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 جفاء؟ أـ شراكة.. واإلسالمييف المغربية الدولة

 أحمد التالوي -كتب

التشكيمة مخاض طويؿ وعسير مًعا؛ اعتمد العاىؿ المغربي، الممؾ محمد السادس،  بعد
فو كم  سعد الديف العثماني، الذي الحكومية الجديدة، التي أعمف عنيا مؤخًرا، رئيس الوزراء 

الممؾ محمد السادس بتشكيؿ الحكومة المغربية الجديدة، بعد أشير مف تعطؿ التشكيمة 
ـ، لعوامؿ عدة، كاف ىناؾ تيار عاـ بيف كثير مف 6102الحكومية؛ منذ انتخابات أكتوبر 

 يعود إلى شخصية بف كيراف. –ىذه العوامؿ  –المحمميف، عمى أف أىميا 

عممية تشكيؿ الحكومة الجديدة في المممكة  وتطرح تجربة األشير التي استغرقتيا
المغربية، العديد مف اإلشارات السياسية التي تستحؽ الدرس، فيما يخص أحد أىـ الممفات 

يعرؼ بات ما المشيد السياسي واإلعالمي منذ سنوات، منذ اندالع التي تتصدر واجية 
 لعالـ العربي.بػ"الربيع العربي"، وىي العالقة بيف الدولة واإلسالمييف في ا

ؽ إلى تفاصيؿ المشيد؛ فإنو ينبغي التأكيد عمى أنو، وبكؿ يقيف؛ فقد ساىمت  وقبؿ التطرُّ
الصفقة السياسية األخيرة، في إنجاح  طبيعة كؿ مف العاىؿ المغربي، ورئيس وزرائو الجديد،

 بمداف الجوار.التي جن بت المغرب الدخوؿ في نفؽ حالة عدـ االستقرار التي تعرفيا الكثير مف 

 يقرب ما استمرت مشاورات بعد النور إلى خرجت التي الجديدة المغربية الحكومة تضـ
 لممغرب السياسي المصطمح ُعرؼ في دولة وزير) دولة وكاتب وزيًرا 95 أسابيع، ثالثة مف

 النواب مجمس في مقعًدا 061) "والتنمية العدالة": وىي أحزاب، ستة إلى ينتموف ،(العربي
 63) "الشعبية الحركة"و ،(مقعًدا 93) "لألحرار الوطني التجمع" ،(مقعًدا 951 أصؿ مف
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 االتحاد" وحزب ،(مقعًدا 06) "شتراكيةواال التقدـ"و ،(مقعًدا 05) "الدستوري االتحاد" ،(مقعًدا
 .مقعًدا 641 مجموعيا في وتشكؿ ،(مقعًدا 61) "اإلشتراكي

 الحكومة رئيس قادىا التي المفاوضات مف أشير عدة بعد الحكومي التشكيؿ وُأعمف
 رئيس أنو باعتبار الحكومة بتشكيؿ المغربي العاىؿ كمفو الذي بنكيراف، اإللو عبد السابؽ

 أكتوبر مف السابع انتخابات في المغربي، النواب مجمس في المقاعد مف بعدد فائز حزب أكبر
 .ـ6102 العاـ مف

 كاف الذي العثماني وكمؼ السادس، محمد الممؾ أعفاه أشير؛ ستة عمى يزيد ما وبعد
 الحكومة، بتشكيؿ الماضي، مارس 03 يوـ والتنمية، العدالة لحزب العاـ األميف منصب يشغؿ
 .أسابيع ثالثة مف أقؿ بعد بالفعؿ ذلؾ وتـ

..... 

ـ، وحتى 6102وتتناوؿ ىذه الورقة محاولة في قراءة مسارات التفاوض، منذ انتخابات 
اآلف، والعوامؿ التي أدت إلى تنحية بنكيراف، بعد فشمو في تشكيؿ حكومة ائتالفية جديدة، 

في ىذه الميمة، وكيؼ أدارت الدولة المغربية  –السريع في واقع األمر  –ونجاح العثماني 
 ـ وحتى اآلف.6100لممؼ العالقة مع اإلسالمييف بشكؿ عاـ، منذ 

 

 الغرماء!مفاوضات تشكيؿ االئتالؼ ومساومات 

 عمى وافؽ قد فإنو حكومتو؛ مف( مقعًدا 42 لو" )االستقالؿ" حزب العثماني استبعد بينما
 .الحكومة في" االشتراكي االتحاد" حزب مشاركة
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 ،"لألحرار الوطني التجمع" حزَبي   وبيف بنكيراف بيف أساسية خالؼ نقطةذلؾ  كافو 
 ضـب بنكيراف طالبا حيث السابقة؛ الحكومة في مشارَكي ف كانا المَذي ف ،"الشعبية الحركة"و
 .ذلؾ يرفض بنكيراف كاف بينما ،"االشتراكي االتحاد"

طويمة في تشكيؿ الحكومة، كاف يعود إلى ر بنكيراف ألشير يرى البعض أف تأخُّ لكف و 
مف خالؿ ضغوط عمى أحزاب في الظؿ، نفسيا، ولكف مماحكات قادتيا الدولة المغربية 

مف أجؿ إفشاؿ بنكيراف، ودفعو إلى التواري عف المنصب الرسمي، وشخصيات سياسية، 
 وبالتالي عف الحياة السياسية في المغرب.

ويعيد مراقبوف ىذا، إلى مخاوؼ لدى القصر الممكي مف تنامي شعبية بنكيراف، وىو ما 
كؿ عاـ، وىناؾ أكثر مف سابقة حالة، تـ يمثؿ ىاجًسا لدى الحكومات واألنظمة العربية بش

العديد مف الشخصيات السياسية واالجتماعية  –بالمعنى السياسي واإلعالمي  –فييا "قتؿ" 
 البارزة، بسبب كونيا "تنافسية" أكثر مف غيرىا مما قد يثير قمؽ الُحك اـ.

يراف لتشويو ويستدؿ ىؤالء المراقبوف ببعض األزمات التي قيؿ إنيا افُتِعَمت  مع بنك
صورتو، وتأزيـ الموقؼ السياسي الداخمي والخارجي خالؿ الفترة الحرجة التي كاف بنكيراف 

 يقوـ فييا بمحاولة تشكيؿ االئتالؼ الحاكـ الجديد في البالد.

عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار، حوؿ ومف بيف ذلؾ أزمة تصريحات 
صرار أخنوش موريتانيا، والتي قادت بنكيراف إ لى زيارة ىذا البمد الجار لرأب صدع العالقات، وا 

كذلؾ خالؿ مفاوضات االئتالؼ التي قادىا بنكيراف، عمى استبعاد حزب "االستقالؿ" مف 
 .، وقبؿ بو العثماني فيما بعدالتشكيمة الحكومية الجديدة، وىو ما رفضو بنكيراف
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فحزب "االستقالؿ"، ىو أحد أىـ حمفاء "العدالة والتنمية"، وكاف وراء دعـ الحزب في 
ـ، عندما رفض أمينو العاـ، حبيب 6100قيادة االئتالؼ الحكومي السابؽ، بعد انتخابات 

شباط، ممارسة نفس المعبة التي قادت إلى خروج "العدالة والتنمية" مف التشكيؿ الحكومي بعد 
العامة، التي حؿ  فييا "العدالة والتنمية" ثانًيا، مف خالؿ تجمُّع بعض  ـ6113انتخابات 

األحزاب فيما بينيا، يكوف لمجموع نوابيا األغمبية في مجمس النواب المغربي، وطرح ائتالؼ 
 حكومي ال يشمؿ "العدالة والتنمية".

 استقرار ماـأ عراقيؿ ووضع بنكيراف، لتعطيؿ جرت إنيا قيؿ التي الوقائع كذلؾ بيف ومف
 الماضي، ـ6102 أكتوبر نياية في جرت قتؿ واقعة الجديد، الحكومي لمتشكيؿ مفاوضاتو
 مدينة في ،(المغرب في المدنية الشرطة عمى يطمقوف كما) المخزف مف عناصر فييا تورطت

 تابعة النفايات لنقؿ بشاحنة يتشبث كاف مغربي صياد ضحيتيا وراح البالد، شماؿ الحسيمة
 وبيعو صيده بحجة فييا، الصياد أسماؾ وضعوا قد البمدية وعماؿ الشرطة كانت لمبمدية،
 .ترخيص بدوف لألسماؾ

يرى مراقبوف آخروف، أف بنكيراف يقؼ خمؼ فشؿ نفسو، في ظؿ عمى الجانب اآلخر، 
مف أطراؼ حزبية كونو شخصية غير توافقية، وأبدى مواقؼ متعنتة في كثير مف األحياف 

الكثيريف حتى مف شركائو في الحكومة السابقة، في وسياسية أخرى، قادت إلى عدـ رغبة 
 التعاوف معو مرة أخرى.

ويذىب آخروف إلى أف األمر يشمؿ اإلطاَري ف؛ حيث تضافرت رغبة القصر الممكي في 
تكميؼ العثماني نفسو وطبيعتو الشخصية، في  استبعاد بنكيراف مف المشيد، ومواقؼ بنكيراف

 بتشكيؿ الحكومة.
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في  الكثير مف العذرإال أف ىناؾ حقيقة ميمة أظيرىا التشكيؿ الحكومي قد ُتبقي لبنكيراف 
 التشكيؿ األولى، قبؿ أف يعفيو العاىؿ المغربي.خالؿ مفاوضات مواقفو التي أبداىا 

ويستدؿ ىؤالء عمى ذلؾ، بطبيعة التشكيؿ الحكومي الذي وافؽ عميو خمفو، رئيس 
الحكومة الحالي، سعد الديف العثماني؛ حيث اعتبره الكثير مف أنصار "العدالة والتنمية" 

الوزارات السيادية إما لألحزاب األخرى الشريكة في االئتالؼ ىزيمة لمحزب، بعد منح حقائب 
 ط مستقميف.الحاكـ، أو لتكنوقرا

فالمتأمِّؿ لمتشكيمة الحكومية الجديدة، سوؼ يجد أف األسماء األحدى عشر التي تـ 
إما حقائب فرعية أو حقائب دولة، بينما تعيينيا مف حزب "العدالة والتنمية"، ال تتولى إال 

 وضع في نظره وجية فرض أف بعد أخنوش، بزعامة" لألحرار الوطني التجمع" حزبحصؿ 
 .الوزارية الحقائب أىـ عمى الجديد، االئتالؼ مف" االستقالؿ" واستبعاد" االشتراكي االتحاد"

 والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة حقيبة عمى حصؿ نفسو، فأخنوش
بسبب طبيعة االقتصاد المغربي  المغربية الحكومة في االقتصادية الحقائب أىـ وىي والغابات،

 االقتصاد: حقائب عمى الحزب حصؿ كما ،الذي يعتمد باألساس عمى الزراعة والصيد
 .الرقمي واالقتصاد والتجارة واالستثمار والصناعة والحريات، والعدؿ والمالية،

 شخصيات إلىوالدفاع الوطني  الدولي، والتعاوف والخارجية الداخمية، ائبحق ذىبت بينما
لمحكومة كذلؾ مف حزب "العدالة والتنمية"، كما خرج منصب األميف العاـ ، مستقميف تكنوقراط

 الذي ذىب إلى التكنوقراط المستقميف كذلؾ.

 يوـ لحزبو، المركزية المجنة أماـوربما يفسر ذلؾ المرارة التي تحدث بيا بنكيراف 
 وأعمف لحزبو، ىزيمة ىو جرى، ما بأف صراحة اعتراؼ حيث الجاري؛ أبريؿ 00 الثالثاء،
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 المعركة يخسر لـ الحزب بأف قاؿ آخر، جانب مف أنو إال العاـ، السياسي العمؿ اعتزالو
 .والشعبية السياسية مكانتو يستعيد لكي الكثير أمامو وأف بالكامؿ، السياسية

، الحكومة تشكيؿ معركة خسر "والتنمية العدالة" حزب بأف إجماع ىناؾ: "بنكيرافقاؿ و 
 ككبوة حدث الذي ىذا مع سيتعامؿ أنو أـ ،يستسمـ؟ سوؼ ىؿ، الحزب؟ انتيى ىؿ لكف

 .؟"حيف بعد ولو منيا سينيض

 محمد الممؾ مف المقربة األوساط بعض أف ويؤكد بنكيراف، حديث فيكذلؾ  الالفت
ف أو مف الدولة، داخؿ األوساط الحزبية المغربية، كانت في خمفية الصورة مف أجؿ السادس

زاحتو مف المشيد السياسي؛ ىو ما ذكره مف تحقيؽ تـ معو مف جانب  تعويؽ بنكيراف، وا 
بأنو  –لـ يسمِّيا بف كيراف  –مستشاريف لمممؾ أف في بالغ تقدمت بو أربعة أحزاب مغربية 

 ـ".تقادىان في الممؾ اسـ"أقحـ 

وىو ما يؤكد بعض ما ذىب إليو مراقبوف ومحمموف مف وجود مؤسسة الممؾ في خمفية 
 المشيد.

 

 الدولة المغربية واإلسالميوف.. اعتراؼ واحتواء:

كمو، الكثير مف العناويف حوؿ يطرح ىذا التشكيؿ والمالبسات السياسية التي أحاطت بو 
الدولة المغربية عالقاتيا مع اإلسالمييف، وممؼ المشيد السياسي المغربي، وكيؼ أدارت 

 اإلسالمييف بشكؿ عاـ.
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أواًل، يبدو اختيار الممؾ محمد السادس لمعثماني بدياًل لبنكيراف، ذكاًء سياسيًّا؛ حيث 
اختاره مف ذات الحزب، وبعد فترة طويمة تركيا ميمًة لبنكيراف، حتى ال ُيقاؿ إف العاىؿ 

لسحب البساط مف تحت أقداـ اإلسالمييف، وبأنو تحيف الفرصة لكي المغربي "انتيز الفرصة"، 
 يطيح ببنكيراف.

كما أف العثماني أمازيغي، وىو أوؿ رئيس حكومة مغربي مف أصؿ أمازيغي، وىو ما مف 
شأنو تعميؽ ممؼ المواطنة في المغرب، في ظؿ مشروع التفكيكية الذي تقوده قوًى غربية، 

ساكسوني، في العالـ العربي واإلسالمي، ومف بيف أىـ أدواتو، عمى رأسيا التحالؼ األنجمو 
 األقميات الميم شة، والسيما كبيرة العدد، والمنتشرة في أكبر مف بمد.

لبة بدولة وال يخفى عمى أحد تصاعد الخطاب الشعبوي في أوساط األمازيغ اآلف، لممطا
ئر، والتي تمثؿ خاصرة شديدة ليـ في المغرب العربي، وخصوًصا في منطقة القبائؿ في الجزا

 الضعؼ والرخاوة لمدولة الجزائرية، في مقابؿ تنامي شعبية تيار االنفصاؿ ىناؾ.

ويعيد البعض سبب لجوء الدولة المغربية إلى الطريقة السابؽ رصدىا في التعامؿ مع 
ـ، إلى أنيا ال ترغب في دخوؿ مواجيات مع 6100الموقؼ، منذ انتخابات أكتوبر 

يف، قد تقوِّض االستقرار في ىذا البمد، وفي المقابؿ؛ إضعافيـ واحتوائيـ في ذات اإلسالمي
 الوقت.

فالدولة المغربية، ممثمة في الممؾ، ومؤسسات الحكـ األساسية، مثؿ الجيش، الذي ال 
الدستور؛ عممت إلى تبني إستراتيجية جديدة في تسيطر عميو الحكومة ويتبع الممؾ بموجب 

مييف بمنطؽ االعتراؼ بالواقع القائـ؛ حيث ىـ في النياية جزء مف مكونات التعامؿ مع اإلسال
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الشعب المغربي، وحراكو الحزبي والسياسي، وليـ وجود رسمي في البرلماف، وانتخبيـ الشعب 
 بالفعؿ لقيادة الحكومة.

 بموجب ىذا المنطؽ العقالني، والمنبني عمى الواقع، فمـ تعمد الدولة المغربية إلى إقصاء
اإلسالمييف، ولكف، وفي نفس الوقت، العمؿ عمى احتوائيـ في الدولة، وجعميـ يتحركوف 

 تحت سيطرة وسيادة النظاـ القائـ، وبالتالي، التأكيد عمى شرعية الدولة والنظاـ.

ف  –أي الدولة المغربية  –فيي  دع مت مف صورة دولة المواطنة التي ال تقصي أي ُمكوِّ
لقيادة الحكومة األمازيغي، فييا، باختيار العثماني، اإلسالمي  مجتمعي أو سياسي وحزبي

الجديدة، ولـ تعمد إلى استغالؿ الموقؼ بتأخر بنكيراف ألشير في تشكيؿ الحكومة، إلى 
تكميؼ آخر مف خارج "العدالة والتنمية"، يكوف قادًرا عمى جمع عدد مف األحزاب ليا أغمبية 

 تنمية".في مجمس النواب، بدوف "العدالة وال

ولـ يتـ تبني ىذه ، فحسب يخص الوضع الحاليلـ يكف ويرى البعض أف ما جرى 
ـ، 6102أكتوبر السياسة، االعتراؼ واالحتواء في آٍف، تعاماًل مع موقؼ ما بعد انتخابات 

منذ اندالع الفوضى في العالـ العربي، بشكؿ عاـ ولكنو مرتبط كذلؾ بسموؾ الدولة المغربية 
تبنت الدولة المغربية سياسة االنحناء أماـ ـ؛ حيث 6101ي نياية العاـ مع ثورة تونس ف

 تخابات فاز بيا اإلسالميوف.العاصفة، وقامت بإجراء تعديالت دستورية، وأجرت ان

فوضى ما ُيعرؼ في السنوات الصعبة التي تمت  –فسمحت الدولة المغربية لإلسالمييف 
ف األساسي في أىـ مؤسسَتي ف بأف يتحولوا إلى أف يكونوا ىـ  –بالربيع مباشرًة  المكوِّ

وىو الغرفة العميا وليس الثانية مف الد بعد الممؾ، وىما مجمس النواب، دستوري َتي ف في الب
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البرلماف المغربي؛ خالًفا لدوؿ أخرى يكوف فييا مجمس النواب الغرفة الثانية، لصالح مجالس 
 الحكومة.، باإلضافة إلى ب اسمو مجمس المستشاريفخ، وىذا في المغر الشيو 

وبعد أف تراجعت المخاطر اإلقميمية، واحتماالت اندالع احتجاجات واسعة النطاؽ في 
الداخؿ؛ بدأت الدولة المغربية في دفع حدود حركة اإلسالمييف إلى الوراء، وتضييؽ مساحتيـ 

 في السيطرة عمى مؤسسات الدولة الدستورية.

عممت الدولة المغربية عمى موازنة السمطات خارج إطار مؤسسة ؾ، أف ومف بيف ذل
الممؾ والمؤسسة العسكرية بيف األحزاب األىـ، فبينما يسيطر "العدالة والتنمية" وحمفاءه عمى 

 أكتوبر في لو، الثُُّمثي التجديد انتخابات بعد الحالي المستشاريف مجمس فإفمجمس النواب؛ 
 مف مقر ب حزب وىو ،"والمعاصرة األصالة" حزب مف بنشماش، الحكيـ عبد يرأسو ـ،6101
 في الثاني الحزب وىو ـ،6114 العاـ في اليمة عالي غالب المغربي السياسي أسسو الممؾ،
 مقعد. 016، بعدد "والتنمية العدالة" بعد النواب، مجمس

......... 

، ولجأت فيو سياسيةوفي األخير، وبرغـ أف ما جرى كاف ضمف مناكفات وصراعات 
وفي النياية، تـ بأدوات  ؛ إال أنو،الدولة المغربية إلى أطر غير رسمية لمتعامؿ مع الموقؼ

سياسية، كثير منيا راعى اعتبارات األمر الواقع، وراعى االعتبارات القانونية والدستورية، 
 .المغربي مخاطر الوضع اإلقميمي، وتأثيراتو عمى الداخؿ -كذلؾ  –وراعى 

كما أنو كاف في الحد األدنى منو؛ متضمًنا خطوًطا وضعتيا الدولة المغربية لنفسيا لـ 
ف مف مكونات المجتمع والحياة السياسية  تتجاوزىا، وعمى رأسيا االعتراؼ باإلسالمييف كمكوِّ

 والحزبية؛ ال يمكف تجاوزه أو إقصاؤه.
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عربي، ذي نظاـ ممكي،  وىي تجربة جديرة بالدراسة، وكاف مف الجيد أنيا تمت في بمد
حتى ولو تضمف بعض األساليب التي تخرج عف األطر القانونية والسياسية؛ إال أنيا تبقى في 

 النياية أساليب "سممية" الطابع، وال تخمو منو حتى أعتى الديمقراطيات في العالـ.

*.*.*.*.*.*.* 

 تـ الموضوع بحمد اهلل تعالى..؛؛


