

شر�ائھ   ولنظرة  جهة،  من  املغر�ي  للموقف  ا�حددة  العوامل  أحد  الدول،  من  العديد   �� السيا�ىي  اإلسالم 

ا�خليجي�ن ملستقبل العالقات معھ من جهة ثانية. لقد بدا من املث�� أن ي�ون للمغرب موقف محايد السيما وانھ 

ا�حلفاء أهم  من  ب�ونھ  موقف   معروف  مع  موقف  عنھ  يصدر  أن  املتوقع  من  و�ان  للسعودية  االس��اتيجي�ن 

 
 .17ص  2016جبفري مارتي�ي، بي�ا واسر، وآخرون، " أفاق �عاون بلدان ا�خليج العر�ي"، مؤسسة راند، سانت موني�ا، �اليفورنيا ، - 14
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ال�ي  الدولية  العالقات   �� املغرب  تمرس  عن  أبان  ا�حياد  هذا  أن  إال  قطر  تجاه  إجراءا��ا  بخصوص  السعودية 

  للعب دور الوسيط �� األزمات والنأي ع�� أن ي�ون طرفا ف��ا. أكسبتھ مرونة 

ا�حقيقية لألزمة ا�خليجية  الدوافعھ أيضا �� عدم وجود أسباب وا�حة لألزمة حيث إن  و�جد هذا املوقف م��رات 

إ�� تصفية "�ل   من ش�ل بأي "العر�ي الر�يع" ساند أو دّعم من  غ�� محددة و�� ��دف، حسب العديدين، فقط 

 أن يمكن  ولهذا)املسلمون  اإلخوان( سياسية حركة  أو )ا�جز�رة( إعالمية وسيلة أو )قطر( دولة �ان سواء األش�ال،

 العديد  ��  القطري  املستوى  ع��  نجحت  ال�ي املضادة، للثورات اإلقلي�ي املظهر أ��ا الراهنة ا�خليج أزمة ع��  نطلق

إذ  15" .)...أقل بدرجة وليبيا كب��ة بدرجة مصر (الدول  من  فصولها   �� املغرب  ينخرط  لم  وال�ي  حزب ،  فوز  جاء 

والتنمية ليدل ع�� تبلور و�� مجتم�� يميل ل�جمع ب�ن الديمقراطية واإلسالم وهذا ما �سمح با�حديث عن  العدالة  

 كتجر�ة قد ال تروق للعديدين.  مرحلة ما �عد االسالمو�ة �� املغرب

إضافة  املغرب،  يرتضيھ  الذي  السلوك  هو  ليس  قطر  ضد  ا�خليج  دول  ن�جتھ  الذي  فالسلوك  أخرى،  جهة  ومن 

لعالقات االقتصادية ب�ن املغرب وقطر إذ �عت�� استثمارات هذه األخ��ة مهمة للغاية ضمن ما يدخل إ�� لطبيعة ا

املغرب من استثمارات أجنبية وعر�ية ع�� وجھ التحديد وال يبدو أن للمغرب استعدادا للتفر�ط ف��ا بم��رات ال 

ا عالقاتھ   �� التوازن  خلق  املغرب  �حاولة  إضافة  متينة،  لھ  الوزن  تبدو  ذات  الدول  مع  خاصة  �خليجية 

 ا�جيوسيا�ىي أو املا�� واالقتصادي. 

أما داخليا فاألوضاع ال�ي عاش��ا اململكة داخليا جراء ا�حر�ات االحتجاجية �� ا�حسيمة، �عد أحد م��رات اتخاذ  

يؤ  قد  األزمة  هذه  أطراف  من  طرف  ألي  انحياز  أي  الن  ا�خليجية  األزمة  من  محايد  للموقف  نتائج  املغرب  إ��  دي 

سلبية تقوم ع�� استغالل احتجاجات ا�حسيمة �ورقة ضغط ع�� الدولة املغر�ية، هذا االنحياز قد يفهم بطر�قة 

سلبية سيجعل املغرب طرفا �� األزمة وستقوم األطراف األخرى باتخاذ إجراءات عقابية �� حقھ وع�� رأسها �حب 

��    2011الفو�ىى والقالقل �� البلد كما �انت عليھ ا�حال مع ثورات    استثمارا��ا، أو �شغيل املاكينة اإلعالمية لبث

 العديد من األقطار. 

إن عدم انخراط املغرب ال �� صف الداعم�ن الرسمي�ن لإلخوان املسلم�ن وال الداع�ن لشيطن��م، بقدر ما �عكس  

و  ع��  وا�خليجية  عموما  املشرقية  مثيل��ا  عن  تماما  ا�ختلفة  املغر�ية  تدب�� التجر�ة  موضوع   �� ا�خصوص  جھ 

ع��   الساهرون  عليھ  ي�ون  أن  يمكن  الذي  والقلق  ا�حرج  حجم  �عكس  ما  بقدر  الداخلية،  السياسية  ا�حياة 

 
أس  - 15 الدين  املمكنة،  نور  والسينار�وهات  الرئيسية  ا�حددات  ا�خليجية  األزمة  من  املغر�ي  املوقف  للدراسات  ا�جز�رة  مركز  تقار�ر  غشت،   30و�ق، 

 .4-3، ص: 2017
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أمام  املغرب  يضع  ما  وهو  طو�ل،  لوقت  يصمد  لن  ا�حياد  موقف  اعتبار  ع��  للمغرب،  ا�خارجية  السياسة 

ا�حايد، وأك��ها �شاؤما   املغر�ي باملوقف ا�خليجية-املغر�ية  اتالعالق تأثر احتماالت أك��ها تفاؤال هو إم�انية عدم

ا�خلي��   الدعم  وسندان  الوطنية  مصا�حھ  مطرقة  ب�ن  البلد  يوضع  برأس�ن    -أن  أصبح  سواء   –الذي  للمغرب 

مواالتھ  مسألة  و�دو��ا  بمناسبة  تثار  حزب  يرأسها  ح�ومة  وجود   �� خاصة  عسكر�ا،  أو  سياسيا  أو  اقتصاديا 

 املسلم�ن. لإلخوان
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 خاتمة 

ظاهرة االنتخابات تبقى �حظة الختبار مدى متانة أو ضعف العقد السيا�ىي القائم ب�ن ا�حاكم    رغم أن                 

الديمقراطي، االنتقال  نداءات  وجدية  الديمقراطية،  ومآل  مسار  عن  والكشف  ذاتھ   وا�ح�وم�ن،  اآلن   �� أ��ا  إال 

أن   غ��  اإلقلي�ي.  محيطها   �� وموقعها  الدولية،  الساحة  ع��  وتأث��ها  ا�خارجية،  الدولة  لعالقات  محدد  معطى 

إ��   يحتاج  السالح  أسواق  و�نعش  الن�اعات  ليغذي  بالسيا�ىي  الدي�ي  فيھ  تداخل  والذي  امللتبس  العر�ي  ا�حيط 

الع اإلطار  هي�لة  إلعادة  ا�جهود  خالق  �عز�ز  توافقي  حل  إ��  التوصل  ع��  والعمل  ك�ل،  االنتخابية  للعملية  ام 

إلش�الية عالقة الدين والسياسة دون أن يخل ذلك بجوهر قضية اإلصالح أو يقود إلحالل أنظمة استبدادية أو 

 �شرعن للتدخل �� الشؤون الداخلية للدول األخرى تحت أي مس�ى مخادع، أو أي م��ر مهما �ان. 

صراع   ��  إن  سواء  العر�ي  العالم   �� التوتر  بؤر  من  العديد  شأن   �� بي��ا  املواقف  وتضارب  ا�خليج،   �� الزعامات 

مصر أو ليبيا أو سور�ا أو اليمن أو غ��ها، و�� شأن العالقات مع �عض القوى اإلقليمية خاصة تركيا و�يران، قد  

ع�� اعتبار هذا البلد "قلعة" ال يجب فقدا��ا  2016ألقى بظاللھ ع�� مجر�ات االنتخابات التشريعية املغر�ية لسنة  

املناهض  التوجھ  بالنسبة ألنصار  السيا�ىي، وورقة يجب �ح��ا من يد هؤالء  بالنسبة لداع�ي تنظيمات اإلسالم 

 لوجود شرعيات دينية منافسة للشرعيات القائمة وا�حاكمة.

ا تالها من حالة عطالة سياسية ملا يناهز خمسة  ، ورغم م2016انتخابات أكتو�ر    و�ناء عليھ، ال يمكن تجاهل �ون 

أشهر، �حملها حزب العدالة والتنمية لصدارة املشهد السيا�ىي املغر�ي قد جعلت العالقات املغر�ية ا�خليجية ع��  

محك املواقف املتضار�ة خليجيا من قوى اإلسالم السيا�ىي وصراعات النفوذ ع�� الزعامة اإلقليمية، واملوقف من  

 مية فاعلة ع�� رأسها تركيا و�يران.قوى إقلي
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