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 : مقدمة
 ،  ت ست سنوات ع�� ا�خطاب الرس�ي الذي ألقاه ملك املغربمرّ                    

ً
 مع االحتجاجات  تفاعال

ال�ي عرف ا�ِح   هاالشعبية  �� سياق   املغرب 
ُ
امل البلدان  ر�ات  �� �عض  بالديمقراطية  هذا  .  العر�يةطالبة 

 
ُ

ا�خ  �� نوعيا  تحوال  ش�ل  الذي  واملضمون   امللكية طب  ا�خطاب  الش�ل  حيث  تقر�با  ؛  من  مرة  فألول 

املغر�ي من غ�� من الشعب  امللك  ف��ا  أو دينيةيخاطب  أنھ خطا،  اسبة وطنية  ناحية كما  ب فر�د من 

امل ت��ح  لم  التسعمائة  �لماتھ  جّل  الدستوري�ون  املتا�ع�ن    ّد عُ مما  ،  وضوع  �عض  ِقبل  من  حينھ   ��

بحذر ولم تتجاوب معھ �ش�ل   ف��اير وم�ونا��ا   20بينما �عاملت معھ حركة  ،  "ثورة ملك وشعب ثانية" 

إذ �انت تطالب بانتخاب  ،  طر�قة إعداد الدستور   ي مطال��ا من حيثع�� أساس أنھ لم يل�ّ ،  متحّمس

د و�عديل الدسات��  عداطاب املل�ي الطر�قة املّتبعة �� إب�ن اق��ح ا�خ،  الدستور �جنة تأسيسية لوضع  

عرضھ   أي �عي�ن �جنة ملكية تت�لف بصياغة مشروع دستور يتّم ،  1962  ذ سنةتتالت من  املغر�ية ال�ي 

الشع�ي �عد ع�� االستفتاء  الذي رفضتھ حركة  .  فيما  ��    ف��اير  20األمر   تنظيممن خالل االستمرار 

ب�ن ا�حركة و�جنة صياغة الدستور بفعل مقاطعة    األزمةقت  كما �عّم ،  املس��ات والوقفات األسبوعية

تقديم   أجل  من  معها  التواصل  ورفض  ال�جنة  مقاطعة  ،  ق��حاتاملأ�شطة  إ��  الدعوة  عن  فضال 

   االستفتاء الدستوري
ً

ة ل�ي  � متوفر وأن الشروط غ�،  1ا" ومضمونً ع�� أساس أنھ "غ�� ديمقراطي شكال

 .  2اا صائبً ي�ون التصو�ت بـ "ال" خيارً 

بل انخرطت ف��ا أيضا  ،  لم يكن النظام السيا��ي املغر�ي وحده من يخوض املواجهة مع حركة الشارع

ا�حز�ية السياسية  الهيئات  املؤسسات   �� املد�ي،  املشاركة  ا�جتمع  انقسم  ومعارض    بينما  مؤ�د  ب�ن 

  خيار الكف   جانبجل اإلطارات النقابية إ��    ت فيھ�� الوقت الذي اصطّف ،  ف��اير  20ملس��ات حركة  

بالغات تحذر معظم األحزاب السياسية    وهكذا أصدرت .  3مارس  9عن التظاهر والتجاوب مع خطاب  

وهو  ،  املشاركة ضمن فّعالي��ارافضة ا�خروج �� مس��ا��ا و ،  ف��اير  20ف��ا من مغبة التما�� مع حركة  

أحزاب بالغات  تؤكده  الذي  واالش��اكية:  األمر  والتقدم  االش��ا�ي  واالتحاد  وتصر�حات  ،  االستقالل 

كما  .  2011األم�ن العام �حزب العدالة والتنمية الذي رفض مشاركة أعضاء حز�ھ �� تظاهرات ف��اير  

 
ف��اير �عد   20انتشرت �� حينھ عدة صفحات ع�� مواقع التواصل االجتما�� تدعو إ�� مقاطعة االستفتاء الدستوري، كما استمرت مس��ات حركة    1

 عرض الدستور ع�� االستفتاء وح�ى عقب إقراره. 
2    �� بما  الدستور،  بنعم ع��  للتصو�ت  الدعوة  �� حملة  الدولة  انخراط عديد مؤسسات  أئمة  جرى ��جيل  دعت، من خالل  ال�ي  األوقاف  وزارة  ذلك 

 "�عم" ع�� الدستور وطاعة و�� األمر.  املساجد �� خطبة موحدة، إ�� التصو�ت بـ 
 دوالر أمر��ي).   60درهم (نحو  600وال سيّما �عدما أعلنت ح�ومة عباس الفا��ي ز�ادة غ�� مسبوقة �� األجور ، جرى تحديدها ��  3
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داعية بذلك ،  واعت��تھ فوق سقف مطال��ا،  2011  مارس  9�خطاب  ،  وغ��ها،  تحّمست هذه األحزاب

اإل  التفاعل  املنو�ي  يجا�ي إ��  اللطيف  عبد  الدستوري  القانون  أستاذ  ترأسها  ال�ي  ال�جنة  ، مع 

الدستور  مسودة  لصياغة  بمق��حا��ا،  ا�خصصة  إل��ا  تقدمت  نظم،  بحيث  مس��ات  ثم  �عد  فيما  ت 

 . ستور"لتصو�ت بـ "بنعم ع�� الد ل وتظاهرات تحشد ف��ا

مع ��جيل بداية ضعف ��  ،  ف��اير �� مس��ا��ا األسبوعية  20استمرت حركة  ،  وفق هذا السياق العام 

�حصرها ا�جال  ليس  أسباب  لعدة  املغر�ي  وواصل،  صفوفها  السيا��ي  والهيئات  ،  النظام  واألحزاب 

ح��   "لدخول "الدستور املعّد حيث تم تنظيم أول انتخابات �عد  ،  اإلصال��تن�يل تصوره  ،  املؤ�دة لھ

 من قبيل  �حزب العدالة والتنمية بفعل عدة عوامل  م كب��نتج ع��ا تقّد ،  2011نون��    25��  ،  التنفيذ

حيث لم ُيالحظ ،  استفاد حزب العدالة والتنمية من موجة "الر�يع العر�ي"�سبة املشاركة املتدنية، و 

للسلط يذكر  لھعداء  ال��ابية   من  �شتِك ولم  ،  ة  اإلدارة  طرف  من  لھ  سياسية  مضايقات  بل ،  أي 

و�ان هذا �سبب تأث�� "الر�يع  ،  يةعالميع اإلم�انات املادية واإل جم،  كما با�� األحزاب،  لعكس تم منحھاب

أن   بما  حاول العر�ي"  املغر�ي  السيا��ي  األنظمة  تمر�ر  النظام  إسقاط  ا�جال  ،  موجة  فتح  ع�� 

  استفاد   . كما للمعارضة السياسية وكسب التعاطف الشع�ي الذي راكمتھ هذه املعارضة طيلة سنوات

فوز   ون ي��قب  وا�ان  بع�ن للشأن املغر�يتفجل املت،  �ن �� البلدان ا�جاورةسالممن موجة فوز اإل   ا�حزب

�� ال��ضة  حركة  فوز  إ��  �سبة  والتنمية  العدالة  �شابھ  ،  تو�س حزب  عناصر  هناك  أن  أساس  ع�� 

الذي يتشارك وحزب ،  ال���ي  والتنميةوكذلك النجاحات ال�ي حققها حزب العدالة  ،  كث��ة ب�ن ا�حز��ن

ية  تبادل الز�ارات و�رامج الت�و�ن وودّ العدالة والتنمية املغر�ي نفس االسم والرمز االنتخا�ي إضافة إ��  

 .  العالقات

املغر�ي ا�حراك  أعقبت  ال�ي  الف��ة  معالم  أبرز  هذه  أحزاب ،  �انت  أر�عة  من  م�ونة  ح�ومة  وأفرزت 

، مناصرتھ للملكية املغر�يةبعبد االلھ بن ك��ان املعروف  يرأسها األم�ن العام �حزب العدالة والتنمية  

جهة حركة  احر�ة �� مو   والذي �ان رأُس ،  من داخل املؤسسات السياسية  اإلصالحواملدافع عن خيار  

بـ "ج��ة �عم  ،  ب�ن م�ونات ا�حكم �� املغرب  وقد استمرت روح التناغم.  ف��اير  20 أو ما يمكن وصفھ 

لها �عض املن إ�� أن بدأت األجواء �غيم  ،  للدستور"
ّ
سيما �عد انتخاب  ،  عرجاتحول هذه الدائرة وتتخل

مناو  االستقاللأ�خاص  حز�ي  رأس  ع��  والتنمية  العدالة  �حزب  شباط(  ئ�ن  واالتحاد )  حميد 

من األغلبية ا�ح�ومية    ھخروجبإعالن حزب االستقالل    حيث تم الّت�جيل)،  لشكر  إدريس(  االش��ا�ي

لوال قبول ،  ع بانتخابات سابقة ألوا��ااألمر الذي �اد أن �عصف با�ح�ومة ويسرّ ،  واالنتقال للمعارضة

، و�صرف النظر عن األسباب ال�امنة وراء هذا التحول .  التجمع الوط�ي لألحرار ترميم صفوفهاحزب  

http://www.maghress.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ال�ي  ،  عن األجواء غ�� الوّدية ب�ن القصر املغر�ي وحزب العدالة والتنمية  أن تنفصليمكن    ال أن   افإ��

را��ا
ّ

أبرز مؤش البلدية  االنتخابات  تأجيل  تبادل  ،  �ان  إ��  العدالة  إضافة  ب�ن عناصر حزب  اال��امات 

 لم يَ ،  اعموًم و .  4والتنمية ووزارة الداخلية �� أك�� من مرة 
َ
، بمحيط امللك  األحزاب  عالقةل التحول ��  ط

والتنمية  العدالة  أخرى ،  فحسب  حزب  أحزابا  إن  من    بل  أداة  والتنمية  العدالة  حزب  اعت��ها  طاملا 

"ال بـ  ك��ان  بن  االلھ  عبد  عليھ  أصط�ح  ما  �ش ،  تحكم"أدوات  بدورها  أصبحت  من  من  سرعان  ت�ي 

الذي تأثرت عالقتھ بدوائر ا�حكم �ش�ل سريع ،  االستقاللوهذا ما حدث مع حزب  ،  ى "التحكم"سّ� ُم 

 . وغ�� متوقع

إ�� يقودنا  هذا  ا�  �ّل  مدىحوري  السؤال  "اال   �شأن  مستقبل  ع��  التحول  هذا  يار تختأث�� 

ع أساسيات ا�حكم �� املغرب إ�� جانب را�   2011  عامعلھ التعديل الدستوري لالذي ج  5الديمقراطي"

اإل  املل�ي  ة ي والوحدسالمالدين  والنظام  املشاركة    دىوم  ،ال��ابية    السياسيةتأث�� ذلك ع�� مستقبل 

باملغرب  ا�حز�ي  رئيسية  والفعل  اٍت 
ّ
محط أر�ع  خالل  من   

ً
وتحليال درًسا  اإلش�الية  هذه  وسنتناول   .

ة خطاب  ف��اير:    20وسمت البالد منذ بدء حراك حركة  
ّ
الذي فتح باب اإلصالح   2011مارس    9محط

و  ة  الدستوري، 
ّ
شتن��  محط من  للرا�ع  ا�جماعية     2015االنتخابات 

ّ
أش �ش ال�ي  إعادة  ع��  ل رت 

ّ
�

الكتلة   وأحزاب  واملعاصرة  واألصالة  والتنمية  العدالة  حز�ا  سيما  وال  واألحزاب،  الدولة  ب�ن  العالقة 

ة  الوطنية، و 
ّ
م ئال�ي جعلت وضع سوء التفاهم القا  2016االنتخابات ال��ملانية للسا�ع من أكتو�ر  محط

وأخ��ً  أك��،  تصادمي  وضٍع  إ��     ايتحول 
ّ
بتار�خ  محط املل�ي  البالغ  عبد   2017مارس    15ة  أعفى  الذي 

فاتًحا الباب أمام العديد    ،اإللھ بنك��ان من مهّمة �شكيل ا�ح�ومة وعّ�ن م�انھ سعد الدين العثما�ي

تح مع خطاب 
ُ
 . 2011مارس   9من األسئلة �شأن قوس التغي�� الذي ف

 

 

 

 

 
لشب  4 خطا�ي  مهرجان  أخرى منع  مهرجانات  منع  نفسھ،  ا�ح�ومة  رئيس  فيھ  �شارك  أن  املف��ض  من  �ان  طنجة  مدينة   �� والتنمية  العدالة  حزب  يبة 

ملناوشات ب�ن  بمدينة إنز�ان وآيت أور�ر �ان املف��ض أن �شارك ف��ا مصطفى ا�خلفي وز�ر اإلعالم واالتصال وعبد العز�ز ر�اح وز�ر التجه�� والنقل، ا

، ثم أوردت �عض التقار�ر اإلعالمية أنھ تم رفض 2016ثّم االنتخابات التشريعية لعام    2015وا�حزب خالل االنتخابات البلدية لعام    وزارة الداخلية

 ترأس عبد العا�� حامي الدين لفر�ق حزب العدالة والتنمية بمجلس املستشار�ن، وغ�� ذلك. 
��: "�ستند األمة �� حيا��ا العامة ع�� ثوابت جامعة، تتمثل �� الدين اإلسالمي السمح، والوحدة  نّص الدستور �� فصلھ األول، الفقرة الثالثة ع�� ما ي   5

 الوطنية متعددة الروافد، وامللكية الدستور�ة، واالختيار الديمقراطي".  
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 أوّ 
ً

 التعا�ش السيا��ي إ�� سوء الفهم من   :2011مارس  9 .ال

الثور�ة ال�ي ضر�ت أك�� من بلد عر�ي بثقلها ع�� الواقع السيا��ي املغر�ي ودفعت بجزء  أرخت املوجات  

التأمت  أن  النتيجة  و�انت  الوضع.  هذا  مع  التفاعل  إ��  املغر�ية  والشبابية  السياسية  النخبة  من 

عل��ا «حركة   أطلق  احتجاجية واسعة  املغر�ية ضمن حركة  الفعاليات  وذلك   20العديد من  ف��اير» 

، اتخذت لها أرضية تأسيسية تتضمن مجموعة من األهداف ع�� رأسها مطلب الدستور  2011ة  سن

الديمقراطي، الذي من شأنھ إخراج البالد من حالة الر�ود السيا��ي وا�سداد األفق اللذين أصبحت 

، 2011مارس    9�عيشها. وهو ما حاولت املؤسسة امللكية التفاعل معھ من خالل ا�خطاب املل�ي ليلة  

ونيف من االحتجاجات ال�ي قو�لت �� البداية باملنع والتضييق، ثم ان��عت فيما �عد حق   أي �عد شهر 

ف� ساد  محطات  ذلك  تخللت  وقد  تضييق،  و�دون  سل�ي  �ش�ل  جانب التظاهر  من  والعنف  املنع  �ا 

فتح السلطات. وقد جاء ا�خطاب املك�� بروح حوار�ة، و�آمل عر�ضة من أجل طي صف�� املا��ي واالنت

 ع�� مستقبل ينقل املغرب من طور ا�حكم املطلق إ�� ا�حكم املقيد بالدستور.

خالل   سائدا  �ان  ما  عتبة  الدستور،  إعداد  من�جية  حيث  من  تتجاوز،  لم  امللكية  املبادرة  أن  بيد 

التعديالت الدستور�ة ال�ي عرفها الدستور املغر�ي. فع�� الرغم من أن املطالب الشعبية رفعت شعار  

لوضع  «الد تأسيسية  جمعية  انتخاب  وجوب  إ��  إشارة   �� ومضمونا»،  شكال  الديمقراطي  ستور 

�جنة   �عي�ن  عن  عبارة  �ان  الرس�ي  التجاوب  أن  إال  ومصر،  تو�س   �� حدث  ما  غرار  ع��  الدستور 

الذي ُعّ�ن فيما   -) برئاسة عبد اللطيف املنو�ي  1996لوضع دستور جديد (أو باألحرى �عديل دستور  

وهو ما لم ينل إجماع الفعاليات السياسية واملدنية ومن ضم��ا «حركة ف��اير»    -شارا للملك  �عد مست

.  6ال�ي �عود لها فضل إحياء النقاش الدستوري �� املغرب، فانقسم ا�جتمع إ�� مؤ�د ومعارض ومقاطع

حركة   فعاليات  سارعت  حيث  لالستفتاء  الدستور  مسودة  طرح  �حظة  أك��  الوضع  هذا   20وتكرس 

ف��اير إ�� الدعوة إ�� مقاطعة االستفتاء بينما أيدتھ جل األحزاب املغر�ية واملنظمات النقابية والهيئات  

 املدنية. 

وهو أحد املشارك�ن �� �جنة وضع الدستور املعينة  ،  يفيدنا عبد هللا ساعف  ،فمن الناحية الدستور�ة

الكث�� من ال�جال حول ،  "أكتو�ر  7انتخابات  �عد  ما  أزمة  "هم ملاذا استدعت  � فهم  �،  من ِقبل امللك

 
ال  6 ال�جنة املعينة، بل إن طبيعة أعضاء  الرافض�ن للتعامل مع  أثارت غضب  التعي�ن وحدها ما  بالنسبة  لم تكن مسألة  �جنة زادت الوضع تأزما سواء 

خطاب   أيدوا  الذين  لإلصالحي�ن  بالنسبة  ح�ى  أو  �جنة   9للرادي�الي�ن   �� "العضو�ة  ب�ون  هذا  موقفهم  ال�جنة  لعمل  املقاطعون  برر  حيث  مارس، 

ل�جنة أّيٍ من ال�خصيات ال�ي عرفت صياغة مشروع الدستور اقتصرت �� أغل��ا ع�� الوجوه ا�حسو�ة ع�� املؤسسة امللكية، ولم تحض �عضو�ة ا 

 .بمطال��ا الدستور�ة، كما خلت ال�جنة من أي تمثيلية للمعارضة املؤسساتية"
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ما  مرحلة  ولم يتم تنظيم  ،  مراد املشّرع الدستور من عدم تحديد آجل قانونية لرئيس ا�ح�ومة امل�لف

ا�ح�ومة �شكيل   �� امل�لف  الرئيس  توفق  عدم  امللك":  �عد  �ستطع  ال�حظات ،  لم  من  �حظة  أي   �� ،

االحتجاج ا�حركة  أمام  الوراء  إ��  برملانيةال��اجع  ملكية  �شعار  �شبثت  ال�ي  أّن ،  ية  لم    إال  ا�حتج�ن 

مما يفيد بأن الدستور خالل ،  7"يمثلوا القوى الالزمة ليتم األخذ �ع�ن االعتبار مطال��م �� هذا االتجاه

إعداده   خمراحل  وفاعليتھقد  املد�ي  ا�جتمع  قوة  ملقياس  مضمونھ،  ضع  تأثر  و�يجابا،  حيث  ،  سلبا 

يقظة   باإلصالحبدرجة  املطالب  الشارع  الوثيقة  .  وضغط  مضمون  جودة  ع��  ا�عكس  الذي  األمر 

الدستور نفسھ ،  الدستور�ة أن  .  كما يؤشر ع�� مستقبل تطبيق  يُ ما دام  أن  يمكنھ  نظم الدستور ال 

الس ا�حياة  جوانب   ي�افة 
ُ
ت تنظيمية  قوان�ن  دون  من  ُم فصّ اسية  تنشأ  ،  جملھل  دستور�ة  وأعراف 

الدولةوممارسة دستور�ة  ،  باملوازاة معھ أك�� سلطة رئيس  القوان�ن واملمارسات  ،  تكّرسها  وغ��ها من 

أو   الوثيقة الدستور�ة  فرغهاال�ي من شأ��ا تجو�د 
ُ
وهذا األمر مرتبط بيقظة .  يجا�يمن محتواها اإل   ت

وحيو  نُ �ا�جتمع  ب،  خبھ تھ  الدستور  تن�يل  ُيصاَحب  شعبيةفعندما  نازع  ،  مراقبة  سياق  ظل  نحو �� 

فإنھ من الوارد أن تأ�ي القوان�ن التنظيمية واملمارسات واألعراف ،  الديمقراطية ومتأثر بروح ا�جماه�� 

 وتقّل ،  ة االحتجاجحّد   عندما تخُفت،  و�� املقابل.  حجم التحدي  العادية �� نفس  والقوان�نالدستور�ة  

الشعبية  املبادرات حوائجها،  والفّعاليات  قضاء  إ��  النخب  املرحلة  أ،  وتنصرف  ثمار  �ج�ي  التفرغ  و 

نفسھ يصبح من غ�� مع�ى،  السابقة الدستور  يحيل ،  فإن  ال�ي  التنظيمية  للقوان�ن  ُيم��ي مر�ِ�ًنا  بل 

 .  وممارسات نخبھ السياسية، عل��ا

بق �ش�ل كب��  تنط،  ر�ما لسنا �� حاجة كب��ة للتدليل ع�� أن الدورة املتحدث ع��ا �� الفقرة السالفة

واألخ��ة خضعت ملواز�ن القوى ،  فالدستور أحال ع�� قوان�ن تنظيمية؛  السياق السيا��ي املغر�يع��  

سة الدستور�ة سارت تتوافق مع واملمار ،  ف��اير  20اجع احتجاجات حركة  سيما �� ظل تر ،  والضعف

�عدت  ا  �لم  الَبون شساعةوازداد  ،  املمزوج باالنتظارات والشعور بحجم ال��اجعات  الواقع ا�جديدهذا  

الزمنية أن وصل،  2011عن سنة    املسافة  بالغ    األمر  إ��  ��  (  2011مارس    15إ��  إليھ  التطرق  سيتم 

القادمة تاله من تف)  الفقرات  العالقة  .  عالتاوما  املرحلة هو  تتخذه هذه  أن  أبرز عنوان يمكن  ولعل 

أحزاب  "السلطة"ب�ن   سيما  املغر�ية  واملعاصرة:  واألحزاب  والتقدم    والعدالة   األصالة  والتنمية 

لألحرار الوط�ي  والتجمع  واالستقالل  واالش��اكية  االش��ا�ي  خالل .  واالتحاد  من  سنقار�ھ  الذي  األمر 

 :وما �عدها 2015شتن��  4  البلديةما قبل االنتخابات : مرحلت�ن

 
 . 8/7/2011املغر�ية،  املساءعبد هللا ساعف: استفتاء فاتح يوليوز، جر�دة  7
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 مرحلة ما قبل االنتخابات ا�جماعيةتوازنات   -1

ع��   السابقة  املرحلة  سمت 
ّ
ا� واألحزاب لقد  السلطة  ب�ن  التوافق  من  بنوع  البلدية  االنتخابات 

واستمر األمر إ�� حدود سنة  ،  رغم �عد املؤشرات الدالة ع�� تقر�ب أحزاب و��عاد أخرى ،  السياسية

 ��يا ُم ،  لألحرارعندما ا��حب حزب االستقالل من ا�ح�ومة وتم �عو�ضھ بحزب التجمع الوط�ي    2013

ا� ال�ي �ان  ح�ومبذلك مرحلة معارضة  ا�ح�ومة  تو�� حميد شباط  ا�ن�جها  ة من داخل  حزب عندما 

العدالة  ،  قيادتھ حز�ي  ب�ن  العالقة  تطورت  لألحراركما  الوط�ي  والتجمع  عن   والتنمية  وابتعدت 

مزوار الدين  وصالح  ك��ان  ابن  االلھ  عبد  ب�ن  �انت  ال�ي  الكالمية  الع.  املناوشات  حز�ي أما  ب�ن  القة 

ذالعدالة   اإل والتنمية  املرجعية  واالش��اكية  سالمو  التقدم  وحزب  ��   ذوية  فظلت  اليسار�ة  املرجعية 

 8عالقة "ا�خصام" ب�ن حزب األصالة واملعاصر  �� مقابل سيطرة،  ه األسطرتناغم إ�� حدود كتابة هذ

والتنمية ع�� مجر  السياسية طيلة  �والعدالة  ا�حياة  إ��،  سنوات  6ات  األول  �عد عودة  الفعل    سيما 

الف��ايري  إ�� ا�خلف �حظة ا�حراك  كما أصبح �ش�ل قطب املعارضة  ،  9السيا��ي بقوة �عدما تراجع 

واالستقالل االش��ا�ي  االتحاد  حز�ي  مع  إ��  ،  بتنسيق  النحو  هذا  ع��  األمر  إجراء  واستمر  حدود 

 . 2015شتن�� سنة �� االنتخابات البلدية 

�� هذه   امللكية  املؤسسة  السياسيةظلت  األوضاع  تراقب  بتوج��ها،  األثناء  تقوم  كما حدث ،  وأحيانا 

هم  ،  عندما رفض امللك قبول التحكيم الذي طلبھ حميد شباط عندما أعلن ا��حابھ ل�ح�ومة
ُ
مما ف

وترميم   ��ا  االلتحاق  أجل  من  لألحرار  الوط�ي  التجمع  حزب  إ��  و�شارة  ل�ح�ومة  دعم  أنھ  منھ 

العديد،  10صفوفها أن  بدأ  غ��  الش�اوى  أحزاب  ،  ترتفع  ت من  ع��  بالتضييق  الداخلية  وزارة  م��مة 

مع قرب االنتخابات البلدية وأثناءها  ت درجة االنتقادات  وقد احتّد ،  ومحاباة أحزاب أخرى ،  دون غ��ها

 . �عدهاو 

 

 
. ع�� يد فؤاد عا�� الهمة الذي �ان قد استقال من مسؤولية وز�ر منتدب �� الداخلية. ثم أعلن مغادرتھ ل�حزب  2008غشتتأسس هذا ا�حزب سنة    8

ك محمد السادس، و�قي �� منصبھ إ�� اليوم، ويعت�� أحد أقرب أصدقاء امللك، كما أنھ  وتم �عيينھ �� منصب مستشار املل  2011عقب أحداث ف��اير  

احتل رتبة  �عتقد بأنھ م�لف بامللف السيا��ي داخل املر�ع املل�ي. وقد تحول ا�حزب إ�� أحد أهم األحزاب من حيث عدد املقاعد �� ال��ملان، بل إنھ  

 يخوض أية انتخابات، وذلك بفعل انصهار العديد من األحزاب الصغرى داخلھ.    ، قبل أن2009متقدمة �� ال��ملان املغر�ي سنة 
ف��اير)، كما صّرح خالل الندوة   20�� تصر�ح لألم�ن العام ا�حا�� ل�حزب إلياس العماري: قال: "جعلنا التسونامي يتحول إ�� ر�اح عادية" (يقصد ر�اح    9

أبر�ل   "لي�ونوميست"  بنادي  عقدها  "2016ال�ي  أن  سنة  ،  واملعاصرة  األصالة  �حزب  العام  األم�ن  هللا،  بيد  بأن 2011الشيخ  ا�حزب  قيادات  أخ��   ،

 جهات �� الدولة أ�ّحت عليھ عدم رغب��ا �� احتالل ا�حزب الرتبة األو�� �� االنتخابات... ".  
التج  10 التحاق  �ّسر  الذي  هو  امللك  أن  املغر�ية،  االلك��ونية  املواقع  ألحد  ك��ان  ابن  الرابط صرح  ضمن  التصر�ح  (انظر  با�ح�ومة  لألحرار  الوط�ي  مع 

 )  https: //www. youtube. com/watch?v=ImZxwneOMf4رفقتھ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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 تفاعالت االنتخابات ا�جماعية  - 2

البلدية  اإلشارة تمت   االنتخابات  أن  إ��  سابقة  فقرة  أ  ��  يجب  الذي  املوعد  عن  تأخ��ها  جرى  تم 
ُ
ت ن 

دستور�ة،  فيھ غ��  وضعية   �� املستشار�ن  مجلس  غرفة  جعل  الذي  من ،  11األمر  الكث��  جلبت 

حيث ،  2015شتن��    4إ�� حدود    ھومع ذلك استمر الوضع ع�� حال،  الباحث�ن الدستور��ن  انتقادات

االن واملعاصرةأجر�ت  األصالة  حزب  غر�مھ  ع��  متفوقا  والتنمية  العدالة  حزب  م��ا  وخرج  ، تخابات 

رئاسة   حصد  األخ��  ترابية   خمسلكن  تأخره  ،  جهة  12من أصل    جهات  املقاعد رغم  من حيث عدد 

عل��ا خصومھ،  ا�حّصل  قبل  حلفائھ  انتقادات  مرمى   �� جعلھ  العالقة  ،  مما  ستعرف  بالضبط  وهنا 

�عدما ا��م االستقالل حليفھ باالستيالء  ،  إ�� حدود ال�حظة   تأزمة استمر بينھ و��ن حزب االستقالل  

حيث ،  ناخبيھ الكبار �� انتخابات ا�جهات ومجلس املستشار�ن  والتأث�� ع��،  منتخبيھ املف��ض�ن ع��  

ب�ن  اش املعركة  والتن  أحزابتدت  و��ن  االستقالل والعدالة  والتقدم واالش��اكية من جهة    أحزاب مية 

وهو ،  ثانيةمن جهة    لألحراروالتجمع الوط�ي  واالتحاد االش��ا�ي وا�حركة الشعبية    واملعاصرة  األصالة

 .  2016سنة  التشريعية خابات أثناء االنت تواصلالشرخ نفسھ الذي 

االنتخابات  أن  واألحزاب  ا�جماعية  و�ما  السلطة  ب�ن  العالقة   �� حاسمة  تحول  نقطة  ش�لت  ،  قد 

املغر�ية السياسية  ا�حياة  أفرقاء  ب�ن  قلنابل  ،  وخلقت أجواء م�حونة  إذا  نبالغ  ال�ي  ب   ال  النقطة  أ��ا 

هذا    �� ذلك يرجع إ�� أن  والسبب،  والسلطة  اأفاضت �أس العالقة ب�ن حزب العدالة والتنمية تحديد

كب��ة ع�� البقاء متقدما �� ا�حياة السياسية خصوصا �� ظل تراجع با�� األحزاب   ب أظهر قدرةا�حز 

أخرى سالماإل  بلدان   �� القرى ،  ية  �عض   �� ل 
ّ
وتوغ املدن   �� شعبيتھ  من  دُ ،  وضاعف  حزب بينما  فع 

 تتلّقىال  و ،  �� املائة من س�ان املغرب  40و البادية ال�ي لم �عد �ش�ل إال أقل من  األصالة واملعاصرة نح

، وهذا،  ات ال��ابيةا�جماعات ال��ابية املتواجد ��ا إال ع�� نصيب أقل من امل��انية ا�خصصة ل�جماع

وتنتقل ،  األمر الذي جعل السلطة تتخ�� عن حذرها،  ناقوس ا�خطر لدى محيط القصر  ما دّق ،  ر�ما

  2016شتن��    18وم األحد  يزتھ �ش�ل ج�� مس��ة البيضاء  ر أب،  إ�� التدخل املباشر  من ا�حّياد الظاهر

ُس  ما  الفعل،  "األخونة"  بـ   ّ�يضد  إ��  ا�خطاب  من  املواجهة  انتقلت  هذه نظر ،  نقول .  حيث  ألهمية  ا 

بينما ،  املدن  ما ��سيّ وال  (  العدالة والتنمية ف��ا  فإن إشارة إ�� نتائجها وأسباب تفوق حزب،  االنتخابات

 ، تفوق حزب األصالة واملعاصرة �� البوادي
ُ
 ). 2017 سمار  15 فهم ما حدث يوم �� ساعد قد �

 

 
ذلك لم يكن  يتم انتخاب جزء من أعضاء مجلس املستشار�ن (الغرفة الثانية من ال��ملان املغر�ي) عن طر�ق املنتخب�ن �� ا�جالس البلدية وا�جهو�ة، ل  11

 ممكنا تجديده.  
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منا�جماعية    نتخاباتاال   ا.ثانيً     إعادة   :2015�  �شتن  للرا�ع 
ّ
الدولة  الل  �ش� ب�ن  عالقة 

 واألحزاب 

ا  أجر�تال ش�لت  ال�ي  البلدية  سنة    نتخابات  املغرب  الواقع  ،  2015��   �� حاسمة  فارقة 

املغر�ي نتائج،  السيا��ي  عدة  عن  أسفرت  تقاطبات    إذا  خلف   �� معلن ساهمت  �ش�ل  إذا  ،  جديدة 

 �� التأث�� ع����ت ا�حطة الدالة ع�� شعبية األحزاب وع�� قدرة األر�ع سنوات من عمر ا�ح�ومة  اعتُ 

هذا األخ�� الذي ،  وحزب األصالة واملعاصرة،  شعبية األحزاب املش�لة لها سيما حزب العدالة والتنمية

كما ساهمت هذا االنتخابات �� �ع��ة  ،  2011ة �لما تم االبتعاد عن سنة  لسياسي�عود إ�� ا�حياة ا  أخذ

معها السلطة  �عامل  وكيفية  السياسية  األحزاب  من  العديد  موقع ،  أوراق  من  أحزاب  ستنتقل  إذ 

لها مساند  إ��  العدالة  حزب  يقودها  ال�ي  ل�ح�ومة  ��  ،  املناوئ  �ع  جميع أو  �عد  لم  ارضها  األحوال 

املعهودة من  .  بالطر�قة  وأصبح  املعارضة  وأحزاب  األغلبية  أحزاب  فيھ  اختلطت  الذي  الوقت   ��

بي��ما التمي��  سياسية ودبّ ،  الصعب  ممارسات  فيھ  تنتقد  بالغات  تقر�با  األحزاب  �ل  ��ا    جت  تقوم 

فقد اشتدت ب�ن    األبرز أما املعركة  ،  ع�� ألسن الناطق�ن ��ذا األحزاب  رت اال��اماتوج،  أحزاب أخرى 

واملعاصرة  األصالة  حزب  و��ن  ك��ان  ابن  االلھ  عبد  الضار�ة  قوتھ  بزعامة  والتنمية  العدالة  حزب 

فوز حزب العدالة والتنمية  :  وهكذا أسفرت النتائج عن معطي�ن أساسي�ن.  املقرب من دوائر السلطة

��جيل تراجع األحزاب املنحدرة من وفوز حزب األصالة واملعاصرة �� القرى بينما تم  ،  �� املدن الك��ي 

ودخول �عضها �� �جال مع حزب األصالة واملعاصرة ال�ي �ان  ،  "الكتلة الوطنية" �� املدن كما القرى 

 .  �عضها ُمتحالف معھ ح�ى ليلة االنتخابات

ال�ي أجر�ت �عد    االنتخابات فإن أحد أهم مستجدات  ،  كما أشرنا سالفا سنوات من عمر    4البلدية 

ع ابح�ومة  االلھ  املدن  ،  ك��ان  ن بد  من  العديد   �� مطلقة  بأغلبية  والتنمية  العدالة  حزب  فوز  هو 

وهذا ،  كنھ من �شكيل مجالس جماعية معتمدا ع�� ُمنَتخبيھ فقطّم األمر الذي  ،  اضر الك��ى وا�حو 

لعقدين  ولم يتحقق إال �� حاالت قليلة �� الشأن ا�ح�� املغر�ي خالل ا،  أمر نادر �� ا�حياة السياسية

التنظيميةمستفيدا  ،  املاضي�ن قدرتھ  ذاتھ،  من  بناء  ع��  املتواصل  �عنصر  وال،  واشتغالھ  عناية 

والتأط�� تقّد م،  الت�و�ن  ما  ع��  أسا��ي  �ش�ل  ذلك   �� واإلصالح" ركزا  التوحيد  "حركة  لھ  من    12مھ 

 
إ�� صنف ا�حر�ات اإلسالمية، قد تأسست سنة    12 ال�ي �ان يقودها  1996تنت�ي  الدين  نتيجة توحيد جماعة "اإلصالح والتجديد"  : محمد يتيم وسعد 

ى الرميد العثما�ي وعبد االلھ بن ك��ان وعبد هللا ��ا وغ��هم، وجمعية "رابطة املستقبل االسالمي" ال�ي �ان يقودها أحمد الريسو�ي �عضو�ة مصطف

حركة الشعبية الدستور�ة الذي و�حسن الداودي وعبد العا�� حامي الدين وغ��هم. و�� ا�حركة ال�ي ستخّصص جزء من أطرها لالنخراط �� حزب ا�

سنة   واإلصالح  التوحيد  إسالميو  فيھ  انخراط  أن  �عد  تحول  والذي  الزمن،  من  عقود  قبل  ا�خطيب،  الكر�م  عبد  أسسھ  قد  حزب   1997�ان  إ�� 
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وع�� غرار .  فاعال بقوةتجعل من العضو ا�حز�ي  ،  يتوفر ع�� مقومات نضالية وعقائدية،  خّزان �شري 

ا تتيحھ منظومة االتصال  فإن حزب العدالة والتنمية استفاد �ش�ل كب�� مّم ، با�� ا�حطات االنتخابية

املباشر ،  ا�حديثة والتواصل  االنتخابية  املس��ات واملهرجانات  ب�ن  ا�حمل،  إذ زاوج  ال�ي  و��ن  املنظمة  ة 

موظفا �ل ذلك �� ال��و�ج ملشروعھ ،  ئل الهاتفورسا،  مواقع التواصل االجتما��قادها ع�� مستوى  

فضال عن قيادة األم�ن العام ل�حزب  .  مركزا ع�� "املصداقية ونظافة اليد"،  وأهدافھ وهو�ة مر�حيھ

املدن مختلف   �� بنفسھ  قو�ة  ال�ي  ،  حملة  األر�ع  السنوات  خالل  اكتس��ا  ال�ي  الشهرة  من  مستفيدا 

 إنجازات مستعينا ببعض  ،  ة القر�بة من املواطن�ن البسطاءموظفا لغتھ الشعبي،  قضاها �� ا�ح�ومة

وع�� الرغم من أن ا�خطب الدي�ي �ان قليل االستعمال �ش�ل مباشر  .  ا�ح�ومة �� ا�جال االجتما��

و�مكن مالمستھ من خالل رزمة  ،  إال أنھ ظل ثاو�ا �� هذا ا�خطاب،  �� ا�خطاب السيا��ي لقادة ا�حزب

والقدرة ع�� املناورة �ي ال يتم الوقوع تحت طائلة القوان�ن ال�ي تمنع استعمال  ،  من التعب��ات الدارجة

كما أنھ من الوارد جدا أن �عض مناصري ا�حزب قد �ان لهم ترك�� ع��  ،  الدين �� ا�حمالت االنتخابية

املواطن�ن مع  املباشر  الفردي  التواصل  أثناء  الدينية  التصو�،  األيديولوجية  إ��  دعو��م  خالل  ت  من 

الفساد" "��جيع  أو  العلمانية"  تطبيق  ُير�ُدون  "الذين  مواجهة  أجل  من  املل��م�ن"  "اإلخوان    ، ع�� 

املغار�ة"و أخالق  الُهوّ�ا�ي.  "�شو�ھ  ا�خطاب  ع��  ال��ك��  ع��  وتر،  فضال  ع��  "الن�اهة    والضرب 

اليد" ونظافة  نظرا،  واملصداقية  ا�حزب  ألنصار  بّراقا  انتخابيا  خّزانا  �ش�ل  تجر���م    الذي  �حداثة 

وّرطهم �� قضايا فساد ك��ى 
َ
 .  السياسية وعدم ت

غياب املنافسة القو�ة  ،  الك��ى باملدن    حزب العدالة والتنمية  وتبقى أهم العوامل ال�ي ساهمت �� فوز 

ح�ومة ابن ك��ان    تعارضفخطاب األحزاب ال�ي  ،  سيا��ي أك��ا�حواضر ال�ي ينتشر ف��ا التصو�ت ال

هذه   صا�ح   �� يصب  �ان  ما  هذه  ،  األخ��ةغالبا  رأس  ع��  عَبوّ��ن 
َ

ش سياسي�ن  قادة  بوجود  سيما 

يؤهلهم  ،  األحزاب الذي  والسيا��ي  الثقا��  وللمستوى  السياسية  لل�ار�زما  �عضهم  دور    ألداء وافتقاد 

يا��ي الذي انت�جتھ أحزاب وهكذا ساهم ا�خطاب الس.  املعارض �� مسرح العملية السياسية املغر�ية

حيث ،  �� التأث�� بطر�قة مباشرة ع�� نتائج االنتخابات لصا�ح حزب املصباح  13املعارضة املؤسساتية

 .  رضة قد جاء بنتائج عكسية ليست �� صا�حهاخطاب املعايمكن أن ي�ون 

 
 العدالة والتنمية.  

ال�ي ينصب فعلها السيا��ي ع�� اللعبة السياسية نم�� ب�ن هذه املعارضة ال�ي تجرى من داخل املؤسسات الرسمية، و��ن املعارضة خارج املؤسسات    13

 برم��ا وليس فقط ع�� العمل ا�ح�ومي. 
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َ�ض أ��ا ساهمت �� تقدم ا�حزب �� املدن وا�حواضر  
َ
، الك��ى إذا �انت هذه �� أهم األسباب ال�ي ُيف�

  5021إ��    2009��    1513من  (   فإن تقدم ا�حزب ع�� مستوى ال��تيب العام من حيث النتائج الوطنية

ال يتوفر ف��ا ع��    يمكن أن ُ�عزى إ�� �ون ا�حزب انفتح داخل املناطق ال�ي )،  3508أي بفارق    2015��  

وهم الذين ال تر�طهم با�حزب    14"ناالنتخاب�  األ�خاص":  ع�� ما يمكن أن نطلق عليھ،  أعضاء حز�ي�ن

عضو�ة األيديولوجية،  عالقة  أو  السياسية  الرؤ�ة   �� ا�حزب  مع  �ش���ون  ال  يجمعهم  ،  ور�ما  لكن 

 .  �شهرة كب��ة و�حظىبا�حزب ا�حاجة إ�� تزكية حزب �شارك �� السلطة 

املقابل،   �� املدن  التقدمأفرز  و��  والتنمية  العدالة  لدى األحزاب    ملموستراجع  ،  الذي حققھ حزب 

الكب��ة الس�انية  الكثافة  ذات  املناطق  هذه   �� مع  ،  األخرى  مقارنة  الكب��ة  املرصودة  وامل��انيات 

والعوامل ال�ي أدت إ��   مما يدفع إ�� البحث �� األسباب،  شبھ ا�حضر�ةو م��انيات ا�جماعات القرو�ة  

، بوادي املغر�يةبال  "استقرارها"و،  األحزاب املنحدرة من ا�حركة الوطنية من جّل املدن الك��ى   "خروج"

ال�ي   إذ تنقسم هذه األحزاب .  املدن  "دخول "من أجل    "حزب األصالة واملعاصرة"واجهها  والصعو�ات 

قسم�ن كب��:  إ��  �ش�ل  ف��ا  موجودا  �عد  ولم  املدن   �� �ان  أن  لھ  سبق  حزب ،  األول  حال  وهذا 

�� املدن �ش�ل .  والتقدم واالش��اكية،  االش��ا�ياالستقالل واالتحاد   الثا�ي فلم �سبق لھ أن �ان  أما 

االنتخابات،  كب��  �� األمر  هذا  ُ�غ��  أن  �ستطع  واملعاصرة،  البلدية  ولم  األصالة  حزب  حال  ، وهذا 

الشعبية،  الدستوريواالتحاد   ��رفت هذه األحزاب  عُ حيث  .  وا�حركة  القرى واملراكز شبھ    بتمركزها 

 . ا�حضر�ة

ُمحَتَضنة  ،  برامج سياسية ونضاالت ضد السلطة  ال�يا�حركة الوطنية    املنحدرة مناألحزاب    �انت  لقد

��  ،  أك�� �� املدن أ��ا استطاعت �� �عض املراحل أن تجد لها موطئ قدم  أما األحزاب  ،  البواديرغم 

القر�ة موط��ا وهذا ما جعل باحثا مثل "ر��ي لوفو" ،  ال�ي عرفت بقر��ا من السلطة فقد جعلت من 

العرش" املدافع  "الفالح املغر�ي هو  بأن  ِقب،  �ستنتج  ُمهيَمنا عليھ من  القروي ظل  ل بمع�ى أن ا�جال 

املدن  �� املشروعية  ع��  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  نافستھ  فيما  امللكية  ذلك ،  املؤسسة   �� مستغلة 

املدن  �� التعليم  منسوب  االنتظارات،  ارتفاع  من  الكث��  تحمل  عمالية  طبقة  فكر  ،  ووجود  ووجود 

ألحزاب ال�ي طاملا  أما اليوم فإن هذه ا.  أيديولو�� ينبع من االش��اكية اجتاح العالم �� ف��ة من الف��ات

رَحل"جاء عل��ا الدور ل�ي  ،  دت عرض املدن وحدها�سيّ 
َ
رّحل"أو    " ت

ُ
الفراغ الذي    "ت نحو القرى وتمأل 

طلِ 
ُ
ف�ي تقر�با  ،  أما أسباب فشلها �� املدن ورحيلها إ�� القر�ة.  ق عل��ا إدار�ةتركتھ األحزاب ال�ي �انت ت

 
 هناك من �ستعمل وصف "ال�ائنات االنتخابية"، حيث اإلشارة إ�� أ�خاص يح��فون االنتخابات ولد��م قدرة ع�� جلب أصوات الناخب�ن من خالل  14

 غ�� قانو�ي.   مجموعة من املمارسات م��ا ما هو مشروع وم��ا ما هو
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املدن  �� سابقا  قّو��ا  ال�ي  األسباب  ق نفس  من  هذهبيل:  ،  اهتمام  مجتم�� باملاألحزاب    َضُعف  شروع 

الدفاع ينب��  ك  ومحاولة،  عنھ  الذي  اقتصاديا تبنيھ  أو  سيا��ي  ل ؛  ��نامج  ال�ار�زمافتقادها  ية لقيادة 

وخ�ِ  وسياسية  نضالية  تجر�ة  واكبت  واملعتقالتال�ي  ا�حن  من  ،  �ت  وضّ��  املواطنون  حولها   
ّ

والتف

الشباب طينة  ،  أجلها  الفا��يمن  بركة،  عالل  بن  بوعبيد،  واملهدي  الرحيم  الرحمان  ،  وعبد  وعبد 

وغ��هم الرمزي ،  اليوسفي  الرأسمال  إ��  تفتقد  حز�ية  قيادات  هؤالء  ف 
َ
خل املستوى  ،  و�نما  و��� 

ا�جيد املناصب،  التعلي�ي  أجل  من  داخلية  صراعات   �� ا�شقاق،  ودخلت  ف 
ّ
خل ��  مما  كب��ة  ات 

ُمنافسة أحزاب    1997وافد جديد ع�� الساحة السياسية يحاول منذ    ناك؛ كما أن هصفوف األحزاب

�� مواقعها الوطنية  التصور ،  ا�حركة   �� لها  لكنھ معاكٌس  مّما استفادت منھ  يرتكز  ،  مستفيدا  ور�ما 

ال�ي �ان  ،  ع�� مرجعية أك�� َقبوال داخل ا�جتمع املغر�ي ا�حافظ بطبعھ عكس املرجعية االش��اكية 

خرج حامل��ا من امللة    وتم رم��ا بالكث�� من النعوت ال�ي ،  البا ع�� أ��ا غر�بة ع�� ا�جتمعُينظر إل��ا غ 
ُ
ت

الوافد الذي هو حزب العدالة والتنمية.  15والدين �� استقطاب مناصر�ن  ،  ومن املؤكد أن هذا  نجح 

املست ع��  االش��ا�ي  املّد  ضمور  �عد  اليسار�ة  لألحزاب  أصوا��م  يمنحون  وسيادة  ،  العامليوى  �انوا 

الدي�ي األصل ،  الفكر   �� تكن  لم  عر�ضة  فئات  أصوات  إليھ  يجلب  أن  استطاع  ا�حزب  هذا  أن  كما 

ساهم �ل هذا .  16"�شريعا �� م�ان هللا"مقتنعة بالعمل السيا��ي ولم تكن تنظر إ�� العمل ال��ملا�ي إال  

�ان ال�ي  الفئات  وع��  دارها  عقر   �� اليسار�ة  األحزاب  منافسة  عل��ا��  محسو�ة  هذه  ،  ت  وأن  سيما 

  17فرغم أنھ ال يمكن القول إن �ل الطبقة املتوسطة .  األخ��ة فقدت الكث�� من أنصارها داخل املدن

  إال أنھ من الوارد أن األخ�� استفاد من عزوف كب�� ،  اتجهت نحو منح أصوا��ا �حزب العدالة والتنمية 

 . مل السيا��ي �عد موجات من ال��اجع والتنازل �� صفوف الطبقة املتوسطة �سبب غياب شهي��ا للع

ت �جلت  ال�ي  الوطنية  ا�حركة  أحزاب  عن  هنا  نتحدث  أننا  يظهر  ا�حليةقد  االنتخابات   �� ،  راجعا 

التقدم    ناعّممو  حزب  ع��  ��  األمر  تقدما  �جل  الذي  ا�جماعية  ترتيبواالش��اكية  وال  ،  االنتخابات 

املالحظات   �عض  عليھ  واالستقاللتنطبق  االتحاد  حزَ�ي  ع��  التقدم ،  امل�جلة  حزب  أن  وا�حال 

الصغ��ة  املدن  أو  القرى   �� مقاعده  أغلب  و�نما  املدن   �� كب��  وجود  لھ  �عد  لم  بدوره  ،  واالش��اكية 

و األعيان  ع��  الكب��  انفتاحھ  التدب��  مستف،  "االنتخابية  األ�خاص"�سبب   �� وجوده  من  يدا 

 
ف ا�حسن الثا�ي سن  15

ّ
م حّل ا�حزب الشيو�� سنة أواخر خمسينيات القرن املا��ي، من طرف القضاء اإلداري بناء ع�� خطاب محمد ا�خامس، ووظ

َ
ة ت

 �لمة "خوارج " خالل رده ع�� املعارضة االتحادية.  1981
 خابات ألسباب دينية. املقصود هنا، التيارات السلفية ال�ي �انت ال �شاركھ �� االنت 16
املناق  17 املفهوم خالل هذه  توظيف هذا  أثناء  ا�حذر  ال�ي �ستد��  واملن�جية  العلمية  بالصعو�ات  رغم وعينا  املتوسطة،  الطبقة  �عب��  �� �ستعمل  شة 

 غياب الدراسات اإلحصائية وامليدانية.
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األصا.  ا�ح�ومي حزب  واملعاصرةأما  الذكر،  لة  سبق  ح�ى  ،  وكما  كب��  �ش�ل  املدن   �� ل 
ّ
يتوغ لم  فهو 

م��ا طرده  تم  إنھ  نقول  أن  حاز،  يمكن  حزب  �شأتھ،  فهو  ��  ،  منذ  األغلبية  من  ع��  الثانية  الغرفة 

" املغر�ي  املستشار�نال��ملان  انتخابات  "مجلس  أية  يخوض  أن  من ،  قبل  عدد  أك��  واستقطب 

من    "االنتخابية  "األ�خاص التقرب   �� م��ا  رغبة  جراره  ركبت  ا�حزب   السلطةال�ي  التصق  أن  �عد 

فهو لم ينل ذلك ألنھ  ،  2009أما املدن ال�ي سّ��ها سنة  ،  فؤاد ع�� الهّمة الذي املقرب من امللك آنذاكب

حصل ع�� أغلبية مقاعدها و�نما ألنھ استطاع أن يضبط عملية التحالفات لصا�حھ مستغال �� ذلك 

ا �� �عض  قد حقق تقدًم ف  ومن ثّم،،  حزاب �� ذلك الوقتمن املمارسات ال�ي تحدثت ع��ا األ   العديد 

كما تقدم من حيث العدد اإلجما�� لألصوات الذي جعلھ يتجاوز عتبة  ،  املدن رغم أنھ خسر التسي��

أفاده �� ترؤس  األمر الذي  ،  اكت�ح القرى   قد  �� هذه االنتخابات كما يمكن القول إنھ  .  املليون صوت

إثقال ا�جال القروي �عدد املنتخب�ن)  12خمس جهات من أصل  (   أك�� عدد من ا�جهات ، 18مستغال 

منھ املدن  مما جعل   �� والتنمية  العدالة  القوي �حزب  قّد ،  املنافس  أقو�اءف�لما  حصد ،  م مر�ح�ن 

أك�� ��  ،  نتائج  النتائج  أظهرتھ  ما  و مدينة  وهذا  الذي  ،  الر�فمنطقة  وجدة  األك��  التحدي  ظل  و�ن 

 .  ب�ن صفوفھ الطاقات ا�حز�ية ال�ي يضّمها مسألة  واجهھ منذ تأسيسھ هوي

 
ً

 قد    2015االنتخابات البلدية لسنة    أّن يمكن القول  ،  إجماال
ّ

س��داد    رت ع�� بداية مرحلة جديدةأش

املتوقع أن يفوز حزب عبد االلھ    من  إذ لم يكن،  ف��ا الش�وك ب�ن أطرف اللعبة السياسية �� املغرب

 60وال أن ي��أس بلديات ك��ى �س��لك نحو  ،  �ان ب�ل املدن الك��ى ال�ي �عتمد نظام وحدة املدينة�بنك 

للبلديات ا�خصصة  األموال  كث�� ،  من  تأثرت  االستقالل   اكما  بحزب  واملعاصرة  األصالة  حزب  عالقة 

منافس �عد  ��    ةسيما  للثا�ي  "األ�خاص  ،  ليديةالتق  مواقعھاألول  استقطاب  حول  معھ  والتنافس 

-حزب االستقالل ل�ي ي��أس جهة فاسورفض التصو�ت لصا�ح حميد شباط أم�ن عام  ،  االنتخابية"

األمر الذي ش�ل ما  ،  �عد أن فقد قوتھ �� مدينة فاس �سبب مزاحمة حزب العدالة والتنمية،  مكناس

لشباط ب�ش الصدمة  االستقالل  ھ  حزب  �  زعيم  واملعاصرةجعلتھ  األصالة  مع  تنسيقھ  وقف  ، علن 

 
�� املائة من عدد   70مليون) من عدد س�ان املغرب، لكنھ �ساهم بأك�� من    13��  �� املائة (حوا  40ال �ش�ل عدد الس�ان �� ا�جال القروي إال أقل من    18

خّصص للمدن   13جماعة قرو�ة وأك�� من    1280الناخب�ن الكبار الذين يصوتون لتشكيل ا�جهات وغرفة املستشار�ن (حوا��  
ُ
ب، بينما ال ت

َ
ألف منتخ

ب، رغم أن املدن تضم ح  8000جماعة وحوا��    120إال  
َ

ب فاَز بمقعده �� دوار صغ�� بـ    20وا��  منَتخ
َ

صوت   100مليون �سمة)، وهكذا يتساوى منتخ

بـ   فاز  بال��ملان،    1000مع منتخب  املستشار�ن  التصو�ت ع��  أو خالل  ا�جهة  أثناء �شكيل مجلس  األصوات متساو�ة  ت�ون  و��ذا  املدينة،   �� صوت 

الثالثة من حيث عدد املقاعد (رغم أن بحيث يمكن �حزب أن يفوز باملرتبة األو�� ع�� الصعيد   الوط�ي من حيث عدد األصوات لكنھ يأ�ي �� الرتبة 

ألف عن حزب األصالة واملعاصرة، إال أن األخ�� احتل الرتبة األو�� من حيث    300حزب املصباح فاز بمليون ونصف صوت واحتل الرتبة األو�� بفارق  

 ).مقعًدا 1644والتنمية أي بفارق للعدالة  5018مقابل  مقعًدا 6662عدد املقاعد 
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األمر الذي ست�ون لھ امتداداتھ فيما �عد ع�� شباط  ،  ويشرع �� االق��اب من حزب العدالة والتنمية

 .  ا�حور القادم��  التطّرق لھتم ما سيوهو ، وع�� حزب االستقالل

 

 
ً
 إ�� التصادم  سوء التفاهممن :  2016للسا�ع من أكتو�ر  االنتخابات ال��ملانية ا.ثالث

املغر�ية السياسية  اللعبة  أطراف  �عا�شت  لسنة    19لقد  املغر�ي  ا�حراك  أعقبت  ال�ي  الف��ة  طيلة 

أحيانا  توتبادل،  2011 ا�جاملة  عبارات  اإل ،  األطراف  وسائل  عن  �عيدا  اختالفا��م  إال  ،  عالموتدبروا 

نذر صاحب حيث  ،  فيما  "ح�ومة  ضمن  بأنھ  نفسها  تصف  ا�ح�ومة   �� املشاركة  األحزاب  استمرت 

امللكية،  ا�جاللة" السياسات  عن  أحد  ،  وتدافع  صّنف  ال�ي  املعارضة  ألحزاب  بالنسبة  األمر  نفس 

لـ "معارضة صاحب ا�جاللة" إال أنھ مع اق��اب موعد االنتخابات ال��ملانية  .  20ممثل��ا حز�ھ بأنھ ينت�ي 

األمر الذي يمكن معا�جتھ من  ،  وتتجھ نحو املواجهة املباشرة،  طراف تبتعد عن لغة التحفظبدأت األ 

 .  وما �عدها 2017أكتو�ر  7خالل تناول ما قبل 

 2016 أكتو�ر  7انتخابات  سياقات ما قبل -1

ا�ح�ومة ورئيس  امللك  يتبادل  أن  املغرب  �عتد  الرسمية ،  لم  ا�خطب  خالل  من  االنتقادات 

اإل  أهمها  ،  يةعالموالتصر�حات  �ان  ال�ي  املتلفزة  امللكية  ا�خطابات  خالل  لوحظ  الذي  األمر  وهو 

صيف    �� العرش  ي��  2016خطاب  ما  فيھ  جاء  االستغراب ":  الذي  ع��  يبعث  يقوم  ،  ما  البعض  أن 

وأخالقيابم مبادئ  مع  تتنا��  السمارسات  العمل  لسمعة  ،  يا��يت  ���يء  ومفاهيم  تصر�حات  و�طلق 

املؤسسات  وتمّس ،  طنلو ا ومصداقية  النا�،  بحرمة  و�عاطف  أصوات  لكسب  محاولة  وال  .  خب�ن� 

وال�ي ،  ال�ي �عرفها ف��ة االنتخابات،  ن أنبھ لبعض التصرفات والتجاوزات ا�خط��ةأ،  يفوت�ي هنا أيضا

رد مل�ي ع�� تصر�ح سابق   ع�� أ��اهذه الفقرة    النظر إ��وقد تم  .  21قبة مرتكب��ا" ومعا،  ع�ن محار���ايت

ك��ان املغرب،  البن   �� دولة  من  أك��  وجود  فيھ  االنتخابات  من�ّ ،  انتقد   �� "سينتصر  حز�ھ  أن  إ��  �ا 

وليس  ،  املقبلة ألن هذه �� مص�حة البلد ومص�حة الدولة الرسمية ال�ي يرأسها امللك محمد السادس

ي يتم فيھ التلميح إ�� أزمة  املرة األو�� تقر�با ال�إ��ا  .  22تلك ال�ي ال ندري من أين تأ�ي قرارا��ا و�عيينا��ا"

 
 املقصود هنا �ش�ل أبرز املؤسسة امللكية وحزب العدالة والتنمية.  19
ل متباينة �� صّرح بذلك إدريس لشكر ال�اتب األول �حزب االتحاد االش��ا�ي، خالل استضافتھ �� أحد برامج التلفزة املغر�ية، األمر الذي لقي ردود فع  20

 مواقع التواصل االجتما��. 
21 https://goo.gl/aRoOQ5  

  https://goo.gl/mHPrfV، ��:  2016يونيو  29جر�دة الصباح،  22

https://goo.gl/aRoOQ5
https://goo.gl/mHPrfV
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ا�ح�ومة امللك ورئيس  ب�ن  قائمة  األخ���عدم،  سياسية  التمي،  ا �ان هذا  إ��  امللك و�ع ي�جأ  ب�ن   ض �� 

 .  ب��هالتحكم �� األحزاب" حسب �ع الذين "�ستغلون قر��م من امللك من أجل، ا�حيط�ن بھ 

  � قد  و�ذا  ك��ان  ابن  التلميحان  لغة  �حزب ،  استعمل  العام  األم�ن  ا�ح�ومة   �� ووز�ره  حليفھ  فإن 

، 23عندما �خص "التحكم" �� مستشار امللك فؤاد ع�� الهمة،  �ان أك�� تصر�حا،  التقدم واالش��اكية

لم   الذي  ضد    �ستسغھ األمر  الل�جة  شديد  بيانا  وأصدر  امللك  هللالديوان  بنعد  فيھ  نبيل  :  جاء 

التقدم األ   التصر�حات" �حزب  العام  واألم�ن  املدينة  وسياسة  السك�ى  وز�ر  هللا  بنعبد  لنبيل  خ��ة 

إطالق   عن  اإلحجام  تقت��ي  انتخابية  ف��ة   �� السيا��ي  للتضليل  وسيلة  إال  ليست  واالش��اكية 

 .  "24تصر�حات ال أساس لها من ال�حة 

�عض   ب�ن  املتبادلة  والبالغات  والتصر�حات  ا�خطابات  أرهصت  ا�ح�ومة لقد   �� املمثلة  األحزاب 

  ن�جھو��� ما سيتم  ،  أكتو�ر  7إ�� مستقبل العالقة ال�ي ستؤطر هؤالء خالل انتخابات  ،  والقصر املل�ي

االنتخابات   تأت  لم  �لإذا  يأملها  ال�ي  ظل  .  طرف  بالنتائج   �� لالنتخابات  التحض��  تم  جواء  أوهكذا 

الدولة    ،ملتبسة رئيس  ب�ن  متشنجة  �عالقة  واالش��اكية  مطبوعة  التقدم  وحزب  ا�ح�ومة  ورئيس 

االستقالل س،  وحزب  األصالة  يحيث  وحزب  الداخلية  وزارة  منتقدي  دائرة  إال  األخ��  هذا  نضم 

أ�شطتھ  ،  والعاصرة بالتضييق ع��  األو��  بأنھ  ،  السياسيةم��ما  الثا�ي  والتأث��  وواصفا  للتحكم  "رمز 

وسمحت ،  منظّمةوقد تم تتو�ج هذا املسار املرتبك بمس��ة دعت لها جهات غ��  ،  و�ضعاف األحزاب"

وال�ي  ،  بأحد أك�� شوارع العاصمة االقتصادية الدار البيضاء ،  وزارة الداخلية بتنظيمها دون ترخيص

�عيدةقِد  مدن  من  املشار�ون  لها  شعارات  ،  م  و"ضد  رافع�ن  رئيس ،  "األسلمة" األخونة"  وطالبوا 

فإن مقاطع الفيديو ال�ي تم  ،  و�ذا �انت وزارة الداخلية قد نفت علمها بأمر املس��ة.  لرحيلا�ح�ومة با

االجتما�� التواصل  مواقع  ع��  �علمون ،  تداولها  ال  املس��ة   �� املشارك�ن  من  العديد  أن  أظهرت 

والة من ال  �عليماتمؤكدين أ��م تلقوا  ،  عالمكما تحدث �عض رجال السلطة إال وسائل اإل ،  مضمو��ا

وقد  .  ح�ومة ابن ك��ان  ةالبيضاء من أجل مجا��مدينة الدار  والعمال يطلبون م��م نقل املواطن�ن إ��  

 . عالملت مجموعة من املقدم�ن والشيوخ الذين ظهروا �� وسائل اإل اوأق، نفت وزارة الداخلية ذلك 

 
، قال: "إنھ ليس لديھ أي مش�ل مع حزب األصالة واملعاصرة، 2016شتن��    8األيام �� عدد الصادر بتار�خ  �� حوار أجراه نبيل بن عبد هللا مع �حيفة    23

ي أخرجتھ إ�� الوجود.... مش�لتنا ليست مع األصالة واملعاصرة كحزب، بل مش�لتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من  و�نما مش�لتھ مع ا�جهة ال�

 يجسد التحكم... املستشار املل�ي فؤاد عا�� الهمة هو من يقف اآلن وراء "البام".
24 https://goo.gl/RQhlSo  

https://goo.gl/RQhlSo
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   ساهمت 
ً
ال�ي   اإذ املس��ة  األخونة"  هذه  "مس��ة  بـ  املغرب   �� عليھ  يطلق  العالقة ،  أصبح  كشف   ��

والتنمية العدالة  وحزب  الداخلية  وزارة  ب�ن  لنفس ،  امللتبسة  املنت�ي  وا�حر�ات  العدل  وز�ر  دفع  مما 

إ��   "فسيبوك"  اإلعالنا�حزب  االجتما��  التواصل  موقع   �� تدو�نة  من ،  ع��  ا��حابھ  ف��ا  �علن 

قبل أن  .  25ئا من السلو�ات ال�ي تقعمت��ّ ،  ع وزارة الداخلية ع�� االنتخابات ال��ملانية ماملزدوج    شرافاإل 

 . ع�� االنتخابات ألسباب لم �علن ع��ا شرافويعود إ�� اإل ، ي��اجع عن قراره

 2016أكتو�ر  7انتخابات رهانات ما �عد  -2

 
َ
دستور  ت ظل   �� الثانية  ال��ملانية  االنتخابات  إجراء  الفقرة  ،  2011م  تناولتھ  الذي  السياق  ظل   ��

املغرب،  السابقة تار�خ   �� االنتخابات  أصعب  من  جعلها  من ،  مما  كب��ا  �ان  عل��ا  الرهان  أن    سيما 

والتنمية   جانب العدالة  وحزب  السيا��ي  حزب  ،  النظام  إضعاف  أجل  من  السلطة  عليھ  راهنت  إذ 

التو  هذا  ع��  عديدة  مؤشرات  توافرت  وقد  والتنمية  العدالة  ،  صيفالعدالة  حزب  ترشيح  منع  م��ا 

معين�ن أل�خاص  ا�حملة  ،  والتنمية  خالل  أخرى  مناطق   �� ومس��ات  مهرجانات  إقامة  ومنع 

حينھ،  ةاالنتخابي  �� وتصر�حات  بالغات  يصدر  والتنمية  العدالة  حزب  �ان  هذه ،  وقد  ف��ا  ينتقد 

األحزاب،  املمارسات جل  أصدرت  �لها،  كما  نقل  لم  �شت�،  إن  وزارة بيانات  ممارسات  من  ف��ا  ي 

أو   البعضالداخلية  �عضها  ف��ا  راهن،  تنتقد  والتنمية    كما  العدالة  حزب  تأكيد  عل��ا  أجل  من 

سيما وأنھ �ان قد دخل �� مرحلة صعبة مع املؤسسة امللكية  ،  26ومواجهة تحديات املرحلة،  شعبيتھ

�� االنتخاباتد �ل قدراتھ من  أما حزب األصالة واملعاصرة فقد جنّ   .ومحيطها الفوز  تم  ،  أجل  حيث 

وتم  ،  املعروف بمواجهتھ الشديدة مع عبد االلھ بن ك��ان،  انتخاب أم�ن عام جديد هو إلياس العماري 

اإل  آللتھ  كب��  دعم  لقاءات  ،  يةعالم��خ��  تضم  وعقد  متنوعة  فئات  مع  األعمال موسعة  أ�حاب 

 .  لل���ح باسمھ �� االنتخابات ممن أجل دعو��، واأل�خاص املعروفون بنفوذهم االنتخا�ي

صدمت األحزاب املنافسة �حزب  قد ت�ون  و ،  املهتمون أسفرت االنتخابات عن نتائج توقعها الباحثون  

والتنمية تتوقعها،  العدالة  لم  السلطة  بأن  ا�جزم  يمكن  ال  والتنمية ،  بينما  العدالة  حزب  فاز  حيث 

 2011ا بينما لم يحصل �� انتخابات  مقعًد   127(  بوزاد من عدد مقاعده بمجلس النوا،  باملرتبة األو��

 
خالل االنتخابات ا�جماعية السابقة �ان "لتدو�نة املنشورة �� صفحة الوز�ر مصطفى الرميد ع�� الفيسبوك، وال�ي تناقل��ا وسائل اإلعالم: "  جاء �� ا   25

انتخابات   من  أسابيع  ثالثة  �عد  ع��  حاليا  االنتخا�ي..  بالشأن  يتعلق  ما  �ل   �� الداخلية  وز�ر  مع  يقرر  وا�حر�ات  العدل  تقع  7وز�ر  �جائب   أكتو�ر 

. "وز�ر العدل وا�حر�ات ال �ستشار وال يقرر �� شأن ذلك، مما �ع�ي أن أي رداءة أو ن�وص أو تجاوز أو انحراف ال يمكن أن ي�ون مسؤوال "!!!…وغرائب

 ". ع��ا
بال���ح    26 قياد��ا  السماح لبعض  إ��  التوحيد واإلصالح"، حيث عمدت هذه األخ��ة  بينھ و�يھ "حركة  الفصل  ي��اجع عن خيار  الذي جعلھ  ع�� األمر 

 قائمة ا�حزب �� العرائش ومراكش و�� مناطق أخرى. 
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ع��   رصيد)،  مقعًدا  107إال  إ��  حو��  وأضاف  األصوات  حصة  من  صوت  300ه   800و  ن مليو (  ألف 

تقر�بً صألف   الثانية)،  اوت  املرتبة   �� واملعاصرة  األصالة  حزب  غر�مھ  حّل  ��  )،  مقاعد   103(   بينما 

تل حزب االستقالل حيث اح،  الوطنية �ش�ل غ�� مسبوق ة  الوقت الذي تراجعت فيھ أحزاب ا�حرك

الثالثة التقدم    وحصل)،  مقعدا  20(  خامساوحّل حزب االتحاد االش��ا�ي  )،  امقعًد   46(  الرتبة  حزب 

 . دامقعً  37الرتبة الرا�عة بـ  لألحراربينما احتل حزب التجمع الوط�ي ، ا فقطمقعًد  12االش��اكية ع�� 

ا�ح��  و   
ّ

يجف أن  انتخابات  قبل  نتائج  بھ  كتبت  نظر�ة  ،  2016أكتو�ر    7الذي  �جاالت  ِخيضت 

املغر�ية السياسية  ا�حياة  رقاء 
ُ
ف سين�جها  ال�ي  السبل  حول  البنود  ،  متواصلة  اح��ام  سبيل   ��

عات حول ما إذا �ان  .  و�� نفس الوقت مواصلة االختالف السيا��ي،  الدستور�ة
ّ
وهكذا تزاحمت التوق

األ  سيع�ن  الدولة  ال�ي  رئيس  البلدان   �� األعراف  تق��ي  كما  األغلبية  ع��  ا�حائز  ل�حزب  العام  م�ن 

ال��ملا�ي النظام  العام  ،  �عتمد  األم�ن  غ��  أخرى  �خصية  ا�حزب  نفس  داخل  من  سُيع�ن  أنھ  أم 

وأكيد أن تباُين التوقعات لم يأِت  .  27استنادا إ�� أن الدستور لم يكن حاسما �� هذا النقطة،  ل�حزب

و�نما جاء بناء ع�� �عّدد املؤشرات ال�ي برهنت ع�� أن هناك سوء تفاهم حاصل ب�ن عبد ،  من فراغ

غ��  .  وأن أجواء ا�حكم تحوم حولها غمامة تحول دون صفا��ا ،  و��ن املؤسسة امللكية،  االلھ ابن ك��ان

بردت ما  سرعان  عات 
ّ
التوق َحماوة  القصر  ،  أن  من  الواردة  األخبار  طعت 

َ
ق الشك ،  املل�يعندما 

عّ�ن ،  باليق�ن
ُ
وأنھ ال سبيل إ�� مز�د ،  هو األم�ن العام ل�حزب الفائز باألغلبية،  وأعلنت أن ال�خص امل

وأن املمارسة الدستور�ة سائرة �� اتجاه تكريس عرف دستوري  ،  من ال�جال بخصوص هذه النقطة

الذي ج ا�حزب  أم�ن عام  ا�ح�ومي هو  بالت�ليف  املع�ي  بأن ال�خص  األو��يق��ي  املرتبة   �� وقد .  اء 

اثنان أمران  التوجھ  هذا  ع��  شعبية:  ساعد  ِحرا�ات  رحم  من  ولدت  دستور�ة  وثيقة  رفعت ،  وجود 

ال��ملانية امللكية  حزب  ،  شعار  قادة  والتنميةواصطفاف  زعيمهم  العدالة  التحّمس  ،  خلف  وعدم 

 ؟  ا �غ�� موقف ا�حزبوملاذ؟ لكن ما الذي حدث �عد ذلك . لتنصيب أي �خص آخر من نفس ا�حزب

 ؟  �� ظل االستمرار�ة  �غي�� مارس أم  9خطاب   لقوسإغالق : 2017 مارس 15ما �عد بالغ  را�ًعا.

الفأن    قبل ا�حراك  مآالت   �� تاله،  �ننظر  الذي  التغي��  ومسلسل  باقتضاب  �اي��ي  عوارض   �� �ش�� 

املرحلة  "  لهذه  بـ  وصفھ  يكمن  ما  ع��  املغرب  فتحت  ��ال�ي  جديد"  امل  باراد�غم  امللكية  سؤسعالقة  ة 

السياسية يراه  ،  28باألحزاب  قد  أ  املتتبعفما  تار�خ اليوم  القادمة  األجيال  لدى  سي�ون  عابرة  حداثا 

 
ي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وع�� أساس ما ي��: "�ع�ن امللك رئيس ا�ح�ومة من ا�حزب السيا��  47جاء الفقرة األو�� من الفصل    27

 نتائجها".  
إ��اء ح�ومة عبد   رغم أن من الصعب ا�جزم بأن ما حدث �عد أمرا غ�� معتاد �� عالقة امللكية باألحزاب املغر�ية، سيما إذا عدنا إ�� الطر�قة ال�ي تم ��ا 28
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�انت تظ ال�ي  وقائع األمس  اليوم  أحداثا عادية  ره يدرس كما تدرس   . فملعاصرها 
ً
ت  مباشرة �ليف �عد 

حو�� استمرت  ،  يةالدول اإلفر�ق  امللك املغرب �� جولة طو�لة نحوغادر  ،  ابن ك��ان بتشكيل ا�ح�ومة

ع��   شرافاإل   بة وطنية أوسا متفرقة وقص��ة من أجل إحياء من  قليلة  عاد خاللها مرات،  خمسة أشهر

حيث �ان  ،  وقد اصطحب خالل هذه ا�جولة الطو�لة وزراء محددين دون غ��هم،  مؤتمر حول البيئة

الفالحة   البحر وز�ر  أخنو   ي والصيد  الز�ارات  شعز�ز  هذه   �� الزاو�ة  اتفاقية ُم ،  حجر  من  أك��  وقعا 

بينما لم يحضر أي من الوزراء املنتم�ن �حزب العدالة والتنمية �� هذه  .  وحاضرا �� أك�� من بروتو�ول 

اتفاقيات أية  يوقعوا  ولم  �شغلون  ،  الز�ارات  �انوا  أ��م   رغم 
َ
ق من  مهمة  و   بيل حقائب  النقل التجه�� 

واملعادن األثناء، والطاقة  و��  االنتخاباتو   .  �عد  وز�ر ،  مباشرة  تصر�ف   أعلن  ح�ومة   �� ا�خارجية 

استقالتھ   مزوار  الدين  صالح  لألحرارالعمال  الوط�ي  التجمع  حزب  رئاسة  تحملھ  ،  29من  بدعوى 

االنتخابات  �� ل�حزب  الضعيفة  النتائج  أر�ك  ،  املسؤولية عن  الذي  ابن ك��ان مع حزب  األمر  تواصل 

 حيث �ان ال�خص املق��ح لهذا املنصب هو،  �� انتظار �عي�ن رئيس جديد لھ،  التجمع الوط�ي لألحرار

أخنوش عز�ز  األعمال  ورجل  الفالحة  أّج ،  وز�ر  ل�ي  الذي  ا�حزب  مؤتمر  ا�عقاد  إلفر�قيا  ز�اراتھ  لت 

وح�ى عندما تأ�ى األمر ،  ب لھتسا�ح�ومية السابقة غ�� منرغم أنھ �ان �� الوالية  ،  يضعھ ع�� رأسھ

ولم يلتق برئيس ا�ح�ومة  ،  األفر�قيةصاحبا للملك �� جوالتھ  فإنھ ظل ُم ،  ا ل�حزبسا جديديوأصبح رئ

إ�ي أنتظر ": يجب، ن موعد �شكيل ا�ح�ومة�ان ُ�سأل ععندما  ح�ى أن األخ��،  امل�لف إ�� مرات قليلة

من   أخنوش  ال��ي  "فتوى"وقد  .  إفر�قيا"عودة  ل�ح�ومة  العامة  األمانة  ��  ،  أصدرت  الوزراء  أن  تفيد 

الة التنا�� إذا لم  سي�ونون �� ح،  والذين انتخبوا أعضاء �� مجلس النواب،  ح�ومة تصر�ف األعمال

وأفقدوا  ،  من ا�ح�ومة  أن قدموا استقال��م  ا إالوز�رً   12فما �ان من  ،  سؤولي�نحدى امل�ستقيلوا من إ

وقد أشار أك�� من باحث ،  مما أر�ك س��ها وخلف العديد من املشا�ل،  ا�ح�ومة حوا�� ثلث أعضا��ا

أنھ   الدستوري  القانون  النواب    لم ��  �جلس  الداخ��  النظام  وأن  التنا��  حالة  القانون  و توجد 

 .  حالة التنا��ء االستمرار �� مهامهم دون الوقوع اتيحان للوزر يُ ، التنظي�ي لس�� عمل ا�ح�ومة

 
شهرا. كما ال يختلف األمر كث��ا عن الن�ج الذي سلكتھ امللكية مع ح�ومة التناوب ال�ي   18�عد أن لم تق��ي �� منص��ا إال    1959هللا إبراهيم سنة  

سنة   املشهور  بيانھ  يصدر  االش��ا�ي  االتحاد  حزب  جعل  الذي  األمر  اليوسفي،  الرحمان  عبد  املن�جية 2002ترأسها  ع��  "االنقالب  فيھ  منتقدا   ،

عبد يقود  أن  يأمل  ا�حزب  �ان  إذا  الداخلية    الديمقراطية".  وز�ر  امللك  ع�ن  أن  �عد  يحصل  لم  ما  وهو  الثانية،  للمرة  ا�ح�ومة  اليوسفي  الرحمان 

 اطي. األسبق إدريس جطو القادم من عالم األعمال وز�را أوال، م��يا بذلك تجر�ة فتية تمت املراهنة عل��ا من أجل التسريع باالنتقال الديمقر 
سنة    29 ا�حزب  هذا  ع  1977تأسس  أحمد  يد  قيادتھ  ع��   �� واستمر  امللك،  صهر  والنواب   29صمان،  األعمال  رجال  من  أساسا  �ش�ل  وقد  سنة، 

ن مؤسسھ من يقود ا�ح�ومة ب�ن سنة  
ّ

، 1997، كما شارك �� ح�ومة التناوب ال�ي قادها اليوسفي سنة  1977و   1972ال��ملاني�ن املستقل�ن، وقد مك

با ما تم �عتھ من قبل أحزاب الكتلة الوطنية بأنھ حزب صنعتھ اإلدارة من أجل منافسة األحزاب وظل حاضرا �� املشهد االنتخا�ي منذ تأسيسھ، وغال

 الوطنية. 
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ا للذكرى  تخليًد من العاصمة السينغالية "د�ار"،  وقد اختار امللك أن يتوجھ بخطاب للشعب املغر�ي  

  ةرغم أن األخ�� ،  شعبھ من خارج البالد،  و�انت تلك �� املرة األو�� ال�ي يخاطب ف��ا ملك مغر�ي،  41الـ  

وليست    تليس عنف  أعمال  أو  حرب  حالة  امل.  مستعمرة��  ال�ي  لت�لم  املنجزات  عن  خطابھ   �� ك 

"االتحاد  ،  إلفر�قيا  تھز�ار حقق��ا   منظمة  إ��  املغرب  عودة  قرب  الراحل ،  "اإلفر�قيوعن  �ان  أن  �عد 

ا قد  الثا�ي  سنة  ا�حسن  اإل   نم  1985��حب  الوحدة  أ� منظمة  أساس  ع��  بـ    �ا فر�قية  �ع��ف 

التالية   و��،  "البوليسار�و" الفقرة  جاءت  ا�خطاب  ا�ح�ومة  " :  نفس  �شكيل  يتم  أن  ع��  وسأحرص 

فاملغار�ة  .  ولن أ�سامح مع أي محاولة ل�خروج ع��ا.  ووفق من�جية صارمة،  طبقا لهذه املعاي��،  املقبلة

لقد عكست لغة ا�خطاب  . 30ينتظرون من ا�ح�ومة املقبلة أن ت�ون �� مستوى هذه املرحلة ا�حاسمة"

امللك   ب�ن  العالقة  طبيعة  حول  املغر�ية  السياسية  األوساط   �� متداولة  �انت  ال�ي  ورئيس الش�وك 

بي��ما،  ا�ح�ومة انقطعت  االتصال  قنوات  وأن  متوترة  أصبحت  العالقة  هذه  أن  راج  ما  ،  إذ  وهو 

 . 2017مارس   25كرسھ بالغ وسي، �عد تصر�حات ابن ك��ان نفسھ ستؤكده فيما

إن   بل  ك��ان،  ابن  بزعامة  والتنمية  العدالة  حزب  ع��  واألحزاب  امللكية  ب�ن  العالقة  تأزم  يقتصر  لم 

  األخ�� ح  صرّ ، وقد  أجواء مت�جنة بدأت �سود ب�ن السلطات وحزب االستقالل بزعامة حميد شباط

اإل  عرض    عالملوسائل  أحزابأنھ  ضم  لقاء  داخل  االش��ا�ي  :  عليھ  واالتحاد  واملعاصرة  األصالة 

الشعبية وا�حركة  لألحرار  الوط�ي  والتجمع  الدستوري  العدالة  ،  واالتحاد  لدعوة  االستجابة  عدم 

األصالة  ،  با�ح�ومة  لاللتحاقوالتنمية   حزب  يقودها  ح�ومة   �� االستقالل  حزب  مشاركة  مقابل 

ابن   يفشل  عندما  �شكيلهاواملعاصرة   �� مجلس ،  ك��ان  رئاسة  من  االش��ا�ي  االتحاد  حزب  وتمك�ن 

املعارضة،  النواب نحو  واالش��اكية  والتقدم  والتنمية  العدالة  حز�ي  دفع  مقابل  التصر�ح ،  ��  وهو 

هو صاحب مق��ح عرقلة مهمة ابن ك��ان �� �شكيل    �ونھشباط بم��مة  ،  املعنيةاألحزاب    نفتھالذي  

 . 31ا�ح�ومة

أحزابو  �عضو�ة  ا�ح�ومة  �شكيل  حول  املفاوضات  تجري  �انت  وا�حركة  :  �ينما  والتنمية  العدالة 

االستقالل وحزب  لألحرار  الوط�ي  والتجمع  واالش��اكية  والتقدم  التوقعات  ،  الشعبية  �انت  وحيث 

أن  إ��  تأخر  �ش��  و�دون  عادية  بطر�قة  ستتش�ل  مشا�ل  ،  ا�ح�ومة  هناك  بأن  تتوارد  األنباء  بدأت 

املتفاوض�ن ب�ن  �� مقابل وجوب إشراك   وأن هناك خطوطا حمراء ع�� مشاركة،  كب��ة  أحز�ا معينة 

ع�� ابن ك��ان أن    األخ��حيث اش��ط  ،  ن ك��ان وأخنوش"وقد اتخذت األزمة عنوان "اب،  أحزاب أخرى 

 
30 https://goo.gl/z7PXm4  

 أكتو�ر". 8تطلق وسائل اإلعالم املغر�ية ع�� هذا الواقعة "مؤامرة  31

https://goo.gl/z7PXm4
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يت ا�ح�ومةال   �� االستقالل  حزب  إشراك  الدستوري،  م  االتحاد  إشراك  وجوب  الذي ،  مقابل  األمر 

ر�ما م�افأة لھ ع��  –ضرورة إشراك حزب االستقالل  ب   القا��ي برأيھ  وظل متمّس�ا  ،  رفضھ ابن ك��ان

ا  –أكتو�ر    8��    موقفھ مما حدث الدستوريوعدم إشراك حزب  الذي سيت.  التحاد  �عدما  غاألمر   ��

أأد� بخطاب  شباط  حميد  حز�ھ�  نقابة  املغرب"،  مام  من  جزء  "مور�تانيا  بأن  فيھ  جعل ،  يقول  مما 

  فيھ   ردّ بيان تإصدار    إ��عضو حزب التجمع الوط�ي لألحرار    ا�خارجية املغر�ية ال�ي يرأسها صالح مزار

مما ،  �تانية ور الدولة املاج  جثم أعق��ا احت،  وتصف تصر�حاتھ بـ "ا�خط��ة وغ�� املسؤولة"،  ع�� شباط

وقد عاد  ،  دعا امللك إ�� إرسال ابن ك��ان نفسھ إ�� الرئيس املور�تا�ي من أجل توضيح موقف املغرب

 . 32�شبھ يق�ن بأن هناك استحالة إلشراك �� حزب االستقالل �� ا�ح�ومة

االستقالل حزب  عقدة  ت 
ّ

ك
ُ
ف إ،  وعندما  �ش��  توقعات  ا�ح�ومةوظهرت  �ش�ل  قرب  شرط  ار ،  ��  تفع 

بل وصدر بالغ  ،  االش��ا�ي �� ا�ح�ومة  دهو ضرورة إشراك حزب االتحاو خر قدمھ أخنوش البن ك��ان  آ

،  التجمع الوط�ي لألحرار وا�حركة الشعبية واالتحادين الدستوري واالش��ا�ي:  وقعتھ أر�عة أحزاب ��

إ��   بيدعو  ا�ح�ومةالت�جيل  إشراك  و�لّم ،  تشكيل  قبول  ضرورة  إ��  �لها ح  األر�عة  مما ،  األحزاب 

ك��ان ابن  من  سريعا  ردا  "الف  بالغ   ھمنتض،  استد��  ع��  بھ  ا�خاصة  الصفحة  ع��  سبوك" ي�شره 

عندما تم إ�عاده عن مهمة �شكيل  (  عنھ فيما �عد ابن ك��انوالذي قال  ،  اشُ�ِ�ر ببالغ "انت�ى الكالم"

لوال نصيحة �عض ،  م ينجح �� �شكيل ا�ح�ومةبأنھ ل  و�خبارهأنھ �ان ينوي العودة إ�� امللك  )  ا�ح�ومة

 .  أعضاء األمانة العامة �حز�ھ

بدت �ش�ل وا�ح العالقة املتأزمة ب�ن املؤسسة امللكية وحز�ي العدالة والتنمية ،  خالل هذه املرحلة

واالش��اكية التقدم  حزب  ما  حدا  و���  سط،  واالستقالل  مقابل  حزب   عو ��  رئس  أخنوش  عز�ز  نجم 

أو  ب�ن  واملوصوف  لألحرار  الوط�ي  امللك"سالتجمع  "صديق  بـ  املهتم�ن  �عض  رئيس .  اط  أصبح  وقد 

أك��  امل�لف  تصر�حات  �عًد   ا�ح�ومة  منھ  وصدرت  ا�خطاب   �� التحفظ  عن  منھا  متوقعة  تكن  ،  لم 

وصلت الذي  األزمة  عمق  استجالء  يتم  ح�ى  مقتطفا��ا  �عض  املؤسسة  العال  إليھ   هذه  و��ن  بينھ  قة 

القصر محيط  مع  فقط  وليس  املرة  هذه  ��  ،  امللكية  حز�ھ   بنا   ا ألقاه  �لمةجاء  منتخ�ي  أمام  ك��ان 

ما يقع من صراع �� ":  اإلن��نيتموقع ا�حزب ع��    او���،  2017أكتو�ر    25يوم  ،  داخل ال��ملان �غرفتيھ

وأنھ مخلوق مكرم وأنھ �ستطيع   �سانباإل  تيار يؤمن:  املغرب هو حلقة من حلقات الصراع ب�ن تيار�ن 

بأ،  أن يدبر أموره بنفسھ ال �ستحق ا�حر�ة وأن يضبط حقھ حسب   �سان ن اإلو��ن تيار آخر يؤمن 

 
 تداولت �عض ال�واليس أن ابن ك��ان سمع من الرئيس املور�تا�ي عبارة: "إذا شارك االستقالل �� ا�ح�ومة سأ�ون من��جا".   32
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��  ،  إرادتھ عنھ  والنيابة  بآخر  أو  �ش�ل  يمثلھ  من   �� التحكم  خالل  من  فيھ  التحكم  من  بد  ال  لذلك 

و�� القيام ب�ل ما يلزم لضبطھ ح�ى إن تطلب األمر نوعا  ،  ال��وةتصر�ف األمور واتخاذ القرار وتوزيع  

اإلغراء أو  الشراء  أو  اإلغراء  أو  القمع  أنواع  فجر ....  من  منذ  املغرب   �� موجودان  التياران  هذان 

انتخابات  ،  االستقالل خالل  البشع  وجهھ  عن  أسفر  التحكم  "األصالة    2009تيار  حزب  خالل  من 

ك،  "واملعاصرة ابن  لھ  ا�� وأضاف  �سبق  لم  بلغة  دولة  :  تحدث  أنن  ليست  الدولة  هذه   �� "اسمحوا 

السادس   السادس،  لوحده محمد  محمد  دولة  املغر�ي دو   ،هذه  الشعب  �افة  الشعب  ،  ولة  و�افة 

(...)    هذا هو وعينا وعلينا أن �ستمر ألن التحكم هو ا�خطر،  املغر�ي عليھ أن يدافع ع�� مصا�ح دولتھ

الدكتا   �� بنع��،  تور�ةالدكتاتور�ة  دكتاتور�ة  �انت  باملاكياج،  سواء  تز�ي��ا  يتم  دكتاتور�ة  ، أو 

أن تصر�حات ابن  ،  الواقع.  33لذلك يلزمك شر�اء حقيقيون �� ا�جتمع"،  الدكتاتور�ة �� الدكتاتور�ة

كما ،  بواب�� وجهھ األ   ُصّدتو ،  شكيل ا�ح�ومةما تأخر �نحو مز�د من التصعيد �ل  تتجھك��ان بدأت  

 ة لم يرقھ أن يتم االهتمام بالدول اإلفر�قي  بل،  اشت�ى أك�� من مرة من ��ميشھ خالل هذه املرحلةأنھ  

ا�ح�ومة �شكيل  تأجيل  حساب  الشعوب  ":  ع��  �عض  كر�ات  تفر�ج  إ��  امللك  يذهب  أن  يمكن  ال 

املغر�ي،  اإلفر�قية الشعب  املغر�ي،  و���ن  للشعب  إهانة  إ(...)    هذه  للشعب  هذه  إهانة  لم  املغر�ي  ذا 

 .  34"�� �شكيل ا�ح�ومة إرادتھ نح��م 

السيا��ي   املغألقد استمرت حالة من االنحباس   �� ما أصبح يطلق عليھ  "البلو�اج"، واستمرت و   رب 

جولتھ إ�� أن عاد امللك من  ،  يقدم عليھ فرقاء اللعبة السياسية�ا حول ما الذي ستضار� ��  التكهنات  

بالغاأصدر  و ،  اإلفر�قية املل�ي  فيھ   2017مارس    25بتار�خ    الديوان  امللك":  جاء  جاللة  عودة  ، و�عد 

�عد ا�جولة ال�ي قادتھ إ�� عدد من الدولة اإلفر�قية  ،  �� حفظ هللا ورعايتھ إ�� أرض الوطن،  أعزه هللا 

��ا السيد رئيس ا�ح�ومة املع�ن،  الشقيقة خمسة  ملدة تجاوزت ا� ،  أخذ علما بأن املشاورات ال�ي قام 

إضافة إ�� ا�عدام مؤشرات تو�� بقرب  ،  عن �شكيل أغلبية ح�ومية،  لم �سفر إ�� حد اليوم،  أشهر

بصفتھ الساهر ع�� اح��ام الدستور وع�� ،  و�مقت��ى الصالحيات الدستور�ة �جاللة امللك.  �شكيلها

تھ ع�� تجاوز وحرصا من جالل،  واملؤتمن ع�� املصا�ح العليا للوطن واملواطن�ن،  حسن س�� املؤسسات

ا�حالية  ا�جمود  قرر ،  وضعية  هللا،  فقد  جديد،  أعزه  ح�ومة  كرئيس  �ع�ن  سياسية  ،  أن  �خصية 

من ضمن �ل ،  وقد فضل جاللة امللك أن يتخذ هذا القرار السامي.  أخرى من حزب العدالة والتنمية

الصادقة وحرصھ الدائم ع�� تجسيدا إلرادتھ  ،  االختيارات املتاحة ال�ي يمنحها لھ نص وروح الدستور 

 
   https://goo.gl/Jzp6xw"ابن ك��ان: الديمقراطية تتقدم وال �ع�ي ذلك أن الفساد قد انت�ى"، قناة اليوتيوب الرسمية �حزب العدالة والتنمية، ��: 33
  https://goo.gl/n5VWE5"بنك��ان ينتقد الز�ارات امللكية إلفر�قيا"، قناة اليوتيوب، ��:  34

https://goo.gl/Jzp6xw
https://goo.gl/n5VWE5


 :2016 وانتخابات 2011 زمنية  ب�ن
 السياقات؟ �� تبّدٌل  أم السياسية  األمزجة �� تبّدٌل 

 

 

22 

الديمقراطي االختيار  ا�جال،  توطيد  هذا   �� بالدنا  حقق��ا  ال�ي  امل�اسب  جاللة  .  وصيانة  وسيستقبل 

العاجل،  حفظھ هللا،  امللك القر�ب  ال�خصية،  ��  ا�جديدة،  هذه  ا�ح�ومة  بتشكيل  وقد  .  وسي�لفها 

وال  العالية  املسؤولية  بروح  �شيد  أن  إال  امللك  الصادقةأ�ى جاللة  السيد عبد ،  وطنية  ع��ا  أبان  ال�ي 

لقد .  35"ب�ل كفاءة واقتدار ونكران ذات،  طيلة الف��ة ال�ي تو�� خاللها رئاسة ا�ح�ومة،  اإللھ بنك��ان

ف تحوال  البالغ  هذا  والتنميةار ش�ل  العدالة  حزب  مع  العالقة   �� ا،  قا  �انفامل.  لعاموأمينھ    ت ؤشرات 

��  ،  ك��ان نفسھ لم يكن يتوقعھوابن  ،  �ستبعد هذا ا�خيار أنھ �ان يتوجھ  سيما وأنھ ذكر فيما �عد 

خ��وه بأن امللك لن  لكن مستشاري امللك أ،  تقر�را عن مشاوراتھ  �سليمھ نفس اليوم للملك من أجل  

  وأّن ، �ستقبلھ
ً
 .  ا سيصدر �� هذا السياقبالغ

العدالة والتنمية يتوان أعضاء حزب  ابن ك��ان،  لم  ب،  وع�� رأسهم  الظاهر  ال��حيب  ، قرار امللكعن 

رغم أنھ سبق لهم أن أكدوا أك�� من مرة أ��م ضد اختيار �خص ثان من  ،  ولم يجادلوا �� مشرعيتھ

ُم ،  ا�حزب ك��انعجمِ وأ��م  ابن  �خص  ع��  أ،  ون  درجة  اش��ر   ّن إ��  الرميد  مصطفى  العدل  وز�ر 

الوقت الذي أصبح فيھ أك�� املدافع�ن عن املرحلة ��  ،  36عرفة العدالة والتنمية"  بنا"لن أ�ون  :  بقولھ

من �شوة    خّفف،  أكتو�ر  7االبتعاد عن �حظة  أن  ب  األمر الذي يدفع للقول .  ال�ي تلت �عي�ن العثما�ي

من االنفتاح ع�� مق��حات وأف�ار   أك��  ��مقرّ و ،  االنتصار ال�ي م��ت إحساس أعضاء العدالة والتنمية

غداة   لد��م  مقبولة  لت�ون  تكن  النتائج  اإلعالنلم  للتفك��   تم ،  37ر�ما،  لذلك.  عن  فرصة  ��    منحهم 

 20الذي ساعده لسانھ قبل و�عد دينامية  ،  إم�انية �عي�ن �خص من داخل حز��م غ�� أمي��م العام

ا�حكم لدى دوائر  أن يصبح مقبوال  انتخابات  لكن  ،  ف��اير ع��  أول  دنّو  اللسان سيخونھ عند  نفس 

وأخرى �ستنجد ،  وشرع �� إلقاء تصر�حات متناقضة تارة �ع�� من خاللها ع�� الثقة امللكية،  برملانية

وأخرى ينبھ إ�� ما يحدث �� دول  ،  تارة يحذر من أجواء الر�يع الديمقراطي،  ف��ا باملشروعية الشعبية

ا .  ا�جوار من خراب ودمار  �ان حزب العدالة والتنمية �لما طال أمد غياب �شكيل  ،  ملنطلقومن هذا 

عليھ،  ا�ح�ومة سُتق��ح  ال�ي  ا�حلول  تقّبل  من  قر�با  أن  .  أصبح  جدا  الوارد  من  تأخ��    "مباراة"إذ 

 
الذي ين�خ ظه�� �عي�ن ابن    )، 2017س  مار   17الصادر بتار�خ    04.  17.  1رقم  �شرت ا�جر�دة الرسمية �عد يوم�ن ع�� البالغ، ظه�� �عي�ن العثما�ي (   35

 ).  2016أكتو�ر  17والصادر بـ  160.  16. 1رقم ك��ان (
 عنھ، وه  36

ً
و أحد  �� إشارة إ�� معطى تار��� حدث �� املغرب إبان حقبة االستعمار، إذ جرى نفي السلطان محمد ا�خامس و�عي�ن محمد بن عرفة بديال

 .  1955أكتو�ر  30 و 1953غشت  21أفراد األسرة العلو�ة ا�حاكمة؛ واستمر �� منصبھ ب�ن 
يل ا�ح�ومة: نقول ر�ما، ألن العديد من املؤشرات أتاحت االستنتاج بأن الف��ة ال�ي املمارسات ال�ي أعقبت �عي�ن ابن ك��ان �انت �س�� �� تأخ�� �شك  37

اش��ا أخنوش،  ا�جديد  لرئيسھ  الدائم  والسفر  لألحرار  الوط�ي  التجمع  رئيس  استقالة  املطولة،  اإلفر�قية  ��ا  ا�جولة  تقدم  ومتنوعة  متتالية  طات 

 أخنوش البن ك��ان، ل�جة ا�خطابات الرسمية...  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
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عبت أشواطها فوق ملعب  
ُ
ل ، 38ووافق ابن ك��ان ع�� اللعبة،  "االتحاد االش��ا�يحزب " ا�ح�ومة ال�ي 

��دف   ومناصر�ھ�انت  ك��ان  ابن  �سوقها  �ان  ال�ي  النصر  أجواء  عن  االبتعاد  إ��  وقد ،  باألساس 

أو  ،  سواء ع�� ا�ج��ة اإلفر�قية،  صاحب هذه املرحلة �سو�ق انتصارات مواز�ة حقق��ا أطراف أخرى 

الداخلية التحر�ات  مستوى  عودة  ،  ع��  ظهر 
ُ
ت ال�ي  السلبية  األجواء  من  مجموعة  خلق  إ��  إضافة 

اإل   و�غالق،  السلطو�ةالدولة   ع��  االنفتاح  الذراع ،  ي�نسالمقوس  صنف 
ُ
ت وثائق  بتسر�ب  وذلك 

مراقب��ا ينب��  ال�ي  الدينية  املنظمات  ضمن  والتنمية  العدالة  �حزب  ا�جزئية ،  الدعوي  واإلعفاءات 

و�� �لها مؤشرات  ،  �� الوظيفة العمومية  سؤوليةاملمن مناصب    حسانلعناصر من جماعة العدل واإل 

وجعل��م يقتنعون بأن املس��دف هو إ��اء تجر�ة ،  قت نوع من ا�خ�خلة �� أنفس إخوان ابن ك��انحق

م"،  حز��م �� اللعبة السياسية
ّ

ال  ،  وأنھ من أجل تفو�ت هذه الفرصة ع�� من �سمو��م "مدبري التحك

التعاطي   من  القصر  يجا�ياإل بد  محيط  قر�حة  بھ  تجود  ما  التصر�حات  ،  مع  عنھ  أبانت  ما  وهذا 

امللك بقرار  ترحي��م  عن  املصباح  حزب  قادة  خاللها  من  ع��  ال�ي  الدين  مودع،  املتواصلة  لسعد  هم 

 .  العثما�ي

استقبل امللك ،  بيوم واحد)  بمثابة برملان ا�حزب(  والتنمية  ا�جلس الوط�ي �حزب العدالة  ا�عقادقبل  

الدين العثما�ي بطر�قة ف��ا نوع االحتفاء أظهرتھ املقارنة مع طر�قة استقبال و�عي�ن سلفھ ابن    سعد

 ،  ك��ان
ّ

أش طوِ مما  مرحلة  أن  ع��  ومرحلة  ر  حّمل  ،  قستنطل�ت  امللك  وأن  رسالة  العثما�ي  سيما 

 :  الوط�ي ل�حزبتضمنت الصيغة التالية ال�ي قرأها العثما�ي مكتو�ة أمام ا�جلس  ألعضاء حز�ھ  
ّ
غ "بل

� حزب سالمي  ألنھ  والتنمية  العدالة  مع  �شتغل  أن  ير�د  جاللتھ  إن  لهم  وقل  ا�حزب  أعضاء  جميع 

مما  ،  والتنمية ولكن مع �خص ابن ك��ان  أن مش�لة القصر ليست مع حزب العدالة   ما �ع�ي.  وط�ي"

وحده  يحمل املرحلة  إخفاقات  مسؤولية  أصب  ھوأن،  األخ��  ما   �� السبب  اإل هو  عليھ  يطلق   عالم ح 

س.  39البلو�اج" "  املغر�ي األمر  هذا  أن  لهوأكيد  ا�حز�ي   ات�ون  الفعل  مستقبل  ع��  مهمة  تداعيات 

 .  الداخ�� �حزب العدالة والتنمية و�األخص ع�� البيت، املغر�ي

وا�جامالت ال�ي �انت أقرب للتشاور وتبادل الصور  ،  رئيس ا�ح�ومة املع�ن مفاوضاتھ  و�الفعل باشر

د ال�ي صادفت وفّك العقَ ،  ثما�يمهمة الع  إلنجاحإذا بدى و�أن �ل ��يء تم تجه��ه  ،  منھ إ�� التفاوض

 
بالغ    38 صدور  من  أيام  قبل  ك��ان  ابن  واش��ر   25صرح  ف��ا.  يتواجد  يرأس ح�ومة  لن  وأنھ  ا�ح�ومة،   �� االش��ا�ي  االتحاد  بوجود  يقبل  لن  أنھ  مارس 

مدين قرب  صغ��ة  مدينة  و��  الوليدية"  "خطاب  بـ  �� ا�خطاب  ك��ان  ابن  "�لمة  انظر:  والتنمية:  العدالة  حزب  لشبيبة  لقاًء  استضافت  ا�جديدة  ة 

   https://goo.gl/CZsXWL)، ��: 2017مارس  11امللتقى الوط�ي لشباب العالم القروي بالوليدية"، قناة اليوتيوب (
التشريعية للسا�ع من أكتو�ر  وُ�قصد بھ حالة "اال�سداد السيا��ي"    39 وال�ي �جز خاللها رئيس ا�ح�ومة املعّ�ن عبد اإللھ   2016ال�ي تلت االنتخابات 

 بنك��ان عن �شكيل ا�ح�ومة.  

https://goo.gl/CZsXWL
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املع�ن.  سلفھ لل�خص  كب��ا  ترحيبا  ا�ح�ومة   �� املشاركة  بأمر  املعنية  األحزاب  أظهرت  قابلتھ  ،  وقد 

العثما�ي قبل  من  متوقعة  غ��  �حَب ،  تنازالت  ا�حمراء    حيث  ضدالبطاقة  ك��ان  ابن  رفعها    ال�ي 

ا�ح�ومة  �� االش��ا�ي  االتحاد  حزب  االتحاد  ،  مشاركة  حزب  مشاركة  ع��  تحفظ  أي  ��جل  ولم 

إذ  ،  خرج حزب العدالة والتنمية أقل الرابح�نفقد  ،  ال��كيبة ا�ح�ومية  ى ع�� مستو   أماو .  الدستوري

أخنوش  تخ�� حزب  لصا�ح  وا�حر�ات  العدل  وزارة  وز�،  عن  اكتفى  مصطفى بينما  السابق  العدل  ر 

بالنسبة لوزارة امل��انية ال�ي انضمت   ال��يءونفس  ،  �ساناإل  ق الرميد بوزارة بدون حقيبة م�لف بحقو 

�حزب ينت�ي  وز�ر  وترأسها  املالية  وزارة  لألحرار  إ��  الوط�ي  ال�ي    أخنوشوأضاف  ،  التجمع  الوزارة  إ�� 

تم تقر�با �غي�� �ل وزراء حزب العدالة  كما    ،ترأسها خالل التجر�ة ا�ح�ومية السابقة قطاعات أخرى 

دحرج��م من وزراء إ�� وزراء  تمت  من قطاعا��م السابقة أو    –باستثناء الوز�رة ا�حقاوي    –والتنمية  

دولة كتاب  أو  التجم  وهذا،  منتدب�ن  وزراء  ع��  ينطبق  لم  لألحراراألمر  الوط�ي  وزراء  ،  ع  با��  ع��  وال 

مع   األخرى  محدودةاألحزاب  الداخ�� .  استثناءات  البيت  داخل  متباينة  فعل  ردود  ف 
ّ
خل الذي  األمر 

والتنمية العدالة  لها،  �حزب  ساحة  ال�حفية  والتصر�حات  االجتما��  التواصل  مواقع  ،  ش�لت 

دبّ   عديدةانتقادات    وُوجهت ال�ي  العثما�ي  للطر�قة  ��ا  ا�ح�ومةر  من د،  تأليف  ذلك  يخلو  أن  ون 

بالتو  وا��ام  تقد،  اطؤتخو�ن  حد  األمر  بلغ  األ�بل  �عض  ا�حزبيم  من  الستقاال��م  وتم  ،  خاص 

�� الطر�قة سبوق  وهو تحول غ�� م .  ��جيل ت��أ نجلة ابن ك��ان من ا�حزب الذي ال زال والدها يرأسھ

 ليس حزب العدالة والتنمية  علما أن  .  "زلزاال كب��ا":  ف��ا ابن ك��ان  ا�حزب األزمة ال�ي رأى  ا ال�ي عا�ج ��

من   �عد  وحده  ما  "أزمة  وقع  ع��  إّن   أكتو�ر"/  7  انتخابات تأثر  أيضً   األزمة   بل  االتحاد  طالت  حز�ي  ا 

كتا حدود  إ��  �عيشا  اللذان  واالستقالل  �عصف واالش��ا�ي  قد  كب��ة  تحديات  األسطر  هذه  بة 

 .  و�عرضهما ملز�د من الضعف وال�ّ�هل، التنظيمية بوحد��ما
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 :أسئلةاستنتاج و 
مارس سيما بالنسبة للذين راهنوا    9البحث من مسألة االنتظارات ال�ي خلقها خطاب    انطلقلقد  

املتاحة، لكن  ع�� إم�انية التغي�� �� ظل االستمرار�ة، وتحمسوا للدفاع عن هذا ا�خيار ب�ل السبل

اقع الذي جاءت دينامية   أن    أ�ىيه  � ف��اير لتغي�   20س�� األحداث، و�عدد الوقائع، أبانا عن أن الو

والهيئات  يرتفع األحزاب  فح�ى  رّحبت  ،  االنتخابات 2011مارس    9بخطاب  ال�ي  �عد  بدأت   ،

اقفها  2017أكتو�ر    7التشريعية   ، وتتحسس أف�ارها وتح��ا��ا. لقد الحظنا خالل البحث  تراجع مو

من عن السياسة املتبعة  مستميت  دافع  زب العدالة والتنمية انتقل من م كيف أن األم�ن العام �ح

ال  النظام  ملِقبل  املناوئ�ن  أهم  أحد  إ��  مواج سيا��ي   �� دخل  وأحيانا  القصر  محيط  هة مارسات 

التقدم   وحزب  االستقالل  حزب  من  �ل  سار  نفسھ  املنوال  وع��  امللك.  مع  صر�حة  كالمية 

وا�جا��ة. وأما ا�حر�ات الرادي�الية سواء    واالش��اكية، اللذان انطلقا من ا�حافظة إ�� التشكيك 

�خطاب   مبارك��ا  عدم  بجدوى  اقتناعا  �عد  يوما  تزداد  ف�ي  إسالمية  أو  �سار�ة  مارس   9�انت 

 ومقاطعا��ا ل�ل تجلياتھ الدستور�ة والسياسية. 

   ولقد
ّ
إ�� هذا املستوى    حول العديد من عالمات االستفهام  هذا املسلسل  ف  خل ملاذا وصل األمر 

يصل املغرب   أن   وملاذا ساءت العالقة ب�ن أطراف "ج��ة �عم للدستور"، و��� أين يمكن  من التأّزم، 

�� ظل املش�لة ال�ي �عرفها النظام السيا��ي مع أهم أحزابھ السياسية، وما تأث�� ضعف و�ضعاف 

، وما �� ا�خاطر الرس�ي   ق لھ املغربذي �سوّ ا�حياة ا�حز�ية ع�� مسلسل االنتقال الديمقراطي ال 

النقاباتاالج  (األحزاب،  الوساطة  منظمات  إخفاق  جّراء  باملغرب  حيق 
َ
ت ال�ي  ب�ن ...تماعية   (

 سواء ألسباب ذاتية أو موضوعية؟   اا�جتمع والدولة �� القيام بمهامه

األمر   أن  البد��اتأرغم  من  مندوحة  صبح  ال  أنھ  إال  انتقال    من،  أي  تحقيق  يمكن  ال  بأنھ  القول 

وخرْ  السياسية،  ا�حياة   �� املواطن  إشراك  عن  �عيدا  �سبةط  ديمقراطي  ��    أك��  املواطن�ن  من 

واملؤطر،   املنظم  ا�حز�ي  تتحول  الفعل  أن  �ستقيم  ال  ألنھ  والسياسية،  املدنية  ا�حر�ات  و�طالق 

ظل  �� الديمقراطية  إ��  عن    الدول  املواطن�ن  و��عاد  السياسية،  األحزاب  و�ضعاف  ضعف 

اقع  االهتمام بالشأن الذي �عيشھ األحزاب املغر�ية، يؤشر   العام من خالل الواجهة ا�حز�ية. فالو

فاألحزاب   والدولة،  ا�جتمع  ب�ن  الوساطة  بمنظمات  �حق  مزمن  ضعف  من  ع��  مسلسال  عرفت 

املواطن�ن. و�لما أرادت أن �ستعيد منسوب الثقة إال ، جعلها تفقد تدر�جيا ثقة  واإلفشالالفشل  

أح ع  داثوجاءت  فحكومة  االتجاه،  هذا  لسنة  �عاكس  ابراهيم  هللا  عقد  1959بد   �� ساهمت   ،
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ب�ن ع��و   ،السياسةو املواطن    املصا�حة  زتھ 
ّ

العام،    حف بالشأن  �سبة  حيث  لالهتمام  تجاوزت 

ن الطر�قة ال�ي تمت ��ا "إقالة" ا�حكومة، واألسلوب الذي  �� املائة. لك  80ة �� االنتخابات  املشارك

ة، أعادت ا�حاولة الرامية إ�� إ�عاش السيا��ي والعمل يالسياسا�حياة  غادر بھ عبد هللا ابراهيم  

الصفر نقطة  إ��  اقع  ،ا�حز�ي  الو لهذه  ال�ارثية  النتائج  حصد  املغرب  أن  (انتفاضة   ةوأكيد 

  �� ا1965التالميذ  حالة  إعالن  السبعينات، ،  بداية  انقالبات  بركة،  بن  املهدي  اغتيال  الستثناء، 

الرحمان اليوسفي سنة   عبد  برئاسةب  ل ال�ي أحي��ا حكومة التناو سنوات الرصاص....). أما اآلما

أ1997 ف�ي   ، 
ّ

تبخ ما  سرعان  لضعيضا  نتيجة  للقرت  أيضا  ونتيجة  ا�حكومة،  تجر�ة ف  مع  طع 

عندما   أول تم  التناوب،  وز�ر     مما،  2002سنة    يتقنوقراط  �عي�ن 
ُ
املن�جية اعت ع��  "انقالبا   ��

وقد ساهم هذا التحول �� ابتعاد املواطن�ن عن السياسة األمر الذي عكستھ �سبة   .الديمقراطية"

انتخابات  �� (  2007  ال��ملانية  املشاركة  املغرب  تار�خ   �� األضعف  �انت  من   املائة��    37ال�ي 

االنتخاب اللوائح   �� أنتجت حكومة ضعيفيةامل�جل�ن  لم  )، وال�ي  وال�ي  الفا��ي،  ترأسها عباس  ة 

 
ُ
 ف��اير).  20(حركة  2011بفعل االحتجاجات ال�ي عرفها املغرب سنة  القانونية كمل والي��ا ت

  ها وقد أ�عشت هذه االحتجاجات مرة أخرى ا�حياة السياسية واستفادت م��ا األحزاب، وع�� رأس

وض األو��  بال��بة  الفوز  استطاع  الذي  والتنمية  العدالة  يحصل  حزب  �ان  ال�ي  األصوات  اعف 

داخل العديد   ساهم �ش�ل كب�� �� إحداث رّجة  2017رس  ما  25. لكن بالغ الديوان املل�ي ��  عل��ا

أحزا��ا،  مع  الدولة  �عامل  أسلوب  حول  الشك  بظالل  وأر��  وا�حز�ية،  السياسية  األوساط  من 

 فإ�
َ
وت ا�حكومة واإلتيان ��خص آخر من حز�ھ  ك��ان عن �شكيل  ابن   يْ عاد 

ّ
أش ر ع�� س�� مهمتھ، 

بالغ   ذلك  إ��  أضف  والتنمية.  العادلة  وحزب  امللكية  املؤسسة  ب�ن  العالقة   �� جديدة  مرحلة 

الديوان املل�ي ضد نبيل بن عبد هللا زعيم حزب التقدم واالش��اكية، واملشا�ل ال�ي �عرفها حزب 

عالقتھ  اال   �� تجعل  أ�ل    ،بالسلطةستقالل  ��    صورةمور  ما  األحزاب  مع  من  التعاطي  اليوم  يقع 

مؤثرة،    ،أحداث وغ��  األ و باهتة  مساهمة  ضعف  الر�ف ما  حراك  بخصوص  يحدث  ما   �� حزاب 

�عض يوم إال دليل وا�ح ع�� ذلك. فالفراغ الذي  أشهر وتداعيا��ا ال�ي تزداد يوما    7املستمر منذ  

ات محلية، أو احتجاجات منفلتة من التأط�� يسواء ع�� تنسيقى  سائل أخر مأل بو ألحزاب سيُ ت��كھ ا

 ��ا.اا�حز�ي، وال�ي ال يمكن توقع أفعالها، وال آمادها وال امتداد

فها خطاب  2011ف��اير    20ختاما يمكن القول بأن اآلمال ال�ي أحد��ا حراك  
ّ
، واالنتظارات ال�ي خل

الزمنية    9 املسافة  َ�ُعدت  �لما  تتال��ى  بدأت  السنة،  املرحلة،    عنمارس من نفس  تم  تلك  أن  إ�� 

ببالغ   ال��اجعات  مسارا2017مارس    25تتو�ج  فتح  الذي  قيم    آخر   ،  ب�ن  العراك  مسلسل   ��
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الديمقراطية من جهة وتصورات السلطو�ة من جهة ثانية. وما حجم الش�اوى ال�ي بدأت ترتفع من  

ا�حقوقية واألحزاب السياسية واملنطات املهنية إال مؤشر وا�ح ع�� عيات  ِقبل العديد من ا�جم

  ا أن املغرب سائر نحو تفو�ت فرصة بناء التحول الديمقراطي املنشود، فالطر�قة ال�ي �عاملت ��

نية ام�� سبيل منع الوقفات واملس��ات التض  ھالسلطة مع حراك الر�ف، واألسلوب الذي تم ن�ج

شر ، وت 2011ف��اير    20، �لها أساليب تنت�ي إ�� ما قبل  الر�فمع معتق��  
ّ

ع�� أن القوس الذي    ؤ

إغالقھ يوم ، شرع �� اال�غالق �لما تم االبتعاد عن هذه السنة، إال أن تم إح�ام  2011انفتح سنة  

يوم    ھ. لكن السؤال يبقى قائما: إذا �ان القوس الذي ا�غلق هو ذاك الذي تم فتح2017مارس    25

للدستور"،  2011مارس    9 �عم  "ج��ة  لت 
ّ
�ش� بموجبھ  وا�حر�ات   والذي  الفئات  عن  فماذا 

ذا هل ستنضبط له  ..والديناميات ال�ي لم تحفل أصال ��ذا القوس ولم ��تم بمدخالتھ ومخرجاتھ

 لك مسارات أخرى من أجل إرساء أسس التحول نحو الديمقراطية؟ساإلغالق أم ست

 

 

 


