اإلسالميون والحكم يف املغرب األقىص..حصاد سنة
د .امحمد ماليك *
يشهد املغرب منذ انتخابات  25نوفمرب  /ترشين الثاين  2011الترشيعية حدثاً سياسياً نوعياً ،يتعلق بقيادة
حزب العدالة والتنمية ،بوصفه حزباً مدنيا مبرجعية إسالمية َ ،
العمل الحكومي ،بعد تص ّدره قامئة الفائزين
يف هذا االستحقاق .فوفقا للفصل السابع واألربعني ( )47من الدستور يرتأس الحزب الفائز يف انتخابات
مجلس النواب الحكومة( ، )1ويحق له ،تبعاً لذلك ،تشكيل الحكومة وتقديم برنامجه السيايس بُغية
املصادقة عليه من قبل الربملان ،وتنصيبه دستورياً.
ووفقا لوثيقة الدستور  ،2011التي حددت مدة الوالية الترشيعية يف خمس سنوات ،ستكون أمام
الحكومة فرصة ممتدة للعام  2016لتنفيذ برنامجها السيايس العام ،وتجنيد كل طاقاتها لصياغة
سياسات عمومية لتحقيق وعودها االنتخابية والسياسية ،واالستجابة لتطلعات الجسم االنتخايب الذي
منحها الرشعية بالتصويت عىل أحزابها .فهل ستتمكن حكومة اإلسالميني من االرتقاء إىل مستوى ما
تم تسويقه لحظة الحملة االنتخابية ،وما بعد التنصيب الربملاين للحكومة؟ .تسعى املقالة إىل النظر
يف حصاد سنة من عمل الحكومة التي يرتأسها حزب العدالة والتنمية ،بُغية قياس منحى تطور أداء
هذه الحكومة ،ومالمسة درجة انجازها لاللتزامات التي وعدت بها عىل الصعد السياسية واالقتصادية
واالجتامعية.

* كاتب وباحث مغريب
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أوال  :سياق فوز اإلسالميني

مل يكن حدثُ رئاسة " حزب العدالة والتنمية" للحكومة متغريا ً جديدا ً أو مفاجئاً لقادته ومناضليه ،إذ منذ
انعقاد مؤمتره األخري[ صيف  ،]2008باتَ واضحاً أنه يتطلع إىل املشاركة يف العمل الحكومي وقد أسعفه
يف ذلك التعديل الدستوري األخري[ فاتح يوليو/متوز ،]2011الذي أق ّر بأن يتوىل الحزب صاحب األغلبية
يف انتخابات مجلس النواب رئاس َة الحكومة .بيد أن السياق الوطني واإلقليمي والدويل الذي زامن هذه
الحكومة ينطوي عىل أكرث من متغري ،سيكون له دون شك األث ُر الواضح ،ورمبا الفاصل ،يف مسرية هذا
الحزب وآفاق تطوره إيجاباً أو سلباً.
فمن جهة ،يقود الحزب ائتالفاً حكوميا من أربعة أحزاب ( ،)2تتباعد إىل حد ما يف املنحدرات التاريخية
واألبعاد االجتامعية واإليديولوجية ،هي تحديدا ً :حزب االستقالل ،ذو الحمولة التاريخية والوطنية،
والنزعة التقليدية املحافظة ،والحركة الشعبية ،التي أسست عىل خلفية الدفاع عن األمازيعية والعامل
القروي ،وحزب التقدم واالشرتاكية سليل الحزب الشيوعي املغريب .لذلك ،يجد حزب العدالة والتنمية
نفسه ملزماً عىل البحث عن أرضية مشرتكة بني هذه األطراف املتباينة .فهو وإن استطاع التوافق
مع رشكائه يف تشكيل الحكومة ،مبا فيها توزيع الحقائب الوزارية ،وتقديم الربنامج الحكومي ونيل
املصادقة الربملانية عليه ،فإنه مطالب باالستمرار يف تطوير عمله إىل جانبهم ،السيام أن املقتضيات
الجديدة للدستور تشدد عىل املسؤولية الجامعية واملتضا ِمنة للفريق الحكومي .كام أن الحزب ملزم ،
من جهة ثانية ،وفق أحكام الدستور عىل قيادة الحكومة يف تناغم وتطابق مع االختصاصات التي منحها
الدستور للملك ،سواء تعلق األمر بتلك امل ُسندة إليه بحسبه رئيساً للمجلس الوزاري ،أو التي يتوالَّها
باعتباره قيِّامً وساهرا ً عىل استمرار الدولة واستقرار املؤسسات ،أو الصالحيات التي أوكلها إياه الدستور
يف عالقته بباقي املؤسسات (الربملان والقضاء) .لذلك ،يُعترب هذا املعطى (تع ُّدد الفاعلني والرشكاء)
ُمح ِّددا ً مؤثرا ً عىل قُدرته يف الذهاب بعيدا ً يف تجسيد إسرتاتيجيته يف سياسات عامة حكومية..إنه ملزم
عىل احرتام وثيقة الدستور واإلنصات والتعاون مع حلفائه من أجل تنفيذ الربنامج الحكومي املشرتك
عىل صعيد الواقع.
تُضاف إىل ما سبقت االشارة إليه أعاله متغريات أخرى ذات أهمية وازِنة يف رسم معامل تطور
تجربة حزب العدالة والتنمية ،يتعلق األمر أساساً بحظوظ وحدود نجاحه يف االستجابة للمطالب التي
رفعتها قوى الحراك االجتامعي يف املغرب يف سياق الحراك العريب وفواعله بشكل عام .فمام ال يختلف
حوله اثنان أن الدينامية الجديدة لإلصالح يف املغرب )الدستور الجديد واالنتخابات الترشيعية ( شكّل
الحراك العريب أحد أقوى مصادرها ،عىل األقل من حيث الترسيع بوترية التفكري يف استباق األحداث
والعمل عىل تجاوزها إيجابياً.لذلك ،سيتوقف مستقبل " اإلسالميني" عىل مدى قدرتهم عىل تحقيق
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انجازات ملموسة يف القضايا التي شكلت ُمسبِّبات انطالق الحراك االجتامعي ،ويف صدارتها توسيع
دائرة الحريات واملشاركة الدميقراطية ،والح ِّد من االختالالت االجتامعية  .يُذكر أن املغرب مل يش ّذ
املاسة إىل تعميق دمقرطة املؤسسات وتقليص حجم الفجوة
عن املنطقة العربية من حيث حاجته ّ
االجتامعية .فقد تبينّ أن اإلصالحات الدستورية والسياسية التي أقدم عليها املغرب خالل تسعينات
القرن املايض[  1992ـ  ،]1996وسعى إىل تطويرها خالل العرشية األوىل من األلفية الجديدة  ،ما زالت
يف حاجة إىل قوة دفع جريئة وعميقة ،لتجعل نتائ َجها قادر ًة عىل إحداث التغيري الالزم ل َدمقرطة
الثقافة السياسية ِ
الناظمة ملؤسسات الدولة ونسيج املجتمع .والحقيقة أن إحدى النقط املفصلية
يف الربنامج االنتخايب لإلسالميني ،والرهانات التي تنتظر رشائح واسعة من املواطنني أن يتميزوا عن
غريهم من األحزاب يف الوصول إىل نتائج واضحة يف نطاقها قضية تخليق الحياة العامة ومحاربة
الفساد ،وإعادة االعتبار لهيبة الدولة يف صيانة املال العام واملحافظة عىل ُحسن تدبريه وإنفاقه.بل إن
الربنامج الحكومي نفسه ،واستنادا ً إىل روح الدستور الجديد( ، )3أوىل أهمي ًة خاص ًة ملوضوع الحكامة
الجيدة ومستلزمات تحقيقها .ففي هذه األولوية بالذات ،يتوقف  ،يف تقديرنا ،مدى نجاح الحزب من
عدمه ،حيث يستطيع " اإلسالميون" ،إن هم سجلوا اخرتاقات يف مضامر خلخلة املجموعات املستفيدة
من اقتصاد الريع ،وإصدار قوانني ووضع آليات عملية تح ُّد من نفوذهم ،وتُعيد للامل العام قُدسيته
واعتبا َره ،وقد رشع بعض وزرائهم يف تدشني هذا الطريق ،بنرش قوائم املستفيدين منذ عقود أو
رش لوائح الجمعيات املستفيدة
سنوات من مأذونيات و ُرخص النقل العمومي بكل أنواعه ،كام أن ن َ
من الدعم ستتلو هذا اإلجراء يف قادم األيام ،بحسب ترصيح الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان
واملجتمع املدين (.)4
فهكذا ،تكمن القيمة اإلسرتاتيجية ألية خطوة يف اتجاه الح ِّد من الفساد ومحاربة اقتصاد الريع ،يف كونها
ستعضِّ د موقع " حزب العدالة والتنمية" يف الخريطة السياسية والحزبية املغربية ،وستوسع قاعدتَه
ولعل النسبة املرتفعة التي ص َّوتت لصالحه
االجتامعية ،وستُعظِّم ،بالنتيجة ،قوتَه التنظيمية والسياسيةَّ .
يف االنتخابات الترشيعية األخرية ،تُراهن عليه ،بعد ما شكَّكت يف قدرة األحزاب األخرى ،بكل ألوانها
وأطيافها ،عىل انجاز مهمة تخليق الحياة العامة والح ِّد من آفة الفساد .ثم إن "حركة  20فرباير "( ،)5التي
أعطت زخامً قوياً للحراك االجتامعي املغريب ،ومازالت مستمر ًة يف التظاهر بعد الفينة واألخرى ،بعدما
قاطعت التصويت عىل الدستور واملشاركة يف انتخاب مجلس النواب يف  25نوفمرب /ترشين الثاين ،2011
ستجد يف "حزب العدالة والتنمية" ،إن حالفه النجاح يف هذا امللف ،محاوِرا ً ذي ِصدقية ،مقارنة مع باقي
الفاعلني السياسيني اآلخرين ،سواء من داخل األغلبية أو من قلب املعارضة ِ
نفسها.
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ثانيا :حصاد سنة من قيادة اإلسالميني

 1ـ جدير باإلشارة ـ قبل تشخيص عنارص حصاد سنة من قيادة اإلسالميني للعمل الحكومي ـ أن الدعوة إىل
اإلصالح تعترب عالم ًة فارق ًة ملا قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية وما بعده ،بل إن فكرة اإلصالح ،وتحديدا ً
التطلع إىل اإلصالح من داخل املؤسسات القامئة والثوابت الوطنية ِ
الناظمة لها ،شكلت الروح املولِّدة
ملنعطف انتقال فئة من اإلسالميني املغاربة من جمعية َدعوية (حركة اإلصالح والتجديد) ( )6إىل حزب
سيايس مدين مبرجعية إسالمية .وهو ما حفّزهم مبارشة عىل اختبار قدرتهم عىل إعامل فلسفة اإلصالح
ـ كام عربت عنها وثائق الحزب التأسيسية ومؤمتراته ِ
املنتظمة ـ عرب املشاركة يف ثالث واليات ترشيعية
[ 1997ـ  2002ـ  ،]2007ومن خالل تواجدهم يف املجالس البلدية واملحلية و رئاستهم لبعضها.ولنئ بقي
الحزب خارج العمل الحكومي ألسباب موضوعية خاصة بتطور النسق السيايس املغريب ،وأخرى ذاتية
مرتبطة بنضج تطلعاته كحزب ،فقد ظل يف متاس دائم مع الحكومات املتعاقبة منذ  ،1998إما مامرساً
املساندة النقدية ،كام حصل خالل حكومة " عبد الرحمن اليوسفي" [ 1998ـ  ،]2002أو منتسباً إىل املعارضة
الربملانية [  2002ـ  ،]2011مستثمرا ً الوسائل واآلليات املتاحة من قبل الوثيقة الدستورية ،ويف صدارتها
العمل داخل املؤسسة الترشيعية ،أو من خالل أنشطته الحزبية ومنابره الصحفية واإلعالمية .ويعترب
الربنامج االنتخايب القرتاع  25نوفمرب/ترشين الثاين  2011لحظ ًة قوي ًة لتجديد حزب العدالة والتنمية دعوته
إىل اإلصالح ،السيام وأن سياق الحراك العريب الذي انطلق من تونس يف  17ديسمرب/كانون األول، 2010
وامتد ،بدرجات متفاوتة ،إىل سبع عرش دولة عربية ،ومنها املغرب ،كان مح ِّرضاً عىل املطالبة بتغيريات
نوعية يف السلطة ومصادر توزيع الرثوة .لذلك ،ميكن القول أن الحزب اقتنص هذه اللحظة السياسية
إلعادة تأكيد قدرته عىل إدخال اإلصالحات البنيوية التي تتوق إليها قطاعات واسعة من املجتمع املغريب،
واألكرث من ذلك ،جه َد من أجل تسويق شعار " اإلصالح يف إطار االستقرار" ،أي الدعوة إىل إصالح املامرسة
السياسية دون صدمات ،أو تغيريات هيكلية كربى من شأنها تعريض البالد لرجات واهتزازات اجتامعية ال
يُعرف مدى تطورها عىل وجه اليقني .ومنيل إىل الظن ـ يف غياب دراسات ميدانية عن السلوك التصويتي
للجسم االنتخايب خالل االقرتاع األخري ـ أن تجاوباً واضحاً مع هذا الشعار عبرَّ ت عنه رشائح مهمة من
املشاركني يف انتخابات  25نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011مبا فيها التي ال ت ِ
الحزب مبادئه اإليديولوجية
ُقاسم
َ
وقناعاته الفكرية والسياسية .قد نُفرس ذلك بالتخوف من املستقبل ،وامليل إىل الرهان عىل حزب العدالة
والتنمية يف قيادة املرحلة التي تُزامن الحراك العريب وتُحايِث أحداثه ،كام قد نو ِعز هذا التجاوز اإليجايب إىل
اقتناع أكيد للجسم االنتخايب بأن املرحلة الراهنة هي بامتياز مرحلة حزب العدالة والتنمية ،وليس مبقدرة
سواه من األحزاب ،وقد تآكلت مرشوعيتها ،تحقيق شعار " اإلصالح يف إطار االستقرار".
 2ـ دأبت النظم الدميقراطية عىل اعتبار مائة يوم كافية لتقييم األداء الحكومي ،بُغية استنتاج ما إذا كان
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يسري يف اتجاه الوفاء بوعود أصحابه وبرامجهم ،أم بالعكس مييل إىل التعرث واإلخفاق.ويف حالة حكومة
السيد " عبد اإلله بنكريان" مرت سنة ون ّيف منذ تنصيبها يف  25يناير  /كانون الثاين  ،2012أي أكرث من
خ ُم ِس الوالية املقررة لها من الناحية الدستورية ( 2011ـ  ،)7( )2016وهي مدة نخالها كفيل َة بقياس
حصاد الحكومة االئتالفية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
¶ فمن الزاوية السياسية ،ميكن اإلقرار بأن رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة يف أعقاب انتخابات
 25نونرب/ترشين الثاين  ، 2011خلقت قدرا ً ملحوظاً من التفاعل بني الفاعلني السياسيني ،ليس فقط بني
األغلبية واملعارضة ،ولكن حتى داخل تحالف األغلبية نفسه .وإذا كان اإلقرار برشعية فوز اإلسالميني
يف االستحقاق االنتخايب ظل واضحاً وغري مشكوك فيه ،فإن االقتناع بقدرة هؤالء عىل الوفاء بوعودهم
االنتخابية ،واالنتقال باملغرب إىل وضع سيايس نوعي مختلف عن سابقه ،مل يلق ما يكفي من التأييد ،وقد
وضوح الرؤية ،ويحتاجون إىل الخربات والكفاءات البرشية
َعلت نغم ُة التشديد عىل أن اإلسالميني يُعوزهم
ُ
التي متكنهم من صياغة سياسات عمومية قادرة عىل تعميق اإلصالحات التي وعدوا بإنجازها يف حمالتهم
االنتخابية ،وأعادوا تضمي َنها يف الربنامج الحكومي يف صيغة تعاقد مجتمعي ،قائم عىل ثالثة مرتكزات
أساسية ،هي تحديدا ً :العمل املند ِمج واملتكامل ،واملقاربة التشاركية ،وربط املسؤولية باملحاسبة.
لعل أبرز ما ميكن التأكيد عليه من زاوية الحصاد السيايس للحكومة االئتالفية بقيادة اإلسالميني بعد
سنة ون ّيف من تنصيبها ،سع ُيها إىل إعادة الروح للنقاش العمومي حول الشأن العام منهجية تدبريه .فام
يالحظ يف هذه النقطة بالذات إرصار حزب العدالة والتنمية عىل تسويق صورته كفاعل سيايس ،تجتمع
فيه مقومات املبادرة ،والتفكري ،والتخطيط لقيادة العمل الحكومي ،وتحمل مسؤولية نتائجه ،وقد
دفعت به حامس ُة هذا اإلرصار أحياناً إىل الخروج عن املألوف واملعتاد يف العمل املؤسسايت عموماً ،سواء
عىل صعيد معجم اللغة املستع َملَة من قبل أمينه العام ـ بوصفه رئيساً للحكومة ـ أو من لدن وزرائه
يف االئتالف الحكومي ،أو عىل مستوى املبادرات واملشاريع املقرتحة ،وأساليب الدفاع عن جدواها
وأهميتها .وألن إسالميي حزب العدالة والتنمية مل يخبرُ وا الحكم من قبل ،ووفدوا إىل السلطة من
خلفيات اجتامعية وتعليمية وقيمية مغايرة بشكل ال ِفت ع ّمن سبقهم من املامرسني السياسيني ،فقد
اجرتحوا ألنفسهم أسلوباً خاصاً يف تسويق مبادراتهم ومحا ّجة من يخالفهم الرأي ،األمر الذي دفع بالكثري
من الفاعلني السياسيني واالجتامعيني ،والسيام من داخل املعارضة ،إىل نعتهم ب" الشعبوية" ،والتحذير
من أن يُفيض تسويقُهم لخطابهم إىل إضعاف جذوة التعاطي مع الشأن العام ،وإفقار السياسة ،بحسبها
عمالً إنسانياً عا ِقالً.
فبغض النظر عن األحكام املتبا َدلة بني األغلبية بقيادة اإلسالميني واملعارضة ،التي اكتست أحياناً طابعاً
ِقد ِحياً ،نشري إىل أن َحل َحلة ملموس ًة طالت املجال السيايس املغريب ،وإن مل تتضح معاملها وآفاقها بعد.
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ويبدو أن مصدر القوة يف هذه الحلحلة يكمن يف تقريب السياسة من الناس ،وربطها مبارشة مبشاغل
عيشهم ،بل وحفزهم عىل اعتبارها ملكاً ُمشاعاً للجميع ،وليس فناً مقتصرِ ا ً عىل النخبة السياسية املحرتِفَة.
ثم البد من التأكيد عىل أن األحكام الجديدة للدستور سمحت بإطالق مثل هذه الديناميات ،حني قىض
الفصل مائة ( )100بتخصيص جلسة شهرية واحدة لتقديم األجوبة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة
من قبل الحكومة( .)8وأيضا حني ألزم الفصل الحادي بعد املائة ( )101رئيس الحكومة باملثول أمام الربملان
لعرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة،بغية مناقشتها وتقييمها(.)9
فالالفت لالنتباه عند رصد حصيلة سنة من األداء السيايس للحكومة التي يقودها اإلسالميون سعيهم
إىل الوفاء بطرح أحد أهم امللفات الشائكة يف املغرب ،والتي عجزت الحكومات املتعاقبة سابقاً عىل
معالجته ،مبا فيها تلك التي ترأسها زعيم االشرتاكيني ،السيد عبد الرحمن اليوسفي ما بني  1998و،2002
بتعلق األمر بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ،الذي ما انفك يضعف قدرة االقتصاد املغريب ،ويعقّد
حظوظ امتالكه كفاءة اإلنتاج واالنجاز .فاقتصاد الريع الذي ِ
وسم خالل عقود طويلة املامرس َة املغربية
يف مجال االستثامر واإلنتاج ،مل يعد مقبوالً من قبل رشائح واسعة من املجتمع املغريب ،بل شكل موضوع
اعرتاض ،وانتقاد ،ومطالبة بالتغيري ،وقد ُر ِفعت شعارات واضحة عند انطالق الحراك العريب ،نددت به  ،و
جهرت بإسقاط رموزه ،وطالبت بإعادة بناء االقتصاد الوطني عىل أسس جديدة ،قوامها الشفافية ،وتكافؤ
الفرص ،واإلنتاجية ،واملمساءلة واملحاسبة.كام أن حزب العدالة والتنمية ،وهو يخوض معركة االنتخابات
الترشيعية يف  25نوفمرب /ترشين الثاين  ،2011جعل شعار محاربة الفساد يف قلب خطابه االنتخايب ،وأمعن
يف التسويق له الستاملة الفئات االجتامعية التي ترضرت من نتائج هذا النمط من االقتصاد ،وعاشت
التفقري ،والهشاشة ،وتدين رشوط العيش الكريم من جراء سياساته.
مل تكن النتائج يف الواقع ،وحتى حدود نهاية السنة األوىل من حكم اإلسالميني ،مرضية يف ملف تخليق
الحياة العامة ومحاربة الفساد ،بل إن رئيس الحكومة نفسه وبعض وزرائه ،مل يرتددوا يف االعرتاف بصعوبة
اقتحام دهاليز هذه القضية الشائكة واملعقدة.فعقود متعاقبة من الفساد كانت كافية لخلق ما أسامه سليم
الحص " ثقافة الفساد" ،أي صريورة السلوكيات االجتامعية الفاسدة يف مجاالت حيوية  ،من قبيل القضاء،
واألمن ،واإلدارة ،ثقاف ًة للفساد ،والحال أن الثقافة  ،بحسبها عملية ذهنية ،يصعب تغيريها يف ردح
وجيز من الزمن ،بل تحتاج إىل وقت ،ونفَس جامعي صبور ،وتستلزم توسيع دائرة مؤيدي محاربة ثقافة
الفساد ومنارصي مناهضتها و الداعني إىل القضاء عليها .فالحاصل أن حجم املقاومة التي أبداها املفسدون،
كانت أقوى من إرادة الساعني إىل محاربة الفساد ،لذلك اعرتى خطاب اإلسالميني بعد مرور أقل من سنة
من حكمهم نوع من الفتور عند حديثهم عن الفساد ،ورشعوا يف البحث عن املسوغات املعقولة وغري
املعقولة التي تسعفهم يف إقناع الرأي العام بأن الفساد ظاهرة اجتامعية مركبة ،تحتاج إىل تدرج يف الزمن
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ملحاربتها ،وتشرتط حركة مجتمعية عامة ،ال تقدر الحكومة وحدها عىل القيام بها بنجاعة واقتدار.لذلك،
مل يذهب وزراء الحزب بعيدا يف الكشف عن منابع الفساد واملستفيدين من اقتصاد الريع يف قطاعات
اقتصادية واستثامرية حيوية ،من قبيل الصيد يف أعايل البحار ،والنقل عىل الطرقات بكل أنواعه ،ومقالع
الرمال ،وتفويت األرايض العمومية إىل الخواص ،ناهيك عن املأذونيات يف أكرث من قطاع تجاري ،والدعم
العمومي املرصد ملنظامت املجتمع املدين واألموال الخارجية املحولة يف شكل منح وهبات ،والتي قلام
تخضع ألجهزة الرقابة املالية العليا للدولة.
¶ أما اقتصادياً ،فقد متيز أداء الحكومة التي يرأسها اإلسالميون مبجموعة من اإلجراءات االستعجالية
عنيت ،بدرجة أساسية ،بالتشغيل  ،والرفع من القدرة الرشائية للمواطنني ،وتنمية الطبقة الوسطى وتطوير
إمكانياتها ،وهو ما سمحت بتأكيده مؤرشات االستثامر العمومي البالغ  188مليار درهم خالل السنة
األوىل من عمر الحكومة ،إضافة إىل ارتفاع االستثامرات األجنبية بنسبة  %16خالل التسعة شهور األوىل
من تنصيب حكومة السيد عبد اإلله بنكريان .ويبدو واضحاً أن الحكومة ،انسجاماً مع برنامجها السيايس،
تسعى إىل ترشيد النفقات العمومية ،والح ِّد من الضغط املتزايد لهذه األخرية عىل املوازنة العمومية،
وهو ما سمح لها واقعياً بتوفري خمسة مليارات درهم " نتيجة التقشف يف خدمات الفَندقة واالستقبال"،
عالوة عىل ارصارها عىل فرض الرقابة عىل األداء الرضيبي ،مام أتاح لها تعزيز إيراداتها من هذا املصدر)
الرضائب( مببلغ إضايف مقداره مثانية مليارات درهم خالل العام .2012
جدير بالتذكري أن الحكومة خصصت ،يف نطاق تدابريها االستعجالية 510 ،مليون درهم لضامن التنافسية
بني املقاوالت ،زيادة عىل رصد أربعمئة مليون درهم لرفع كفاءة املقاوالت وتقوية قدراتها ،كام مل يفتها
إعطاء األفضلية يف الصفقات العمومية للمقاوالت الوطنية ،حتى حني يصل الفرق يف العروض بينها وبني
املقاوالت األجنبية عتبة الخمسة عرش يف املائة .ففي الواقع ،وعىل الرغم من أهمية هذه اإلجراءات ،ظلت
حصيلة األداء االقتصادي للحكومة بعد مرور سنة عىل تنصيبها متواضعاً ،مقارنة ،من جهة ،مع ما وعد به
برنامجها السيايس ،و بالنظر،من جهة ثانية ،لتطلعات املواطنني واآلمال التي عقدوها عىل هذه الحكومة،
وانتظروا مالمسة نتائج واضحة منها .فلو وقفنا عند أمثلة عملية سنالحظ محدودية الحصيلة االقتصادية
للحكومة ،وضعف النتائج الفعلية ألدائها .فبينام وعد حزب العدالة والتنمية يف برنامجه االنتخايب بنسبة
منو اقتصادي تصل عتبة السبعة يف املائة ،نجد أن حصيلة السنة األوىل من عمل الحكومة بلغت  ، %2،9وهو
معدل أقل بكثري من الوعد الذي قطعوه عل أنفسهم  ،وعاودوا التأكيد عليه يف الربنامج االنتخايب لحظة
تنصيبهم ،حني توقعوا أن تصل النسبة اإلجاملية للنمو . %5،5
تنج الحصيلة االجتامعية  ،هي األخرى ،من محدودية النتائج ،وضعف التأثري الفعال واإليجايب
¶ مل ُ
يف أوضاع الناس وأحوالهم املعيشية .جدير بالتذكري أن الحكومة التزمت ب" تطوير وتفعيل الربامج
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االجتامعية مبا يضمن الولوج العادل إىل الخدمات األساسية خصوصاً التعليم والصحة والسكن ،ويكرس
التضامن وتكافؤ الفرض بني األفراد والفئات واألجيال والجهات" .بيد أن استقراء آراء املواطنني ،وتحليل
ردود فعلهم ُحيال ما حققته الحكومة بالنسبة ألوضاعهم املعيشية ،يدل ،مبا يرتك مجاالً لالختالف ،أن مثة
خيبة أمل مام حققته الحكومة ،وأن الحصيلة كانت ضعيفة ،ودون سقف اآلمال والتطلعات املنتظرة.
واألخطر من ذلك ،هناك من مل يرتدد يف القول إن السنة األوىل من عمر الحكومة متيزت برتاجع واضح عن
العديد من املكتسبات االجتامعية ،ويف مقدمتها الزيادة يف أمثان املحروقات التي كان الرتفاعها تأثريات
عميقة عىل القدرة الرشائية لفئات واسعة من املواطنني ،ويف مقدمتها الفقراء ،والطبقات محدودة الدخل.
تنصل الحكومة من التزاماتها السابقة إزاء الشباب املعطلني حاميل الشهادات ،حيث مل
يُضاف إىل ذلكّ ،
يتم توظيفهم كام ت ّم االتفاق عىل ذلك يف إطار الحوار االجتامعي ،وهو ما تفرسه نسبة البطالة يف صفوف
الشباب التي وصلت ثالثني يف املائة .ولعل ما يُذيك دقة هذه األوضاع ،ويزيد من تفاقمها ،ويكشف عجز
الحكومة عن التصدي لها ،استفحال ظاهرة الفساد والرشوة ،وضعف انغراس قيم الحكامة يف التدبري
العمومي ،وهو ما يفرس تراجع مكانة املغرب يف مراتب الشفافية الدولية ،حيث احتل املغرب ،بحسب
التقرير األخري ملؤسسة" مرشوع العدالة العاملية" ،الرتبة الثامنني )  ( 80من أصل  97دولة.

ثالثا ـ وماذا عن مشاهد املستقبل؟

ليس يف ُمكنِ هذه املقالة الحكم عىل مستقبل أداء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية يف شخص
زعيمه السيد عبد اإلله بنكريان  ،فهي مل تتجاوز السنة ونيف تستكمل ،لكن باملستطاع تبيان الحدود التي
تتحكم يف إرادة " اإلسالميني" وهم يرومون االرتقاء بفكرة اإلصالح وصياغتها يف سياسات عمومية قابلة
للتنفيذ عىل صعيد املامرسة ،كام مبقدرة املتابع للشأن السيايس املغريب استرشاف الحظوظ الدنيا التي
ترتسم أمام هذه الحكومة عىل صعيد الواقع وتوقعات االنجاز.
فعىل صعيد الحدود ،مثة مصادر ثالثة ال بد من التن ّبه إليها ملعرفة اإلمكانيات املتاحة للحكومة التي
يقودها حزب العدالة والتنمية ،وهي يف عمقها حدود ذات طبيعة دستورية ـ مؤسساتية ،وأخرى ذات
صلة بالسياق املغريب ،وصنف ثالث مرتبط بالظرفية االقتصادية واملالية اإلقليمية والدولية .فحكومة السيد
عبد اإلله بنكريان ،كام أسلفنا اإلشارة  ،تشتغل يف عالقة تالزمية مع املؤسسة امللكية ،بكل ما أتاح الدستور
لهذه األخرية من صالحيات واختصاصات مق ِّررة وإسرتاتيجية ،كام أنها ملزمة باإلنصات والتنسيق والتعاون
مع حلفائها ،ما يعني أن قدرتها عىل الذهاب عميقاً يف اإلصالحات رهني بهذين الفاعلني األساسيني ،أي
وسع دائرة عمل الحكومة وأناطها
امللك واألحزاب أطراف التحالف الحكومي .صحيح أن الدستور الجديد َّ
بصالحيات مهمة يف مجال صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتت ُّبع آثارها ،وصحيح كذلك أن اإلرادة
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امللكية واضحة يف مضامر مواصلة اإلصالحات وتعميقها ،غري أن الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية
تبقى مرتهن ًة إىل ح ّد كبري مبكونات النسق السيايس املغريب ،ومبدى فعالية تكاتف جهودها من أجل
ترسيع وترية اإلصالح وتعزيز آلياته وتعميق مكاسبه .والواقع أن أطراف النسق السيايس املغريب وإن
شددت يف خطبها عىل رضورة االستمرار يف اإلصالحات ،وأعلنت عن إرادتها يف صون مسريته ،فإن مثة
مقاومات ،وهو أمر طبيعي يف كل املجتمعات الت ّواقة إىل االنتقال إىل وضع أفضل ،ستسعى إىل الح ِّد من
إيقاع مرشوع اإلصالح  ،وملَ ال تعريضه إىل كبوات ورمبا إخفاقات .فحصيلة االختالالت املرتاكمة عىل مدى
خمسة عقود واضحة يف املغرب ،وتحتاج إىل نَفَس إصالحي جامعيِ ،
منتظم ،صبور ،ومتدرج يف الزمن .لذا،
يشكل توسيع دائرة بناء التأييد حول قضية اإلصالح أولوي ًة إسرتاتيجيةً ،لتشمل كل األطراف املعنية بهذا
املرشوع ،بغض النظر عن االختالفات اإليديولوجية والسياسية..إن األرضية املشرتكة املطلوب تسويقها
والتوافق حولها تكمن يف إقناع املرتددين واملنافحني لفكرة اإلصالح بأن مصلحتهم أوال وأخريا ً تتوقَّف
السلِس إىل مرحلة تقطع مع مصادر التوتر السيايس
عىل ضامن االستقرار ،وصيانته ،وتوفري رشوط العبور َّ
واالجتامعي الذي ع َّم البالد العربية ،ومنها املغرب .والحال أن حزب العدالة والتنمية ما َّ
انفك ،منذ فوزه
يف االنتخابات الترشيعية األخرية ،يفتح جسو َر التواصل مع كل القطاعات وجامعات املصالح التي يعي
أهمي َة دورها يف إنجاح تجربته اإلصالحية عىل رأس الحكومة ،سواء داخل أوساط االقتصاد واملال والشغل
[منظامت أرباب العمل وجمعيات املستثمرين ،والنقابات والروابط املهنية] ،أو يف عالقته بالقطاعات
الوازِنة من أجل بناء الثقة يف قدرة الحزب عىل إنجاح سريورة اإلصالح..إنها عملية حوارية شاقة ومعقدة،
تتطلب ذكا ًء وصربا ً كبريين لتعطي نتائجها اإليجابية والفعالة.
إىل جانب هذين املصدرين ،مثة مصدر ثالث سي ُح ُّد من أداء حكومة حزب العدالة والتنمية ويرهن إرادته
يف تحويل مرشوعه اإلصالحي إىل سياسات عمومية قابلة للتنفيذ ،ومفتوحة ،بالتايل ،عىل نتائج من شأنها
متتني موقعه يف الخريطة السياسية والحزبية املغربية..إنه مشكل متويل الجهود اإلصالحية التي تضمنها
برنامجه االنتخايب ،ومتت ترجمتها إىل حد كبري يف الربنامج الحكومي املصادق عليه من قبل الربملان نهاية
شهر يناير/كانون الثاين  .2012فمن الواضح أن انتقال اإلسالميني إىل مامرسة السلطة عرب قيادة العمل
الحكومي تزامن مع ظرفية إقليمية ودولية موسومة باألزمة املالية واالنكامش االقتصادي.لذلك ،الحظنا
تراجعاً واضحاً يف توقعات حزب العدالة والتنمية وهو يتحدث عن النمو االقتصادي الذي تروم حكومته
تحقيقه ،فمن نسبة سبعة يف املائة التي سوقها خطابه االنتخايب كسقف أعىل منتظر ،رشع يف التشديد عىل
أن معدل النمو املزمع إدراكه سيرتاوح ما بني  % 2،5و  ،% 5وإىل سبعة يف املائة مع نهاية واليته عام ، 2016
وال نعرف عىل وجه اليقني ما إذا كانت الظرفية االقتصادية واملالية الصعبة ستسمح بتحقيق هذه النسبة.
ومع ذلك ،يتضمن برنامج الحزب وترصيحات قادته من داخل الحكومة وخارجها رهانات من شأنها تنويع
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وتعظيم فرص انسياب رؤوس األموال واالستثامر إىل املغرب ،من قبيل " التمويالت اإلسالمية" ،عىل الرغم
من النتائج غري الفعالية التي أسفر عنها هذا النمط من التمويل يف دول عربية كثرية[ مرص أساسا] ،وأيضا
االدخارات التي يراهن الحزب عىل جنيها من تخليق الحياة العامة وترشيد اإلنفاق العام ،ومحاربة
الفساد واقتصاد الريع.
تنطوي املعطيات املعال َجة أعاله عىل مفارقة دقيقة بالنسبة ملستقبل حزب العدالة والتنمية وآفاق تطور
ملست قطاعات مهمة من املجتمع املغريب يف فوزه إمكانيات
تجربته السياسية والتنظيمية .فمن جهةَ ،
وفرصاً مفتوحة عىل اإلصالح ،بسبب أنه حزب حديث النشأة [  ]1998ـ عىل الرغم من تشديد قادته
عىل أنه سليل الحركة الوطنية ،وأن رشعيته تنهل من تاريخ الكفاح من أجل االستقالل ـ ثم عالوة عىل
حداثته ،ظل سجله النضايل شبه أبيض ،مل تنل منه إخفاقات بناء الدولة املغربية الحديثة ،حيث ظل بعيدا ً
عن مثالب السلطة ووزر مامرستها ،كام حدث ملجمل األحزاب السياسية املغربية ،القدمية منها والحديثة.
يُضاف إىل ذلك أن بروز الحزب وتعاظم قاعدته الشعبية ،تزامنا مع ما ميكن أن نسميه " الزمن السيايس
لإلسالميني" ،وهي دورة تاريخية تشرتك فيها عموم البالد العربية ،حيث هناك طلب متزايد عىل هذا النمط
من الخطاب التواق إىل مامرسة السلطة بلُبوسات إسالمية  ،بعدما تراجعت الخطابات السياسية املتناظرة
معها ،كام هو حال القومية  ،واالشرتاكية ،والليربالية ،والعلامنية والحداثية  .بيد أن " اإلسالميني"  ،وهذا
هو الوجه الثاين من املفارقة ،يفتقدون إىل اإلمكانيات املالية واالقتصادية ،وتعوزهم الخربة املؤسساتية،
وتقاليد تدبري الشأن العام ،التي متكنهم من ولوج أبواب النجاح يف تجربتهم الحكومية .ناهيك عن القلق
املتزايد للمواطنني ورغبتهم يف أن يلمسوا برسعة نتائج حكم اإلسالميني تغري أوضا َعهم نحو األفضل ،يف
ميادين الشغل والصحة والتعليم ،وكل ما ميكِّنهم من العيش الكريم  .إن املستقبل سيكون صعباً بالنسبة
لتجربة حزب العدالة والتنمية من هذه الزاوية بالذات ،أي أفق النجاح يف اإلنجاز  ،وتج ُّنب الكبوات،
ورمبا اإلخفاقات التي قد تُضعف مكانتهم وتعرضُ هم ملا ميكن تسميته " الرت ُّهل السيايس"Harcelement
 ،Politiqueوالسلطة  ،كام هو معروف ،تساهم يف الرت ُّهل وتنمي رشوطه .فإذا كانت املقارنة بني تجربة
االشرتاكيني املغاربة يف السلطة[ حزب االتحاد االشرتايك عىل وجه الخصوص] ونظرائهم يف حزب العدالة
والتنمية ال تنطوي عىل كل العنارص املطلوبة لصحة إقامتها ،فإنها تساعد عىل األقل عىل استخالص العرب
والدروس.فقد دخل االشرتاكيون املغاربة مقا َم السلطة بعد أن ظلوا قرابة أربعني سنة خارجها[، 1960
 ،]1998غري أنهم خرجوا منها بعد مامرستها عقدا ً من الزمن ون ّيف [ 1998ـ  ،]2011أكرث تر ّهالً وانشقاقاً
وتراجعاً عىل صعيد قوتهم السياسية والتنظيمية .ومع ذلك يف السياسة كالفالحة التفاؤل واجب .ثم إن
حزب العدالة والتنمية وع َد املصوتني عليه أن يبقى رصيحاً معهم ،وفياً لاللتزامات التي قطعها عىل نفسه
وأدى القسم من أجلها .لذلك ننتظر املستقبل للحكم عىل تجربة ،إن نجحت يف تفكيك تحالف السلطة
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والرثوة ولو بالتدريج ،ستفتح الباب واسعاً لحياة سياسية جديدة يف املغرب األقىص ،ورمبا لعموم البالد
العربية ،بل وستدفع الفكر السيايس دفعا إلعادة النظر يف أطروحاته حيال قدرة اإلسالميني عىل تدبري
الشأن العام باقتدار ،بكفاءة تحرريه عالية إزاء املنظومات الفكرية التي استبدت بعقول العرب وأثبتت
عدم التأثري يف اتجاه التغيري يف املنطقة..
الهوامش

نص الفصل السابع واألربعون من الدستور املغريب الجديد )  (2011عىل ما ييل " :يعني امللك رئيس الحكومة من الحزب السيايس
(ّ )1
الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ،وعىل أساس نتائجها."..أنظر الجريدة الرسمية املغربية ،العدد  5964مكرر ،بتاريخ  30يوليو
 3559 ،2011وما بعد.
( )2يتعلق األمر بكل من حزب االستقالل ،والحركة الشعبية  ،وحزب التقدم واالشرتاكية ،عالوة طبعاً عىل حزب العدالة والتنمية
( )3أوىل الدستور الجديد أهمية خاصة ملوضوع الحكامة ومؤسساتها وآلياتها ،حيث أفرد لها باباً منفردا ً  ،هو الباب الثاين عرش الذي يبتدئ
من الفصل  154وينتهي يف الفصل  .171لإلطالع عىل الدستور املغريب ،الصادر يف  29يوليو /متوز ،2011أنظر الجريدة الرسمية ،عدد 5964
مكرر بتاريخ  30يوليو /متوز  ،2011ص .3600
( )4نُرش الخرب يف العديد من الصحف الوطنية ،ويف املوقع اإللكرتوين لحزب العدالة والتنمية يوم األحد  11مارس/آذار  ..2012راجع موقع
الحزب/http/:www.pjd.ma:
( )5تكونت حركة  20فرباير عند انطالقها من كل من مناضيل جامعة العدل واإلحسان اإلسالمية غري املرخص لها قانونيا ،واليسار االشرتايك
املوحد ،وحزب النهج الدميقراطي ،وشتات من الجمعيات واملنظامت ،ومناضيل بعض األحزاب السياسية  ،ونشطاء جمعويني مستقلني.
( )6تجدر االشارة إىل أن الحزب يعترب نفسه سليل الحركة الوطنية ،وليس وليد انصهار أجربته الظروف بني قادته املنحدرين من "جمعية
اإلصالح والتجديد " و" الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية" ،بزعامة عبد الكريم الخطيب ،التي لها امتدادات تاريخية قدمية ،سواء داخل
جيش التحرير املغريب ،او يف أوساط النخبة الوطنية املغربية.
( )7نشري إىل أن الدستور املغريب الحايل حدد يف فصله الثاين والستني مدة الوالية الترشيعية يف خمس سنوات" :ينتخب أعضاء مجلس النواب
باالقرتاع العام املبارش ملدة خمس سنوات ،وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تيل انتخاب املجلس". .
( )8نصت الفقرة الثالثة من الفصل مئة عىل ما يل ":تقدم األجوبة عىل األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة  ،وتخصص
لهذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر ،وتقدم األجوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحالة األسئلة إىل رئيس
الحكومة".
( )9نص الفصل الحادي بعد املائة عىل ما ييل ":يعرض رئيس الحكومة أمام الربملان الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة ،إما مببادرة منه ،أو
بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو من أغلبية أعضاء مجلس املستشارين .تخصص جلسة سنوية من قبل الربملان ملناقشة السياسات
العمومية وتقييمها.".
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