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محمد باسك منار

*

التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة
والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ

انتقلت ش���رارة االحتجاجات العرب ّية إلى المغرب عن طريق حركة  20فبراير .وقد كانت ّ
مرش ً
���حة
الدستور ،وتنظيم
للتطور ،لوال المناورة االستباق ّية التي أقدم عليها الملك من خالل تعديل ّ
ّ
أن حزب العدالة وال ّتنمية لم يدعم الحركة ،فقد
تش���ريعات س���ابق ٍة ألوانها .وعلى الرّغم من َّ
ٍ
أهلته لقيادة
كان أ ّول المس���تفيدين منه���ا؛ بحي���ث فاز ف���ي االنتخابات
َ
بنتائج غي���ر مس���بوقةَّ ،
أحوال سياس��� ّية ودس���توريّة متم ِّيزة ،تحت ش���عار "اإلصالح في إطار االس���تمرار".
الحكومة في
ٍ
ً
أن الحكومة ال تزال
ولئ���ن كان الحكم بفش���ل ال ّتجربة أو نجاحها أم ًرا
س���ابقا ألوانه ،نظ ًرا إل���ى َّ
الس���اعة -
فإن
المحصلة األول ّية تب ِّين َّ
ف���ي بدايتهاَّ ،
أن العدالة والتنمية لم يدفع  -إلى حدود ّ
ّ
الدافعة لإلنجاز في
مؤسس���ية أساس���ية ،تكون في منزلة
إصالحات
ف���ي اتّجاه تحقيق
الق���وة ّ
َّ
ّ
ٍ
أن منطق االس���تمرار ،قد غلب منطق اإلصالح ،أو لنقل ق َّيده إلى
القطاعات المختلفة .إذ يبدو َّ
أبعد الحدود .قد تستمرّ الحكومة على الرّغم من محدوديّة اإلنجاز ،لكن إن بقي األمر على ما
اإلسالمي الكثير من رصيده ،شأنه في ذلك شأن تجارب
التوجه
هو عليه ،فسيفقد الحزب ذو
ّ
ّ
حزب ّية أخرى عرفها المغرب.
* باحث يف القانون العام.
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حدود مع ّينة .وال يعود خيا ُرنا هذا إىل حداثة التّجربة فقط ،بل
تقديم
ستوري؛ ذاك الذي يجعل
يايس وال ّد
ّ
كذلك إىل طبيعة سياقها ِّ
الس ّ
بتاريخ  29ترشين الثّاين  /نوفمرب  ،2011جرى تعيني السيِّد عبد اإلله رهانها عىل التّأسيس لإلنجاز أكرب من رهانها عىل اإلنجاز ،وال س ّيام
بنكريان  -األمني العا ّم لحزب العدالة والتنمية ً -
رئيسا للحكومة يف سنتها األوىل .وللعلم ،فإ ّن فرتات التّأسيس تحتاج يف كثريٍ من
(((
التي وصفها اإلعالم بعد تعيينها بـ "نصف امللتحية"  .وقد حظيت األحيان إىل قرارات شجاعة ،تكون مبنزلة الق ّوة ال ّدافعة للتّغيري.
خاص ،ليس
هذه التّجربة الحكوم ّية التي ال تزال يف بدايتها ،باهتامم ّ
هناك خطّان لإلصالح ميكن أن تقودهام حكوم ٌة ما؛ األ ّول منهام
فحسب الرتباطها برئيس حكومة أو بوزير أ ّول كام كان عليه األمر
يكون ممك ًنا يف أوقات األزمات الكربى ،وعند االستياء من الوضع
السابقة ،وليس ألنَّها امل ّرة األوىل التي يقع فيها
يف التجارب الحكوم ّية ّ
املا ّيل .وينطوي هذا الخ ّط عىل تو ُّجه ضخم ،تدخل فيه تغيرياتٌ
السيايس
بق ّوة ال ّدستور اختيار ال ّرجل األ ّول يف الحكومة من الحزب
ّ
كبري ٌة دفع ًة واحدة .أ ّما الخ ّط الثّاين ،فيشمل إسرتاتيج ّي ًة تدرج ّي ًة
الفائز يف االنتخابات((( ،ولكن أيضً ا أل َّن رئيس الحكومة وما يزيد
ت ُص َّمم فيها خطوات التّغيري لحشد التّأييد مبرور الوقت .وقد يحتاج
عن الثلث من أعضائها ،ينتمون لحزب ذي مرجعيّة إسالميّة .ومن
األمر إىل التّضحية ببعض املكاسب القصرية األمد ،للوصول إىل ترتيب
االختبارات األساس ّية التي أفرزها الربيع العر ّيب ،اختبار اإلسالم ّيني يف
صحيح للتّغيريات((( .فهل ستتّبع حكومة بنكريان االختيار األ ّول؟
السلطة .من هذا املنطلق ،تتح َّدد أهميّة
انتقالهم من املعارضة إىل ّ
السياق الذي
الدراسة التي بني أيدينا .وللعلم ،فإ َّن الهدف منها ليس إبراز أوجه أم أنَّها ستع ّد نفسها حكوم ًة استمراريّةً ،ال ترى يف ِّ
ٍ
تغيريات كبري ًة دفعة واحدة؟ وهل إ ّن عدم تب ّنيها
أفرزها أزمة تقتيض
التّباين بني تجربة املغرب وتجارب بعض ال ّدول العربيّة األخرى التي
االختيار األ ّول ،يعني  -ضمن ًّيا  -تب ِّنيها االختيار الثّاين؟ أم أ َّن الحكومة
خاص ًة مرص وتونس ،وإنمّ ا توخّينا
عرفت صعود اإلسالم ّيني إىل الحكمّ ،
ستجد نفسها  -عىل ال ّرغم من اإلمكانات السياسيّة والدستوريّة التي
 يف املقام األ ّول  -إخضاع التّجربة لنو ٍع من املساءلة املوضوعيّة،السياق  -مق َّيد ًة بقيود ذات ّية وموضوع ّية ،تجعلها مرت ِّددة
بالنظر إىل اإلمكانات ال ّدافعة من جهة ،وعوامل املامنعة من جهة أتاحها هذا ِّ
ّ
ومضطربة حتى يف تب ّني إسرتاتيجيّة تدرجيّة وفق أولويّات مح ّددة؟
(((
أخرى .لقد م َّر عىل تعيني حكومة السيّد بنكريان أكرث من سنة،
بكل تأكيد م ّدة غري كافية ملساءلة سياساتها العا ّمة يف ّ
وهي ِّ
كل متثّل هذه ال ِّدراسة محاول ًة لإلجابة عن هذه التّساؤالت األساس ّية،
خاص ًة أنَّه كلّام ارتفع مستوى املتدخِّل وذلك من خالل مقاربة تحليل ّية شاملة ،تضع التّجربة يف سياقها
مجاالتها ونواحيها املختلفةّ ،
العمومي ،كان التّقويم أكرث تعقي ًدا .لذلك فإنَّنا لن نتّبع يف دراستنا العا ّم ،للوقوف عىل فرصها وتح ّدياتها ،وبحث مآالتها املحتملة.
ّ
السياسات العموميّة ،انطالقًا من معاي َري مح َّددة
هذه مناهج تقويم ّ
(((
ترتبط باملالءمة والفعال ّية والكفاية والتجانس والجدوى  ،إلاّ يف
 1عقب مشاور ٍ
ات استم ّرت  36يو ًما ،جرى بتاريخ  3كانون الثاين/يناير 2012تعيني الحكومة
اب سياس ّية ،هي :حزب العدالة
التي تض ّم نحو  30عض ًوا مع رئيسها ،وتتشكّل من أربعة أحز ٍ
والتنمية ( 12حقيبة) واالستقالل ( 6حقائب) والتقدّم واالشرتاك ّية ( 4حقائب) ،وأخ ًريا الحركة
يك ( 5حقائب).
الشّ عبية ( 4حقائب) ،إضاف ًة إىل أعضاء محسوبني عىل القرص املل ّ
 2كان من أه ّم التعديالت يف دستور أول يوليو  2011الفصل  47من الدستور ،الذي يُلزم
السيايس الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس الن ّواب.
امللك بتعيني رئيس الحكومة من الحزب
ّ
القوي
للحضور
ا
ر
نظ
ان،
ري
بنك
السيد
بحكومة
الحكومة
 3سيتك ّرر ،من ح ٍني إىل آخر ،ن ْعت
ّ
ً
اإلعالمي وبعض املبادرات التي مل تكن تعجب أحيانًا
لشخص ّية بن كريان من خالل ظهوره
ّ
حتّى بعض الربملانيني والوزراء من العدالة والتنمية ،كمبادرة االعتذار ملستشاري امللك ،لكن
دون أن ينفي ذلك مسؤولية رئاسة الحكومة عن حزب العدالة والتنمية ،ما دام السيد بنكريان
هو أمينه العا ّم.
4 Nicolas Studer, Méthodes d’évaluation des politiques publiques - actes du
séminaire, (France: 9/5/2011).
http://www.drees.sante.gouv.fr/methodes-d-evaluation-des-politiquespubliques-actes-du-seminaire,8638.html

سياسي ودستوري متميِّز
سياق
ّ

سيايس متميِّز،
من أه ّم ما ميَّز حكومة بنكريان أنَّها جاءت يف سياق
ّ
انعكاس عىل
يتمثّل يف التح ّوالت التي شهدها العامل العر ّيب ،وكان لها
ٌ
املغرب من خالل حركة  20فرباير .ولقد نظَّمت هذه الحرك ُة العرشات
من املسريات مطالِب ًة بالحريّة والعدالة والكرامة ،فبسببها اضط ّر
ال ّنظام إىل تعديل ال ّدستور وتنظيم انتخابات سابقة ألوانها ،فاز فيها
حزب العدالة والتنمية بنتيجة غري مسبوقة((( .وتتع َّدد عوامل ذلك
(عمن :األهل ّية للنرش
 5سوزان روز أكرمان ،الفساد والحكم ،ترجمة فؤاد رسوجي ،اَّ
والتوزيع ،)2003 ،ص .390
 6فاز حزب العدالة والتنمية يف انتخابات  25ترشين الثاين/نوفمرب  2011بـ  107مقاعد ،أي
مبا يزيد عن  27يف املئة من مجموع مقاعد مجلس الن ّواب.

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ
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السيايس يف املغرب ،قد
الفوز؛ فحركة  20فرباير التي كرست الجمود
ّ
جعلت بعض الشرّ ائح من املغاربة  -ومن بينها الطّبقة الوسطى -
تص ِّوت لحزب العدالة والتّنمية ألنّه ميثِّل  -يف ظ ّنها  -تو ّجه التّغيري
مع االستقرار ،يف مقابل التو ّجه اآلخر ،الذي ترى أ ّن حركة  20فرباير
والقوى السياسيّة ال ّداعمة لها قد مت ِّهد له .وقد يعني هذا التو ُّجه
التّغيري مع العصف باالستقرار ،عىل غرار ما وقع يف دول عرب ّية أخرى.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإ ّن احتامالت تط ّور حركة  20فرباير،
يايس يقبل بحزب أغلب ّية ذي مرجع ّية إسالم ّية.
قد جعلت ال ِّنظام ِّ
الس ّ
يُضاف إىل ما ذُكر من عوامل ،انضباطيّة الحزب ودميقراطيّته مقارن ًة
باألحزاب السياس ّية األخرى ،وحسن إدارته حملته االنتخاب ّية ،وغياب
أحزاب إسالم ّية أخرى منافسة له ،وعذريّته السياس ّية بحيث مل يسبق
له أن تولىّ مسؤوليّ ًة حكوميّة .وقد كانت تجربته املحليّة يف عمومها
لصالحه ،ملا اتّصف به معظم منتخبيه من نزاهة مقارن ًة مبنتخبي
اب سياسيّة أخرى .وعىل ال ّرغم من أ ّن انتخابات  25ترشين
أحز ٍ
الثّاين  /نوفمرب  2011قد عرفت استمرار مجموعة من االختالالت
السابقة ،ومن أبرزها تع ّدد مظاهر الفساد
التي شهدتها االنتخابات ّ
(((
االنتخا ّيب وضعف املشاركة  ،فقد ُسلِّط الضّ وء بق ّوة عىل فوز العدالة
والتنمية ،وعىل ما أفرزه ذلك الفوز من تشكيل حكومة بقيادته،
اإلسالمي .ليست هذه امل ّرة األوىل التي
وهو الحزب ذو التو ّجه
ّ
يقود فيها الحزب الذي يحصل عىل أعىل عدد من املقاعد الحكومة،
فقد سبق أن حدث ذلك مع حكومة عبد ال ّرحمن اليوسفي سنة
 .1998ولك َّنها امل ّرة األوىل التي يحدث فيها ذلك بق ّوة ال ّدستور
وليس بإرادة امللك فحسب .كام أ َّن انتخابات  2011قد اختلفت
عن انتخابات  1997من حيث هامش ال ّنزاهة والشّ فاف ّية ،وتو ّجهات
الحزب الفائز((( ،ومن حيث الصالح ّيات ال ّدستوريّة املخ ّولة للحكومة
ورئيسها .فعىل ال ّرغم من االنتقادات الكثرية املو ّجهة لدستور ،2011
فإنّه قد أق ّر مكان ًة وصالح ّي ٍ
ات مه ّمة للحكومة ورئيسها ،مقارن ًة مبا
منصوصا عليه يف دستور  .1996فالحديث صار يدور يف ال ّدستور
كان
ً
السلطة التنفيذيّة ،وليس حول الحكومة فقط ،تلك
الجديد حول ّ

التي مل تبق مه ّمتها مقترصة عىل تنفيذ القوانني ،وإنمّ ا أصبحت متارس
السلطة التّنفيذيّة ،وتعمل عىل تطبيق برنامجها ،ومتارس اإلرشاف
ّ
املؤسسات واملقاوالت العموم ّية .وقد وقع نسخ
والوصاية عىل
ّ
تنص
العبارة التي كانت واردة يف الفصل  60من دستور  ،1996والتي ُّ
عىل أ َّن "الحكومة مسؤولة أمام امللك وأمام الربملان" .وج َرت للم ّرة
الحكومي الذي يتداول بشأن مجموعة من
األوىل "دسرتة" املجلس
ّ
ال ّنصوص والقضايا ،تحت مسؤوليّة رئيس الحكومة .ونذكر من تلك
والسياسات
والسياسات العموم ّيةّ ،
السياسة العا ّمة لل ّدولةّ ،
القضاياّ :
القطاع ّية ،والقضايا ال ّراهنة املرتبطة بحقوق اإلنسان وبال ّنظام العا ّم
واملعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة .وأصبح من مسؤوليّة املجلس
الحكومي تعيني مجموعة من املوظّفني السامني ،مثل الكتّاب
العا ّمني ،ومدراء اإلدارات املركزيّة يف اإلدارات العموميّة ،ورؤساء
النص الدستوري
الجامعات والعمداء .وانتقل رئيس الحكومة  -وفق ّ
 من الوضع ّية السابقة التي كانت تجعل منه سلطة تنظيم ّيةوتنسيقيّة ،إىل وضعيّة جديدة أصبحت له بفضلها سلط ٌة رئاسيّة
عىل الحكومة ،وصار من حقّه أن يقرتح التّعيني يف بعض الوظائف
املدنيّة عىل املجلس الوزاري الذي يرأسه امللك ،بل أصبح من حقّه
دستوريًّا التّعيني يف بعض الوظائف املدنية يف اإلدارات العموم ّية ويف
املؤسسات واملقاوالت العمومية .وأتاح
بعض الوظائف السامية يف ّ
حل
له الدستور آليّات مه ّمة للتواصل مع الربملان ،وصار بإمكانه ّ
مجلس الن ّواب مبرسوم يتّخذ يف املجلس الوزاري بعد استشارة امللك
ورئيس املجلس ورئيس املحكمة الدستورية .كام صار بإمكانه أن
يطلب من امللك إقالة عضو أو مجموعة أعضاء من الحكومة .ومثلام
حق رئيس الحكومة أن
هي الحال بال ّنسبة إىل امللك ،أصبح من ّ
للبت يف
يحيل القوانني أو االتفاق ّيات الدولية إىل املحكمة الدستورية ّ
توافقها مع ال ّدستور ،قبل إصدار األمر بتنفيذها  /أو قبل التّصديق
حق ات ّخاذ املبادرة من أجل مراجعة
عليها .ولرئيس الحكومة أيضً اّ ،
الدستور ،لكن وفق مساطر دستوريّة معقّدة مقارن ًة مبا هو متاح
للملك(((.

 7أعلنت وزارة الداخل ّية أ َّن نسبة املشاركة يف انتخابات  25ترشين الثاين/نوفمرب 2011
بلغت نحو  45.4يف املئة من املس ّجلني يف اللوائح االنتخاب ّية ،ومبا أ َّن ستّة ماليني مواطن من
املؤهّلني للتصويت ظلّوا غري مس ّجلني يف اللوائح االنتخاب ّية ،فإ َّن نسبة املشاركة الحقيق ّية تبقى
أقل بكثري من النسبة املعلن عنها.
ّ
 8الحزب الذي فاز يف انتخابات  1997هو االتحاد االشرتايكّ للق ّوات الشّ عبية ذو التو ّجه
االش�ترايكّ ،مع العلم أ َّن تلك االنتخابات عرفت تشكيكًا قويًّا من مجموعة من األحزاب
السياسيّة آنذاك.

وإذا كانت بعض القوى السياس ّية قد قلَّلت من شأن تلك الصالحيات
الدستورية ،عىل اعتبار أ َّن الحكومة يف النسق السيايس والدستوري
لنص الدستور ميكن الرجوع
 9للوقوف عىل هذه الصالحيّات املخ ّولة للحكومة ورئيسها وفقًا ّ
خاصة إىل الباب الخامس من دستور أ ّول يوليو  2011املتعلِّق بالسلطة التنفيذيّة والباب
ّ
الثالث عرش املتعلِّق مبراجعة الدستور.
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العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

املؤسسات الذي تق َّدم به رئيس الحكومة أمام الربملان  -فعلاً عن إرادة الذّهاب
املؤسسة امللك ّية ال تزال مهيمنة عىل ّ
ال تعني الحكم ،وأ َّن َّ
الدستورية املختلفة؛ فإ َّن ق ًوى سياسيّة أخرى  -مبا فيها حزب العدالة بوترية أرسع وأعمق يف طريق اإلصالح؟
ٍ
والتّنمية  -رأت فيها
الحكومي إىل ثالثة مرتكزات أساس ّية ،وهي:
إمكانات مه ّمة مل تُتح من قبل .ومن ث َّم ،استند الربنامج
ّ
فإنّه ينبغي اغتنامها بالشّ كل األمثل ،وترجمتها إىل سياسات عا ّمة العمل املندمج واملتكامل ،واملقاربة التّشاركية ،وربط املسؤول ّية
تستجيب لالنتظارات التي عبرّ ت عنها حركة  20فرباير.
باملحاسبة .وشمل خمسة توجهات كربى؛ أ ّول :تعزيز ال ُهويّة الوطنيّة
املو َّحدة ،وصيانة تالحم مك ِّوناتها وتن ّوعها ،واالنفتاح عىل الثّقافات
والحضارات ،ثان ًيا :ترسيخ دولة القانون والجهويّة املتق ّدمة والحكامة
وطني قوي ،راب ًعا :تطوير الربامج
ال ّرشيدة ،ثالثًا :مواصلة بناء اقتصاد
ّ
خامسا :تعزيز التّفاعل اإليجا ّيب مع املحيط
االجتامعيّة وتفعيلها،
ً
الجهوي والعاملي ،وتقوية األداء العمومي لخدمة املغاربة املقيمني
الحكومي عىل تحقيق نسبة من ٍّو مبع ّدل
ونص الربنامج
يف الخارجَّ .
ّ
(((1
 ،%5.5وضبط التضخّم يف حدود  ،%2وتخفيض البطالة إىل ، %8
وتقليص مع ّدل األ ّمية إىل  ،%20وتقليص عدد وفيات األطفال الذين
لكل  1000والدة ح ّية ،وتخفيض
هم دون س ّن الخامسة إىل  20وفاة ّ
كل  100000والدة
وفيات األ ّمهات عند الوالدة إىل  50وفاة يف ّ
نص هذا الربنامج الحكومي عىل تقليص العجز السكني
ح ّية( .((1كام ّ
من  840ألف وحدة إىل  400ألف وح��دة( ،((1ومتكني ما يقارب
 10ماليني مواطن مغريب من االستفادة بصورة تدريج ّية من نظام
البرنامج الحكومي ومحاولة
التأمني اإلجباري عىل امل��رض( .((1وعىل ال ّرغم من تض ّمن الربنامج
اإلصالح في إطار االستمرار
الحكومي هذه األرقام وغريها ،فإ ّن من أه ّم االنتقادات املو ّجهة
بعد االنتقادات العديدة التي وجهتها أحزاب املعارضة وبعض إليه من جهة مجموعة من السياسيّني والباحثني ،صوغه الفضفاض،
ّ
ألي
املنابر اإلعالمية لحكومة بنكريان ،أصدرت األمانة العا ّمة لحزب وعدم تحديده األهداف يف شكل أرقام ،إلاّ ناد ًرا( .((1وال ميكن ّ
ّ
العدالة والتنمية  -بصفته الحزب القائد للحكومة  -وثيقة تقوميية مطّلع عىل الربنامج الحكومي ،إلاّ تأكيد املالحظة نفسها .وقد يُعزى
أساسا باألزمة
للتجربة الحكومية مو ّجهة إىل املؤمترات الجهوية للحزب .وتتح َّدث ذلك إىل شعور الحكومة بالظرف ّية املتقلبة ،املرتبطة ً
ّ
هذه الوثيقة  -التي صدرت يف شهر أيلول  /سبتمرب  - 2012عن االقتصاديّة العامليّة ،والتقلّبات املناخية التي تجعل تحديد أهداف
بعض اإلنجازات األولية ،وع يعرتضها من "مقاومات" .ومن أهم ما يف شكل أرقام واضحة عملاً مغام ًرا .وبالعودة إىل الربامج االنتخابية
ماّ
ّ
نصت عليه ،أنَّه "ال بد من االعرتاف أ َّن إرادتنا يف اإلصالح كانت تريد لألحزاب املؤلِّفة للحكومة ،يُال َحظ أ َّن الربنامج الحكومي مل يتض ّمن
ّ
ّ
الذهاب بوترية أرسع وأعمق ،مام اصطدم بتوازنات الوضع العام مجموع ًة من األرقام التي تض ّمنتها تلك الربامج ،كام يالحظ الترّ اجع
ّ
كل من حزب العدالة
لبلدنا" .ويتمظهر االصطدام يف وقوع "بعض الهزات أو الحوادث الواضح عن بعض تلك األرقام .فلقد أشار ٌّ
ّ
التي فرضت علينا مراجعة مقاربتنا لوترية اإلصالحات" .وكانت والتنمية وحزب االستقالل يف برنامجيهام االنتخاب ّيني إىل رفع الح ّد
املقاربة الجديدة بحسب الوثيقة ،هي "املزاوجة بني اإلرصار عىل
اإلصالح والتدرج يف تحقيقه"( .((1وهنا ،نؤ ِّجل الخوض يف ماه ّية
"اله ّزات والحوادث" و"توازنات الوضع العا ّم للبالد" ،تلك التي مل تقل
عب الربنامج الحكومي -
عنها الوثيقة اليشء الكثري ،ونتساءل :هل رَّ
 10إسامعيل حمودي" ،العدالة والتنمية :هذا ما حصل خالل تسعة أشهر من إنجازات
ومؤامرات" ،جريدة أخبار اليوم املغربية.2012/9/24 ،

 11الربنامج الحكومي لحكومة السيد بنكريان (املغرب :كانون الثاين/يناير  ،)2012ص .32
 12املرجع نفسه ،ص  71و.72
 13املرجع نفسه ،ص .73
 14املرجع نفسه ،ص .78
السياق ،عىل سبيل املثال ،ترصيحات مجموعة من السياسيّني والباحثني
 15انظر يف هذا ِّ
يك املغربية،
امللف
األسبوعي لجريدة االتحاد االش�ترا ّ
بخصوص الربنامج الحكومي يف ّ
ّ
 28و.2012/1/ 29

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ
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األدىن لألجور ،ليبلغ ثالثة آالف درهم ،قبل أن يتح ّول ذلك يف الربنامج 3.3توصيات مجموعة من املؤسسات ،كهيئة اإلنصاف واملصالحة،
أي ح ّد ملزم .وتح ّدث حزب واملجلس االقتصادي واالجتامعي.
الحكومي إىل رفع تد ّرجي دون تحديد ّ
العدالة والتنمية يف برنامجه االنتخايب عن من ّو مبع ّدل  ،%7ليتح ّول
4.4املبادرات والتّوجيهات امللك ّية ،كاملبادرة الوطنية للتنمية البرشية،
ألي حزب من تلك
ذلك إىل  %5.5يف الربنامج الحكومي .وميكن ّ
والتّوجيهات املتعلِّقة بتنظيم االنتخابات( ،((1ومببادئ الدبلوماسية
حكومي
األحزاب أن ي ِّربر ذلك بكونه ال ميثّل إلاّ طرفًا يف تحالف
ّ
املغربية(.((1
كل ما جاء يف
مشَ كَّل من أربعة أطراف ،ومن ث َّم ال ميكن تضمني ّ
برنامجه االنتخا ّيب يف الربنامج الحكومي؛ فكث ًريا ما ر َّد بعض أعضاء 5.5الربامج االنتخابية لألحزاب املؤلِّفة للحكومة ،التي استندت هي
السابقة.
حزب العدالة والتنمية عىل منتقديهم بخصوص الترّ اجع عن الربنامج األخرى  -يف بعض األحيان  -إىل املستويات املرجعية األربعة ّ
االنتخايب ،بأ َّن الشّ عب لو أرادهم أن يط ِّبقوا برنامجهم بحذافريه،
ملنحهم من األصوات ما ميكِّنهم من تأليف حكومة وحدهم .هذا 6.6رؤى الوزراء املحسوبني عىل القرص وتص ّوراتهم.
ََ
عىل ال ّرغم من أنّهم يعلمون أ َّن طبيعة ال ّنظام
السيايس وأقفال لنئ مل ير ِّدد بنكريان أ ّن برنامجه هو عينه برنامج امللك ،عىل نحو ما
ّ
السؤال كان يفعل الوزير األ ّول السابق ع ّباس الفايس ،فإ َّن تع ّدد املستويات
ال ّنظام االنتخايب ،من شأنها أن تجعل ذلك مستحيلاً  .ويبقى ّ
امله ّم طر ُحه يف اعتقادنا ،هو :هل مثّلت الربامج االنتخاب ّية لألحزاب املرجعية يف برنامجه الحكومي ،وحضورها املكثّف واملتداخل يف
السياسة
املشاركة يف الحكومة املرج َع األساس والوحيد للربنامج الحكومي ،مضامينه ،ال يجعل التّسليم بأ َّن الحكومة هي التي تضع ّ
األقل
السياسة العمومية يف املغرب عىل ّ
وهو ما ميثّل فعلاً قطيعة مع تجارب الربامج الحكوميّة السابقة؟ لقد العمومية  -أو فلنقل ّ
كل ّ
الصفحة السابعة من الربنامج الحكومي عىل أنَّه (الربنامج)  -أم� ًرا سهلاً  .ذلك أ ّن هناك خريطة طريق مس َبقة للسياسات
نصت ّ
ّ
يستند إىل الربامج االنتخاب ّية ألحزاب التّحالف الحكومي ،لك ْن عند العمومية ،وهي ال تتيح للحكومة  -وإن أتت يف سياق مغاير،
التّدقيق نجد أ َّن الربنامج
الحكومي يستند إىل مرجعيّة من ستّة وبقيادة إسالميّة  -إلاّ هامشً ا مح ّد ًدا للتخطيط العمومي .ما يجعل
ّ
مستويات ،انعكست بوضوح عىل مضامينه .وهذه املستويات هي :دور الحكومة األ ّول واألسايس هو مواصلة تلك السياسات وتفعيلها.
وهذا واضح بجالء يف الربنامج الحكومي ،من خالل تكرار بعض
1.1املخطّطات واملشاريع الكربى التي انطلقت مع حكومات سابقة؛ العبارات ،مثل" :سنواصل"" ،سنعمل عىل مواصلة"" ،سنعمل عىل
ويتبي من خالل الربنامج الحكومي ،أ ّن منطق االستمرار
بحيث نجد الحديث عن مجموعة من املخطّطات الهيكلية كاملغرب تفعيل".
نَّ
للسياحة ،ومخطّط إقالع ّ
األخرض ،واملخطَّط األزرق ِّ
الصناعة ،ومخطّط قد غلب منطق اإلصالح ،أو لنقل ق ّيده إىل أبعد الحدود .وتجلىّ
تنمية املصايد البحريّة ،ورؤية  2015يف مجال ّ
الصناعة التّقليديّة ذلك يف تب ّني الربنامج الحكومي سياسات عموم ّية سابقة ،ومنها ما
محل انتقاد شديد من جهة حزب العدالة والتنمية حني كان
ومرشوع املغرب الطّاقي ،إىل جانب املشاريع الكربى املتعلِّقة بالبنية كان ّ
التحتية .فلقد مثّلت هذه املخطّطات واملشاريع خريطة طريق يف املعارضة( .((1وكان األ ْوىل يف بعض هذه السياسات ،الرتكيز عىل
خاص ًة أ ّن السياق الذي أفرز حزب العدالة
للسياسات العمومية يف املغرب منذ سنوات .بل إ َّن بعض الصناديق تقوميها بدلاً من تفعيلهاّ ،
ّ
التي تض ّمنها الربنامج الحكومي ،كصندوق التّعويض عن فقدان والتنمية عىل رأس الحكومة ،يفرض ذلك بإلحاح .ومن تجلّيات غلبة
السكن
للسكن (الذي تح ّول إىل صندوق ّ
الشّ غل ،وصندوق التّضامن ّ
آذار/مارس 2011إىل أ َّن ذلك التقرير كان الدّافع األسايس ملراجعة الدستور.
واالندماج الحرضي) ،كانت متض َّمنة يف الربنامج الحكومي للحكومة
 17الربنامج الحكومي ،ص .19
السابقة.
 18املرجع نفسه ،ص .87
ّ
2.2مجموعة من املقتضيات التي أق ّرتها اللجنة امللك ّية للجهوية
جهوي ،وصندوق التّأهيل
إحصايئ
ّ
املوسعة(((1؛ كإحداث نظام
ّ
ّ
االجتامعي ،وصندوق التضامن.
 16كان امللك محمد السادس قد عينّ لجن ًة ملكيّ ًة بتاريخ  3كانون الثاين/يناير  2010لرسم
املوسعة ،وبعد عدّة شهور قدَّمت اللجنة تقريرها ،وقد أشار امللك يف خطاب 9
تص ّو ٍر للجهويّة ّ

 19عندما كان حزب العدالة والتنمية يف املعارضة كان بعض برملانيّيه ينتقدون بشدّة
مرشوع القطار الفائق الرسعة يف الخ ّط الرابط بني مدينتي البيضاء وطنجة الذي جرى
تفويته لرشكة فرنسيّة ،وذلك نظ ًرا لكلفته العالية التي تزيد عن  25مليار درهم ،والتي ميكن
استثامرها يف مشاريع أخرى تحتاج إليها البالد أكرث .فمن خالل حسابات قامت بها بعض
الجمعيّات املناهضة للمرشوع تبينّ أنَّه ميكن بهذا املبلغ إنشاء  5000مدرسة ابتدائية أو 3000
مدرسة ثانويّة يف املناطق الحرضيّة ،أو  25ألف مدرسة يف املناطق القرويّة ،أو  25مشفًى
جامعيًّا بسعة  22ألف رسير ،أو  10جامعات ،أو  300معهد للتكوين التقني ،أو  36ألف
وحدة صناعيّة ،أو  16ألف مركز سوسيو ثقايف ،أو  10آالف مكتبة متعدِّدة الوسائط.
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منطق االستمرار عىل منطق اإلصالح أيضً ا ،عدم قدرة الحكومة عىل
استغالل الهامش املتاح لها يف تحديد أولويّات واضحة .ومن دون
قيامها بذلك ،يستحيل الحديث عن وترية أرس َع وأعمق يف اإلصالح،
وحتّى التد ّرج يف تحقيقه يصبح أم ًرا صع ًبا.

المحصلة
التفاعالت بشأن
ّ
األولية للحكومة
إذا رأى بعض املدافعني عن الحكومة ،أ ّن سنتها األوىل ال تعدو أن
تكون محطّ ًة لالطِّالع عىل امللفّات ،وأنّه – بنا ًء عىل ذلك  -ال ينبغي
فالسياق السيايس
محاسبتها عىل اإلنجاز ،فإ َّن آخرين رأ ْوا عكس ذلكّ .
والدستوري الذي أفرز الحكومة ،يفرض الرسعة يف اإلنجاز ،نظ ًرا إىل
التح ّديات املطروحة واالنتظارات املتعددة .ث ّم إن الشّ عارات التي
رفعتها أحزاب األغلبية خالل الحملة االنتخابية ،قد أكّدت كلّها عىل
رضورة اتّخاذ بعض القرارات واإلجراءات الحاسمة ،منذ األيّام األوىل
من عمر الحكومة .يُضاف إىل ذلك ،أ ّن حكومة بنكريان – مثلام
يؤكّده الربنامج الحكومي  -تشكِّل حكوم ًة استمراريّة ال حكوم َة
قطيعة ،ليس فقط عىل مستوى املخطّطات واملبادرات الكربى
فكل حلفاء
واملشاريع املفتوحة ،ولكن أيضً ا عىل مستوى مك ِّوناتهاُّ .
حزب العدالة والتنمية يوجدون يف األغلبية؛ ونعني حزب االستقالل
والحركة الشعبية والتقدم واالشرتاكية .ويُفرتض أن يكونوا مطّلعني
مسبقًا عىل امللفّات ،وذلك بال ّنظر إىل تجاربهم الحكوم ّية السابقة.
وهو ما يتطلّب الشرّ وع مبارش ًة يف العمل .ث ّم إ ّن دستور ،2011
قد فرض عىل الحكومة تح ِّديًا حقيق ًّيا يف ما يتعلّق بوضع البنى
املؤسسية والقانونية لتطبيق الدستور .وهو أم ٌر كان من املفرتض أن
َّ
تكون له األولويّة يف السنة األوىل من عمر الحكومة حتّى يشكِّل ق ّو ًة
دافعة يف ات ّجاه التّأسيس لإلنجاز.
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تح ّدث وزير االتّصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى
الخلفي ،يف لقاء له مع الصحافة بتاريخ  27كانون األ ّول  /ديسمرب
محصلة عمل الحكومة خالل سنة  ،2012وع ّدها إيجاب ّية.
 ،2012عن ّ
وع ّرج  -يف هذا الصدد  -عىل إعادة االعتبار إىل املرفق العمومي ،مذكِّ ًرا
بسلسلة من اإلجراءات ،من قبيل تكريس مبدأ األجرة مقابل العمل،
مش ًريا بذلك إىل االقتطاع من أجور املرضبني ،ذاك اإلجراء الذي بدأ
ارت
تطبيقه عىل موظّفي وزارة التعليم ،قبل أن ينتقل إىل موظّفي وز يَ
الص ّحة والداخلية .كام أشار إىل التوظيف عن طريق املباراة بغرض
إتاحة تكافؤ الفرص ،وإسناد املسؤولية داخل اإلدارة العمومية عن
طريق الرتشيح ،وإرساء منظومة الشِّ كايات التي أتاحت إرسال أكرث من
تسعة آالف شكاية إىل وزارة العدل والحريات .وتح ّدث عن صندوق
التامسك االجتامعي الذي بلغ رأسامله  2.5مليار درهم ،وذلك بهدف
تغطية مثانية ماليني ونصف مليون نسمة يف إطار املساعدة الطبية.
كام أشار إىل برنامج "تيسري" الذي مينح املساعدات املبارشة إىل األرس
بهدف تعليم أبنائها ،والربنامج املتعلِّق بالتكافل العائيل ( 160مليون
درهم لفائدة  40ألف امرأة) ،مذكِّ ًرا أيضً ا بالزيادة بنسبة  %50يف
ِمنح الطلبة ،ورفع عدد املمنوحني ليصل إىل  216ألف ممنوح (بعد
املخصصات االجتامعية للطلبة
إضافة  40ألف ممنوح) ،ومضاعفة
ّ
من إطعام وإيواء يف حدود  400مليون درهم .وتح ّدث أيضً ا عن
تخصيص الحكومة مليار درهم ،لرفع الح ّد األدىن من رواتب التقاعد
يف املؤسسات العمومية والجامعات املحلية و"املياومني" ،إىل جانب
تخصيص مليا َري درهم لدعم مكافحة آثار الجفاف ،و 890مليون
درهم لدعم القمح والدقيق املستورديْن بهدف تفادي تأث ّر أسعار
الخبز ،وتخصيص  500مليون درهم لصندوق التنمية القرويّة .وعىل
املستوى االقتصادي ،بدا جهد الحكومة  -بحسب رأي وزير االتصال
 من خالل التحكّم يف التوازنات املاكرو  -اقتصادية ،وتخفيض العجزظل تر ّدي
من  %6.1إىل  %5بعد أن كان متوقَّ ًعا ارتفا ُعه إىل  ،%8يف ّ
املقاصة من نفقات .هذا
األحوال االقتصادية وما يتح ّمله صندوق
ّ
فضلاً عن إجراءات اقتصادية أخرى مثل رفع االستثامر العمومي إىل
 188مليار درهم ،مع بلوغ  %80كنسبة إنجاز يف فتح االعتامدات .ال
ّ
السنة األوىل من عمر
شك يف أ ّن هذه اإلنجازات ،تجعل من وصف ّ
الحكومة بسنة بيضاء – عىل ح ّد تعبري بعض اإلعالميني والسياسيني
 وصفًا مبالَغًا فيه .ومع ذلك ،يبقى أبرز ما وقع إنجاز ُه إىل حدودٍ
بورشات كانت مفتوحة يف عهد الحكومة أو الحكومات
الساعة ،مرتبطًا
السابقة .فربنامج املساعدة الطبية "راميد" الذي رشعت الحكومة يف

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ

تعميمه ،وال تزال تواجهه صعوباتٌ متعددة ،كانت تجربته األوىل قد
انطلقت يف جهة تادلة أزيالل إبّان حكومة عبّاس الفايس ،واألمر نفسه
يُقال عن بعض الورشات األخرى ،عىل غرار تلك املرتبطة بربنامج
"تيسري" وبالطرق الس ّيارة وبـ "الرتمواي" وغريها .كام أ َّن مع ّدل النم ّو
مل يبلغ إلاّ  %3خالل سنة  ،2012وفقًا لحزب االستقالل  /الطرف الثاين
يف الحكومة( .((2وبلغ عجز امليزانية الذي كان ينبغي ألاّ يتجاوز %4.8
يل الخا ّم  .%7.1كام تفاقمت مديونية املغرب ،فقد
من الناتج ال ّداخ ّ
ناهزت  %57.8من ال ّناتج الداخيل الخا ّم ،بحسب ترصيحات وزير
االقتصاد واملالية( .((2ولقد س ّجلت مجموعة من األطراف السياسية
ٍ
انتقادات مه ّم ًة عىل العمل الحكومي ،مثل عدم اتِّخاذ إجراءات
خاص ًة أ ّن ذلك كان أحد الشّ عارات البارزة
حاسمة ملحاربة الفسادّ ،
لألحزاب املؤلِّفة للحكومة إبّ��ان حملتها االنتخابية .فإذا كانت
الفضيحة مساعدة عىل اإلصالح( ،((2فإ ّن سلسلة اللوائح التي نَرشها
وبخاصة املنتمون منهم لحزب العدالة والتنمية ،والتي
بعض الوزراء،
ّ
تكشف بعض االمتيازات التي يستفيد منها بعض الناس دون غريهم،
مل تحقِّق إلاّ نو ًعا من االستهالك اإلعالمي ،وهو بعيد عن إحداث ر ّجة
يف الرأي العا ّم تتطلّبها الفضيحة املساعدة عىل اإلصالح .واألسباب
التي تقف وراء ذلك شتّى ،يف مق ّدمتها االختالف بني أعضاء الحكومة
بشأن نرش تلك اللوائح ،ونرش بعضها بصور ٍة ناقصة تُخفي العديد من
والسقوط يف
املعطيات واملعلومات األساسية بخصوص املستفيدينّ ،
أي فضيحة .كام
نوع من التّمييع .بحيث أ ّن نرش بعض اللوائح ال ميثّل ّ
مل يجر إرداف عملية النرش بقرارات متنع تكرار تلك االمتيازات غري
املرشوعة ،ونعني بالخصوص ما تعلّق منها مبأذون ّيات ال ّنقل .ومن بني
ما وقع انتقاده من مامرسات ،االستمرار يف قمع االحتجاجات السلمية،
واستمرار االعتقال ألسباب سياسية ،كام هي الحال بال ِّنسبة إىل بعض
الطلبة ومعتقيل حركة  20فرباير ،وعدم الحرص عىل اإلرساع يف عملية
متابعة بعض ملفّات الفساد ،وحاالت االعتداء عىل الحريات .كام أ ّن
الحكومة مل تستطع اتّخاذ إجراءات حازمة يف ات ّجاه محاربة اقتصاد
ال ّريع .ويف املجال االجتامعي ،عرفت السنة األوىل من عهد الحكومة،
تجمي ًدا – إىل ح ٍّد ما  -للحوار االجتامعي ،كام عرفت مامطلة ملحوظة
يف تنفيذ ات ّفاق نيسان  /أبريل  2011مع النقابات العماّ لية .وأ ّدت
 20مذكّرة حزب االستقالل إىل رئيس التحالف الحكومي (الرباط ،)2013/1/3 :ص .21
 21خالد زهوي" ،الحكومة لن تتخلىّ عن دعم املوا ّد األساسية بشكل تام خالل مدّة واليتها"،
جريدة أخبار اليوم املغربية.2012/2/10 ،
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الزيادة يف أسعار البنزين وبعض املوا ّد األساسية إىل انخفاض القدرة
الرشائية للعديد من املواطنني .وطفت عىل السطح مجموع ٌة من
اإلشكاالت التي تجعل تلك الصالح ّيات الدستورية املخ َّولة للحكومة،
الخاص بالتعيني
محل تساؤل .فلقد أثار مرشوع القانون التنظيمي
ّ
ّ
املؤسسات واملقاوالت العمومية ،جدلاً سياس ًّيا ودستوريًّا واس ًعا.
يف ّ
فقد رأت فيه أطر ٌاف من املعارضة تخلّيًا من رئيس الحكومة عن
صالحياته ،وذلك بتب ّني تأويل غري دميقراطي ألحكام الفصلني  49و92
من الدستور .وقد استندت تلك األطراف املعارضة يف رأيها ذاك ،إىل
أ ّن هذا الدستور ال يسمح للملك بالتعيني بواسطة ظهري ،إلاّ يف ما
نصت عليه بنوده برصاحة ،وهو األمر الذي مل ي ْجر احرتامه يف مرشوع
ّ
القانون الذي ك َّرس التعيني بواسطة ظهائر يف مجموعة من املناصب
السامية .يُضاف إىل ذلك ،تخليّ رئيس الحكومة عن التعيني لفائدة
امللك يف بعض املؤسسات التي ال تُع ّد ذات طبيعة إسرتاتيجية .إ ّن
هذه املالحظات الجوهرية بخصوص أ ّول مرشوع قانون تنظيمي،
تحيل إىل نوع من الرقابة الذاتية التي متارسها الحكومة عىل نفسها،
أو باألحرى التي ميارسها رئيس الحكومة .وهي رقابة ذاتية ،ال تجد
مرجعيتها يف الدستور املكتوب ،إذا ما وقع تغليب التأويل الدميقراطي،
بل تجدها باألساس يف ما ميكن أن نصطلح عليه بالدستور العميق
الذي يساعد عىل فهم "التوازنات العا ّمة" التي أشارت إليها الوثيقة
التقوميية لحزب العدالة والتنمية املشار إليها آنفًا .هناك قض ّية أخرى
السجاالت والنقاشات ،وإذا ما سلّطنا الضّ وء
كانت ّ
محل العديد من ّ
عليها ولو باقتضاب ،فإنّنا سنستفيد من ذلك يف معرفة كيفية تدبري
الحكم يف املغرب .فابتداء من آذار  /مارس  ،2012وبعد أن ص ّدق
مجلس الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي  -املعروفة اختصا ًرا
الخاصة بالرشكة الوطنية لإلذاعة
بـ "الهاكا"  -عىل دفاتر التحمالت
ّ
والتلفزة ورشكة «صورياد دوزي��م» ،ارتفعت أصوات تن ّدد بذلك
اإلجراء ،وتع ُّده تراج ًعا عن املرشوع الحدايث والدميقراطي .وكان من
بني املحت ّجني  -بل من أ ّولهم  -موظّفون كبار يف القطاع اإلعالمي.
مع العلم أ َّن "املسطرة" التي ات ّبعها وزير االتصال و"الهاكا" ،تتّفق
متا ًما مع ما هو منصوص عليه يف قانون االتصال السمعي البرصي،
خاص ًة الفصل  49منه ،ومع العلم أيضً ا أ ّن مضمون دفاتر التح ّمالت
ّ
السجال
ليس فيه ما يخالف الدستور .والدليل عىل ذلك ،أنّه إثر ذلك ِّ
الطويل ،أعلن وزير االتّصال يف ترصيح لوكالة املغرب العريب لألنباء
(بتاريخ  16ترشين األ ّول  /أكتوبر  )2012أ ّن الحكومة قد وصلها قرار
تصديق الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي عىل تعديالت دفاتر
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الخاصة بالرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ورشكة «صورياد
التحمالت
ّ
دوزيم» ،التي كانت قد تق َّدمت بها (الحكومة) .وعن فحص تلك
تغي اليشء الكثري يف دفاتر التح ّمالت املع ّدلة
التعديالت ،نجد أنّها مل رِّ
السجال .مل تربز هذه القضيّة الخلل املرتبط
التي أُثري بشأنها ذلك ّ
بعالقة الوزارة الوصية باملوظفني التابعني لها فقط ،ولكنها تثري الكثري
من التساؤل عن تضخيمها إىل درجة إقالة رئيس "الهاكا" ،السيد أحمد
ويتبي اآلن أن من أهداف ذلك تبليغ رسالة إىل من يعنيهم
غزايل .نَّ
خاص ًة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ،يف كون بعض
األمرّ ،
امللفّات أكرب من أن تكون تحت وصاية وزير من الوزراء ،يتّضح ذلك
بكل من بنكريان ومصطفى الخلفي وزير االتصال
من خالل لقاء امللك ٍّ
الذي فرت حامسه يف الدفاع عن دفاتر التح ّمالت بصورة ملحوظة بعد
ذلك اللقاء ،ويتّضح أيضً ا من خالل تأليف لجنة حكومية برئاسة نبيل
بن عبد الله ،وزير السكن والتعمري ،لتعديل دفاتر تح ّمالت.
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الدستورية قبل نهاية سنة  ،2012وأ ّن الحكومة "ستعمل عىل ات ّخاذ
كافة اإلجراءات الكفيلة بإجراء االستحقاقات االنتخابية يف آجالها
املق ّررة"( .((2أ ّما بخصوص القوانني التنظيمية التي تكتيس أهم ّي ًة
خاص ًة يف تطبيق الدستور ،فإنه مل يصدر من  16قانونًا تنظيم ًّيا أو
ّ
أكرث إلاّ قانو ٌن واحد ،وقد تطلَّب إصدار ذلك القانون حيّ ًزا زمنيًّا
ليس باليسري ،ما يجعلنا نتساءل إذا كان ما يزيد عن  20يف املئة
من العمر االفرتايض للحكومة –  5سنوات  -مل يسعف إلاّ يف إصدار
تنظمي واحد ،فهل سيسعف ما تبقّى من عمرها يف إصدار
قانون
ّ
 15قانونًا تنظيميًّا؟

عوائق العمل الحكومي
املؤسسية
إذا كانت إسرتاتيجيّة التد ّرج تقتيض أن تكون اإلصالحات ّ
األساسية رشطًا مسبقًا لإلصالح يف قطاعات مع ّينة( ،((2فإ ّن حكومة
مؤسسية أساسية .وكان
السيد بنكريان مل تقم حتّى اآلن بإصالحات ّ
من املفرتض أن تويل الحكومة يف سنتها األوىل األولوية ملسألتني:
أ ّولهام استكامل الدورة االنتخابية ،وثانيهام إصدار بعض القوانني
باملؤسسات الدستوريّة .كان من
خاص ًة تلك املتعلِّقة
التنظيميةّ ،
ّ
شأن االهتامم بهاتني املسألتني أن ميثّل ق ّو ًة دافعة يف اتّجاه التأسيس
خاص ًة أ ّن االهتامم بهام عاد ًة ما يكون بعد وضع الدستور
لإلنجازّ ،
أو مراجعته .فقد تباطأت حكومة السيد بنكريان يف استكامل الدورة
االنتخابية ،ومل تنظِّم ال االنتخابات الجامع ّية وال الجهوية ،ما جعل
مجلس املستشارين السابق النتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب
 2011يستم ّر حتّى اللحظة ،وهذا األمر يناقض يف الجوهر محاولة
الرفع من الرشعية االنتخابية يف دستور  .2011بل األكرث من ذلك،
أ ّن التباطؤ يف مسألة االنتخابات يدفع إىل مساءلة الحكومة ليس
من منطلق التأسيس لإلصالح فحسب ،ولكن أيضً ا من منطلق
نص ،تنفيذًا لتوجيهات
تفعيله ،عىل اعتبار أ ّن الربنامج الحكومي قد ّ
ملكيّة ،عىل اعتامد جدولة زمنية مضبوطة إلقامة بقيّة املؤسسات

يبدو من خالل بطء العمل الحكومي عمو ًما ،ومن تلك اإلشكاالت
املحصلة األولية لحكومة السيد بنكريان ،أ َّن هذه
املثرية ،وتواضع
ّ
األخ�يرة ،وإن مل تكن محارص ًة باحتجاجات سياسية من خارج
املؤسسات ،كام هي الحال يف تونس ومرص ،محارص ٌة مبجموعة من
ّ
لعل يف مق ّدمها املنطق الذي يشتغل
العوائق الذاتية واملوضوعيةّ ،
به رئيس الحكومة ،فالسيد عبد اإلله بنكريان جعل هدفه األول
املؤسسة امللك ّية واملحيط املليك ،األمر الذي جعله يف كثري من
إرضاء ّ
األحيان ملك ًّيا أكرث من امللك ،ميارس عىل نفسه وعىل حكومته رقاب ًة
ذاتيّة مبالغًا فيها ،وغالبًا ما تكون تلك الرقابة من مرجعية التأويل
السلطاين للدستور وليس التأويل الدميقراطي الذي يطالب به
بعض األفاضل الدميقراطيّني .وقد انطلق أ ّول مسلسل ذلك التأويل
السلطاين بعرض الهيكلة الحكومية عىل امللك للتصديق عليها ،مع
ولعل من صور تلك
العلم أنّه ال يوجد يف الدستور ما يُلزم بذلكّ ،
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دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ

الرقابة الذاتية املبالغ فيها أيضً ا املخطّط الترشيعي الذي أع ّدته
الحكومة ،وأحال إعداد أربعة من مشاريع القوانني إىل الديوان املليك
رصا عىل
قبل أن تتدخّل األمانة العا ّمة للحكومة وتجعل األمر مقت ً
واحد منها هو القانون املتعلِّق مبجلس الوصاية .إ ّن تكرار شكوى
يبي أ ّن هناك فعلاً جهات
السيد بنكريان من "العفاريت والتامسيح" ،نِّ
خاص ًة إذا كان من يرفعون شعار هذا التغيري من تو ّجه
تقاوم التغيريّ ،
إسالمي ،لكن ما يأخذه املعارضون عىل رئيس الحكومة أنَّه مل يُس ّم
ّ
وظل
هذه الجهات باسمها ،إضاف ًة إىل أنَّه كان يعلم ذلك مسبقًاَّ ،
ٍ
شعارات كبرية ،مثل محاربة الفساد ووضع ح ّد القتصاد الريع،
يرفع
لذلك فال حاجة اليوم إىل االختباء وراء "العفاريت والتامسيح" وتربير
ضعف اإلنجاز الحكومي بوجود جيوب ملقاومة التغيري كام كان
السابق عبد الرحمن اليوسفي .إ َّن حكومة ما بعد
يقول الوزير األ ّول ّ
انتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب  2011حملت معها عوائقها منذ
تعيينها ،إذ إضاف ًة إىل غياب التجربة السابقة يف العمل الحكومي عند
الطرف األسايس فيها ،أقصد حزب العدالة والتنمية ،هناك هشاشة
يف االنسجام الحكومي ،فالحكومة تتألّف من أربعة أحزاب سياسية،
وهو عدد قليل باملقارنة مع تجارب حكومية سابقة ،إلاّ أ ّن هذه
األحزاب بينها اختالفات أيديولوجية وسياسية ملحوظة ،األمر الذي
يؤث ِّر سلب ًيا يف العمل الحكومي ،بل إ ّن سلوك بعض األحزاب املؤلِّفة
يبي أ ّن من الوظائف املرسومة لها ،سواء و َعت ذلك أم ال،
للحكومة نِّ
ضبط وزراء حزب العدالة والتنمية ،وث ْنيهم عن بعض املبادرات أو
القرارات غري املرغوب فيها ،وقد تأكّد ذلك بوضوح يف قضيّة دفاتر
التح ّمالت .من دون أن ينفي ذلك بعض أخطاء العدالة والتنمية يف
إدارته التحالف الحكومي ،إذ حتّى ميثاق األغلبية يالحظ كيف أ ّن
تحتج عىل عدم احرتامه( .((2يُضاف إىل
بعض األطراف الحكومية
ّ
ذلك أ ّن الحكومة مل تنطلق من هيكلة حكوميّة واضحة عىل أساس
حكومي ،وإنمّ ا انطلقت بهيكلة هجينة كان دافعها إرضاء
برنامج
ّ
واملؤسسة امللكيّة ،ما ك َّرس
األحزاب السياسية املشاركة يف الحكومة
َّ
بش به السيد بنكريان عند تعيينه ،وأنتج
كرثة الوزراء عىل عكس ما رَّ
ولعل من عوامل االرتباك الحكومي أيضً ا
وزارات برأسني متشاكسنيّ .
عدم تحديد األولويّات بدقّة ،وعدم وضع جدولة زمن ّية تح ِّدد ما
كل سنة .لقد حاولت الحكومة تدارك ذلك
هو مطلوب إنجازه يف ِّ
من خالل املخطّط الترشيعي الذي أىت متأ ّخ ًرا ،مع العلم أ ّن بعض
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مشاريع القوانني التي وضع املخطّط سقفًا لها يف نهاية سنة  2012مل
ي ْجر إعدادها بعد .وقد أسهم ضعف املعارضة الربملانيّة بصور ٍة غري
جرى االنسياق وراء
مبارشة يف ضعف العمل الحكومي ،فكث ًريا ما َ
طائل منها.
نقاشات سياسوية ال َ

حكومة السيد بنكيران
والسيناريوهات المحتملة
تواجه حكومة السيد بنكريان ثالثة سيناريوهات محتملة ،أ ّولها:
استمرار الحكومة يف التحالف نفسه والهيكلة ذاتها والوزراء أنفسهم،
مع محاولة التجديد يف الدينام ّية واملنهجية ،لتجاوز البطء الذي طبع
ولعل ما يساعد عىل هذا السيناريو هو عدم وجود
سنتها األوىلّ ،
لبدائل
َ
أزمة حا ّدة ،سواء داخل الحكومة أو خارجها ،تفرض الحاجة
أخرى .ثانيها :إسقاط الحكومة أو استقالتها ،وما قد يساعد عىل هذا
املؤسسية والقانونية
السيناريو عجز الحكومة عن استكامل البنى ّ
كملف
للدستور ،وعجزها عن تقديم حلول لبعض امللفّات األساسية ّ
صندوق املقاصة الذي بلغ  54.9مليار درهم ،ما يعني ارتفاع تح ّوالت
املقاصة إىل نحو  28مليار درهم عن التوقّعات املعلنة يف ميزانية
رصح بذلك السيد نزار بركة وزير االقتصاد واملال ّية(،((2
 ،2012كام ّ
وملف نظام التقاعد الذي يكلِّف التأخّر يف إصالحه  20مليار درهم
ّ
رصح بذلك مدير الصندوق املغر ّيب
سنويًّا انطالقًا من سنة  2012كام ّ
للتقاعد ،السيد محمد العلوي العبدالوي( .((2ومع ذلك يبقى هذا
السيناريو مستبع ًدا ،نظ ًرا لغياب أحد العوامل الثالثة الحاسمة يف
تحقّقه ،وهي :أ ّولاً  ،وجود أزمة حا ّدة بني امللك ورئيس الحكومة،
ظل
خاص ًة يف ّ
أي بوادر يف هذا االت ّجاهّ ،
إذ مل تظهر حتّى اللحظة ّ
يك
االنضباط الشّ ديد الذي يبديه السيد بنكريان تجاه املحيط املل ّ
وحرصه الشديد عىل كسب ثقة امللك ،وإن كان ذلك عىل حساب
التأويل الدميقراطي للدستور أحيانًا .وثانيًا ،وجود أزمة شديدة بني
أي بوادر
املعارضة الربملانية والحكومة ،وال تبدو يف األفق القريب ّ
ظل ضعف املعارضة وحرصها عىل العمل املؤسسايت.
خاص ًة يف ّ
لذلكّ ،
وثالثًا ،وجود حرك ٍة احتجاج ّية سياسية قوية تجعل من مطالبها
 26زهوي"،الحكومة لن تتخىل".
" 27تأخّر إصالح نظام التقاعد يكلّف  20مليار درهم سنويًّا" ،جريدة أخبار اليوم املغربية،
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رحيل الحكومة ،وال توجد حتّى اللحظة مؤشرّ اتٌ قوية تؤكِّد تشكّل
خاص ًة بعد
هذه الحركة السياسية االحتجاجية يف األفق القريب؛ ّ
انسحاب جامعة العدل واإلحسان من حركة  20فرباير .هناك بالفعل
احتجاجاتٌ اجتامعية يف مجموعة من املناطق متثّل تح ّديًا لحكومة
السيد بنكريان ،لك ّن ال ّنظام نجح حتّى اآلن يف جعلها احتجاجات
ظل االنقسام الكبري يف صفوف املعارضة خارج
خاص ًة يف ّ
معزولةّ ،
الربملان .وما يجعل هذا السيناريو مستبع ًدا أيضً ا كلفته السياسية
العالية ،فإسقاط الحكومة أو استقالتها يعني سياسيًّا فشل املسار
الذي نهجه املغرب منذ خطاب  9آذار  /مارس  ،2011كام أنّه ال
يوجد بديل يف املرحلة الحاليّة عن حكومة بقيادة حزب العدالة
والتنمية .أ ّما السيناريو الثالث ،وهو املر ّجح ،فهو استمرار الحكومة
مع تعديل حكومي جزيئ ،وقد يشمل هذا التعديل ،إضاف ًة إىل تغيري
بعض الوزراء ،بعض التغيريات يف الهيكلة الحكومية ،وإن كان من
املستبعد أن يشمل تغي ًريا يف التحالف الحكومي ،وما يجعل هذا
السيناريو األكرث ترجي ًحا مطالبة الحليف الثاين للعدالة والتنمية،
أي حزب االستقالل ،بإجراء تعديل حكومي ،كام أ ّن هناك بعض
االنتقادات املو ّجهة للتشكيلة الحكوم ّية ميكن حلّها من خالل
هذا التعديل الجز ّيئ ،كمشكلة ضعف متثيل املرأة يف الحكومة(،((2
ومشكلة الوزارات ذات الرأسني.

ترجيح استمرار الحكومة مع تعديل حكومي جزيئ ال ينفي إمكان ّية
خاص ًة أ ّن الحركة االحتجاجيّة التي يعرفها املغرب
حدوث مفاجآتّ ،
مرشّ حة للتط ّور أكرث ،فالحكومة أبدت حتّى اآلن مساير ًة كبرية
لتو ّجهات املنظّامت املاليّة الدولية التي غالبًا ما تهدف إىل تحقيق
توازنات مال ّية رصفة دون اهتامم كبري باآلثار االجتامعية ،كام أ ّن
 28ال توجد يف حكومة السيد بنكريان سوى امرأة واحدة هي السيدة بسيمة الحقاوي،
وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعيّة ،وقد سبّب ذلك عدّة انتقادات ،عىل اعتبار
ينص عىل مبدأ املناصفة.
أ َّن الدستور ّ

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

أي لحظة من
املناوئني للتجربة من داخل النظام قد ينتقلون يف ّ
إسرتاتيجية كسب الوقت وضبط فاعليّة الحكومة بالشكل الذي
رض برشعية
يسهم يف التنفيس عن الشّ عب ،ولو مرحل ًّيا ،وال ي ّ
ميس بامتيازات الفئات املخزنيّة
اإلنجاز لدى َّ
املؤسسة امللكيّة وال ّ
املتحالفة ،إىل إسرتاتيجية االنقالب الكليّ عىل التجربة ،إذا ما أبدى
حزب العدالة والتنمية نو ًعا من املامنعة للضبط ،أو إذا ما ظهرت
مستجدّاتٌ إقليمية ودول ّية تدفع يف اتّجاه اإلفشال الفوري وليس
فحسب اإلفشال عرب الزمن .ومن دون استباق للحوادث ،يظهر أ ّن
التح ّدي البارز اآلن يف وجه الحكومة هو تح ّدي اإلنجاز وليس تح ّدي
االستمرار ،فهناك ملفّات ثقيلة ترتبط بالشغل واألمن ومحاربة
الفساد وصندوق املقاصة ونظام التقاعد وغريها ،وما يزيد يف خطورة
هذا التح ّدي هو أ ّن حزب العدالة والتنمية يف رئاسته للحكومة مل
ٍ
مؤسسية أساس ّية تكون يف
يدفع حتّى اللحظة يف اتّجاه
إصالحات ّ
الصلبة التي يكون عىل أساسها اإلنجاز .قد تستم ّر
منزلة األرضيّة ّ
حكومة السيد بنكريان بإنجازات متواضعة وآنذاك سيكون حزب
العدالة والتنمية نفسه أ ّول من يدفع الثمن السيايس لذلك ،إذ من
املر ّجح أن يشهد الحزب مسا ًرا تراجع ًّيا مثله مثل حزب االتحاد
االشرتايك للق ّوات الشّ عبية بعد تجربة ما ُس ّمي بحكومة التناوب
التوافقي سنة .1998
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يحيى الكبيسي

*

العراق:
االحتجاجات وأزمة النظام السياسي

تناقش هذه الورقة فش���ل النخب السياسية العراق ّية في تس���وية اإلشكاالت األساسية التي
العراقي في عام .2005
فجره���ا احتالل العراق في نيس���ان  /أبريل  ،2003ح ّتى بعد إقرار الدس���تور
ّ
ّ
َ
لعوامل ذات ّية بحتة.
وت���رى الورقة أن الدس���تور الذي جرى إق���راره غير قابل للتطبيق واالس���تمرار،
فه���و عاجز عن تقديم أجوبة عن األس���ئلة أو الوقائع المس���تحدثة .فالبدائ���ل التكتيكية التي
ً
بداية من ع���ام  2006لم تنجح في تج���اوز األزمة البنيويّة
أوج���دت م���ن أجل إنتاج أنظم��� ٍة هجينة
أن المحاوالت التي ُوصفت بالتوافق ّية ،من أجل الحفاظ على
التي يعانيها النظام .وال س ّيما ّ
ّ
اعتمادا على ميزان الق���وى القائم  -وليس عل���ى مبادئ مرجع ّية
اله���ش
الوضع السياس���ي
ً
ِّ
أعراف سياس���ية ملزمة لألطراف السياس��� ّية الممثلة
تتحول إلى
حاكمة يقبلها الجميع  -لم
ّ
ٍ
ّ
جميعا.
األقل إلى اتفاقات تحترمها األطراف
تتحول على
نات إثن ّية ومذهب ّية ،ولم
ً
ّ
ّ
لمكو ٍ
*

مستشار يف املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيج ّية.

