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املتابعة انسياسية هي حتهيالت ورؤي نباحثني ونشطاء عرب تصذر بشكم دوري كم شهر وتتناول قضايا اإلصالح أوراق 
 . املختهفة يف األطر االجتماعية واالقتصادية وانسياسية وانقانىنية

 

 ؟ المغرب فً اإلسالمٌٌنو الملكٌة بٌن تعاٌش نحو

 *عبد هللا ترابي

 

 عنه تعبر كانت الذي الشعبً االحتقان امتصاص من 3122 نوفمبر 32 انتخابات فً لإلسالمٌٌن الكبٌر الفوز مكن
 اإلسالمٌة والحكومة القصر بٌن التعاٌش شعارها جدٌدة سٌاسٌة لمرحلة ٌمهد الفوز هذا أن غٌر. فبراٌر 31 حركة
 .بنكٌران عبداإلله ٌترأسها التً

 وتجاوز" العربً الربٌع" وقع من الحد إلى الرامٌة ٌاسٌةالس اإلصالحات من عام سٌاق فً نوفمبر 32 إنتخابات أتت
 دستور تبنً كانت اإلصالحً المسار هذا خطوات أولى.  3122فبراٌر منذ المغرب عرفها التً االحتجاجات موجة
3122ٌولٌو فً جدٌد

 تحت للدولة التنفٌذي الجهاز ووضع  وللبرلمان  للحكومة واسعة صالحٌات منح والذي   1
 طابعا المبكرة التشرٌعٌة االنتخابات على أضفى الجدٌد،  والمؤسساتً السٌاسً المعطى هذا. الحكومة رئٌس سلطة
 .السباق دخلت التً السٌاسٌة األحزاب وتنافسٌة حماسة من  أجج حٌث المغرب، عرفها التً االنتخابات عن مختلفا

 واضح إٌدٌولوجً خط على وتوفره الجٌد لتنظٌمه نظرا االنتخابات فً كاسحا فوزا والتنمٌة العدالة حزب حقق
 الوضع هذا. المغرب فً األولى السٌاسٌة القوة منه جعل الذي الشًء األخرى، السٌاسٌة األحزاب بقٌة عن ومتمٌز

 من نوعا حالٌا ٌجربون الذٌن اإلسالمٌٌن ٌد فً أضحت الحكومة أن  حٌث مسبوق وغٌر فرٌد هو الجدٌد السٌاسً
 القصر بٌن للسلطات الحقٌقً التوزٌع على كبٌر أثر له سٌكون التجربة هاته عنه ستسفر ما.  الملك مع"  التعاٌش"

  . والتنمٌة  العدالة حزب مستقبل على وأٌضا الحكومة، ورئٌس

                                                           
1
 Abdellah Tourabi « Constitutional Reform in Morocco: Reform in times of revolution », Arab Reform Initiative, 
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  التوتر فتٌل نزع أجل من انتخابات

 مع التؤقلم المغرب فً الملكٌة على الالزم من كان
 واإلجابة العربً العالم عرفها التً الكبرى التغٌرات

 حركة عنها وعبرت حملتها التً الشعبٌة المطالب عن
 واقتصادٌة سٌاسٌة بإصالحات والمنادٌة فبراٌر 02

. المغرب فً كاملة دٌمقراطٌة وتبنً عمٌقة واجتماعٌة
 مضبوط زمنً جدول حسب الملكٌة المإسسة حاولت
 إلى الهادفة اإلجراءات من مجموعة تبنً فٌه ومتحكم
 محتواه، من تدرٌجٌا وإفراغه الشعبً الحراك تجاوز
 لهذا كخاتمة 0222 نونبر 02 انتخابات إذن  فؤتت

 السٌاسً االحتقان تهدئة إلى ٌهدف كان الذي المسلسل
 هً االنتخابات تلك مٌز ما. المغرب فً االجتماعً و

 بشكل ٌوضح جدٌد دستوري إطار كنف فً دارت أنها
 من وٌوسع الحكومة رئٌس اختٌار طرٌقة كبٌر

 الجدٌد الدستور رسم كما. التنفٌذي الجهاز صالحٌات
 على كاملة سلطة ٌمارس للحكومة، قوي رئٌس مالمح
 الذٌن  2األولٌن الوزراء عكس العمومٌة، اإلدارة
 فً والشعبٌة الدٌمقراطٌة شرعٌته على معتمدا سبقوه،
 طرف من محتمل تدخل أي وجه فً بصالحٌته التمتع
 .مستشارٌه أو الملك

 مستقل حكومة رئٌس و الملك بٌن التعاٌش فرضٌة
 السٌما خاصا، تنافسٌا طابعا لالنتخابات أعطت وقوي

 أوفر كان اإلسالمً التنمٌة و العدالة حزب أن
 لم السادس محمد أن فرغم. بالفوز حظا األحزاب

 أن غٌر اإلسالمٌٌن، نحو مباشرا عداءا أبدا ٌظهر
 عن مرارا تحدثت وٌكٌلكس وتسرٌبات الصحافة
 من للحد أحٌانا وتدخله اإلسالمٌٌن تجاه الملك تحفظات

 . 3قوتهم

 اإلسالمٌٌن على الطرٌق قطع

 قواعد فً التحكم على دوما الملكٌة المإسسة  عملت
  واحد حزب فوز لتفادي المغرب فً االنتخابٌة اللعبة

 هذا كان إذا وخصوصا البرلمان، فً المقاعد بؤغلبٌة
 الدولة استخدمت الغرض، لهذا. المعارضة من الحزب
  الدوائر عدد وتحدٌد كالتقطٌع االنتخابٌة الهندسة تقنٌات

 الدولة تعهد.  االقتراع نمط اختٌار وكذلك وحجمها،
 انقطاع، وبدون شفافة انتخابات بتنظٌم المغرب فً

 مزٌد نحو المغربٌة السٌاسٌة الحٌاة تطور على زٌادة
 العملٌات تدبٌر فً الدولة طرف من الحٌاد من
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كانت الوزارات السٌادٌة مثل الداخلٌة والشؤون الخارجٌة تسند من  

الملك مباشرة، و كانت للوزٌر األول رقابة محدودة على هوالء 
 .الوزراء
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 تطوٌر نحو الملكٌة المإسسة دفعت عوامل االنتخابٌة،
 تقنٌات عبر لالنتخابات وضبطها سٌطرتها وسائل
 المغرب تبنى اإلطار هذا فً. حدٌثة وتنظٌمٌة قانونٌة

 بظهور ٌسمح ال الذي النسبً التمثٌل نظام 0220 منذ
 تحالفات تشكٌل وٌحتم كبٌرة أغلبٌة على حائز حزب

 من النمط هذا استعمال. كبرى سٌاسٌة وكتل برلمانٌة
  والتنمٌة العدالة حزب ظهور بداٌة إلى ٌرجع االقتراع
 من والحد تحجٌمه الدولة ارتؤت قوي، إسالمً كحزب

 أن غٌر.    4السٌاسٌة المإسسات داخل وتؤثٌره فوزه
 النظام هذا مع التؤقلم استطاع قد والتنمٌة العدالة حزب

 االنخراط فً رغبته مع ٌتماشى كان الذي االنتخابً
 طمؤنة  فً وإرادته السٌاسٌة الحٌاة فً تدرٌجٌا
 عدم على الغربٌة والدول المدنً والمجتمع القصر،

 والهٌمنة للسٌطرة خفٌة أجندة أو نٌة أٌة على توفره
 لم هذا أن غٌر. المغرب فً السٌاسٌة المإسسات على
 أثناء التنمٌة و العدالة حزب مطالبة دون ٌحل

 الدوائر عدد بتقلٌص  الداخلٌة، وزارة مع المشاورات
( األصوات من%  6) مرتفع سقف وتبنً االنتخابٌة

 ما حزب ٌضمن لكً  0222 نونبر 02 انتخابات فً
 اإلسالمً الحزب طلب أن إال البرلمان، إلى وصوله

 المكلفة الداخلٌة، وزارة طرف من بالرفض قوبل قد
 .االنتخابات بتنظٌم

 العربً الربٌع خلقها التً الجدٌدة الوضعٌة أمام
 الدولة أمام ٌكن لم المغرب، فً االحتجاجات وحركٌة

  أن كما ونزٌهة، حرة انتخابات تنظٌم غٌر خٌار من
 توجٌه"  أجل من محدودا  كان عندها الحركة هامش

 لم بحٌث السابقة، االنتخابات  مع مقارنة"  األصوات
 غٌر لإلسالمٌٌن المرتقب الفوز من للحد  لها ٌتبقى

  تم الغرض، لهذا.  فقط االنتخابً التقطٌع تقنٌات
  تجمع وهو"  الدٌمقراطٌة أجل من التحالف" تشكٌل

 والوفٌة  الدولة من المقربة  األحزاب من عدد
 حزب على الطرٌق قطع هدفه كان الملكٌة، للمإسسة

 . باالنتخابات الفوز من تمكٌنه وعدم التنمٌة و العدالة

  للفوز تحالف

 ثمانٌة وقعته مشترك بٌان أعلن ، 0222نونبر 2 ٌوم
 الدٌمقراطٌة، أجل من التحالف إنشاء عن  5أحزاب

 قوٌة انتخابٌة كآلة األولى الوهلة منذ ٌبدو كان الذي
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، كان الثانً فً عدد المقاعد واألول فً عدد 2007وفً انتخابات 

 .األصوات
5
Rassemblement national des  le:ضم هذا التحالف  

(MP),  Mouvement populaire (RNI), le indépendants
Parti authenticité et  le(UC),  Union constitutionnellel'

Parti  (PT), le Parti travailliste (PAM), le modernité
(PGV) et   Parti de la gauche verte (PS), le socialiste

(PRV i de la renaissance et de la vertuPart le). 
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 هذا أن حٌث عنها، المعلن ولطموحاتها لمكوناتها نظرا
 فً المقاعد من% 22 على ٌتوفر كان التحالف
 نٌته نشؤته منذ وأبدى صالحٌته، المنتهٌة البرلمان

 وتشكٌل 0222 نونبر 02 باقتراع للفوز واستعداده
 والمالٌة، االقتصاد وزٌر التحالف هذا قاد. الحكومة
 التجمع أٌضا ٌترأس كان الذي  مزوار، الدٌن صالح
 . والتنمٌة للعدالة المنافس الحزب لألحرار، الوطنً

 أجل من للتحالف المكونة األحزاب بٌن ٌجمع كان ما
 العدالة فوز دون الحٌلولة فً الرغبة هً الدٌمقراطٌة

 الثمانٌة األحزاب أن حٌث االنتخابات، فً  والتنمٌة
 وغٌر متنافرة كانت التحالف هذا إطار تحت المنضوٌة
 تارٌخ أي بٌنها لٌس و وإٌدٌولوجٌا سٌاسٌا متجانسة
  توجه ذو اآلخر والبعض لٌبرالً، فبعضها  مشترك،
 إسالمٌا حزبا أٌضا ٌضم كان التحالف إن بل ٌساري
  هو المكونات  تلك  بٌن ٌربط كان ما فكل ، 6صغٌرا
 وزارٌة حقائب تمنح وحكومٌة برلمانٌة أغلبٌة تشكٌل

 .  لزعمائها

 أجل من التحالف قادة وجه االنتخابٌة، الحملة خالل
 والتنمٌة العدالة حزب إلى انتقاداتهم سهام الدٌمقراطٌة

 بنعتٌق، الكرٌم عبد اتهم إذ بنكٌران، اإلله عبد وزعٌمه
 العدالة فً خصومه العمالً للحزب العام الكاتب

 المرأة تهمٌش إلى"  ٌهدف مشروعهم بؤن والتنمٌة
 الحزب ومشبها"  المجتمع فً ثانوٌا دورا وإعطائها
 صالح.    7"الجزائر فً الرإوس بقاطعً" اإلسالمً

 فً شرسا أٌضا كان التحالف، قائد مزوار، الدٌن
 اإلسالمٌٌن اتهم حٌث والتنمٌة، للعدالة انتقاداته

 نموذج وبجلب السٌاسً العمل فً الدٌن باستغالل
 وهو المغربً، المجتمع خصوصٌة عن غرٌب

 مزوار، الدٌن صالح خاطب حٌث التركً، النموذج
 لدى دفٌنا وطنٌا حسا التركً، النموذج إلى إشارته فً

 فً الوحٌد البلد هو المغرب بكون ٌرتبط المغاربة،
 أن و العثمانٌٌن، حكم تحت أبدا ٌسقط لم الذي المنطقة،

 لتلك خرق فٌه الحالً التركً السٌاسً النموذج تقلٌد
 .8المغربٌة التارٌخٌة الخصوصٌة

 كنتٌجة أٌضا أتى  الدٌمقراطٌة أجل من التحالف 
 الوضع  بعد والمعاصرة، األصالة حزب إلضعاف
 والحراك العربً الربٌع أفرزه   الذي الجدٌد السٌاسً
 إنشائه فبعد.  فبراٌر 02 حركة  فً المتمثل  الشعبً
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 صدٌق ،  9الهمة عالً فإاد طرف من 0222 سنة
 الداخلٌة، وزارة فً السابق الدولة وكاتب الملك

 حزب وأقوى أكبر والمعاصرة األصالة حزب سٌصبح
 الكبٌر فوزه بعد وخصوصا المغرب، فً سٌاسً

 من فقط سنة بعد أي ،0223 فً الجماعٌة باالنتخابات
 أن له أرٌد الذي المعاصرة، و األصالة حزب. خلقه
 ٌعد كان المغرب، فً لإلسالمٌٌن المنافسٌن أكبر ٌكون
 فً عقدها المزمع التشرٌعٌة االنتخابات الكتساح نفسه

 فً المغرب عرفها التً المظاهرات أن غٌر. 0220
 األصالة حزب وضعت العربً، الربٌع سٌاق

 االنتقادات، و االتهامات من موجة أمام والمعاصرة
 عن الهمة عالً فإاد برحٌل المتظاهرون طالب حٌث
 االحتجاجات أسفرت.  الحزب وحل السٌاسٌة الحٌاة

 من  0222 ماي 22 فً الهمة، عالً استقالة عن
 تبعته المعاصرة، و األصالة لحزب المسٌرة الهٌئات

 القوة ٌشكلون كانوا الذٌن األعٌان، من للعدٌد انسحابات
 به ٌربطهم ٌكن لم والذٌن للحزب، الضاربة االنتخابٌة

 انكسار.   مإسسٌه ضمن" الملك صدٌق" تواجد إال
 0222 سنه خلق الذي والمعاصرة، األصالة حزب

 أوراقه مراجعة إلى النظام دفع  اإلسالمٌٌن، لمصارعة
 ٌقودها جدٌدة، اانتخابٌة قوة إنشاء محتما واستراتجٌته،

 الدٌن صالح وزعٌمه لألحرار الوطنً التجمع حزب
 .مزوار

  والتنمٌة العدالة عند االنتخابٌة التعبئة

 الجدٌد السٌاسً الظرف والتنمٌة العدالة حزب استغل
 سٌطرة وتقلٌص التعبٌر، بحرٌة والمتسم المغرب فً

 خصمه  وتراجع  االنتخابٌة، العملٌة على الدولة
 بحملة القٌام أجل من والمعاصرة، األصالة اللدود،
  الفوز فً نٌته  عن خاللها أعلن وقوٌة طموحة

 . باالنتخابات

 االنتخابٌة، الحملة خالل بنكٌران، عبداإلله نجم بزغ
 أن فرغم. والتنمٌة العدالة لحزب ومحرك  كرمز

 0222 سنة إال لحزبه عاما أمٌنا ٌصبح لم بنكٌران
 منذ وروحه الحقٌقً زعٌمه دوما كان أنه غٌر
 كبٌرة تحول عملٌة بنكٌران قاد حٌن ،  102322

 كبٌرا جزءا أخرجت المغربٌة، اإلسالمٌة الحركة داخل
 إلى والرادٌكالً السري العمل من الحركة تلك من

.  الرسمٌة المإسسات دخل والسٌاسً العلنً العمل
 عن االنتخابٌة، الحملة خالل بنكٌران عبداإلله تمٌز
 التً بفصاحته األخرى، األحزاب فً منافسٌه باقً

 و المغربٌة والدارجة  الفصحى بسالسة فٌها ٌستعمل
 أن حٌث  الناخبون، ٌفهمه  الذي  البسٌط بؤسلوبه
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 كانت خصومه، تجاه والقاسٌة المرحة خطبه تسجٌالت
 لعبت. اإلنترنت على كبٌر ونجاح بمتابعة تحظى

 الحملة فً محورٌا دورا الكارزمٌة بنكٌران شخصٌة
 مع وتواصله والتنمٌة العدالة لحزب االنتخابٌة
 . المقترعٌن

 االنتخابً جهده من كبٌرا جزءا اإلسالمً الحزب وجه
 كانت والتً المغرب فً الحداثٌة الطبقات طمؤنة نحو

 والتنمٌة، العدالة لحزب المحافظ الخطاب من متخوفة
 ٌشكل ال حزبه أن على مرارا بنكٌران شدد حٌث

 تدخل، والتً المغرب فً الفردٌة الحرٌات على خطرا
.   11باألفراد الخاص المجال باب فً رأٌه، حسب
 بنكٌران خاطب االقتراع، سبقت التً الحملة خالل
 أن لهم ٌإكد لكً المرأة، حقوق عن المدافعٌن أٌضا

 القانونٌة بالمكتسبات المساس ٌنوي ال التنمٌة و العدالة
 خطاب أن غٌر المغرب، فً النساء علٌها حصلت التً

 من بمجموعة ومقٌدا مشروطا كان التطمٌنً، بنكٌران
 أن اإلسالمً للحزب ٌمكن ال التً الحمراء، الخطوط

 كان التنمٌة و العدالة حزب زعٌم أن حٌث ٌتجاوزها،
 أن ٌمكن ال التنمٌة و العدالة أن قال عندما واضحا

 كمسؤلة قرآنً، نص فٌها  ورد مسائل خرق عن ٌدافع
 .اإلرث فً والنساء الرجال بٌن المساواة

 االنتخابٌة الحملة خالل  التنمٌة و العدالة حزب حاول
 المغرب فً األعمال ورجال المقاولٌن ود خطب

 خطاب بتبنً له، داعمة انتخابٌة قاعدة إلى وتحوٌلهم
 مقدما العمومٌة، اإلدارة وتخلٌق الفساد محاربة قوامه
 على  اإلسالمٌٌن لقدرة  كنموذج التركً العدالة حزب
 و العدالة حزب. كبٌر اقتصادي نمو وخلق التدبٌر
 قد كان التوجه، لٌبرالً أنه على نفسه ٌقدم الذي التنمٌة

 الشركات على الضرٌبة بتخفٌض الحملة خالل وعد
 رجال نقابة طلب عند نزوال%4 02 إلى% 02 من

 ٌنسوا لم اإلسالمٌٌن أن غٌر. المغاربة األعمال
 وعد قد الحزب أن إذ والشعبٌة، الوسطى الطبقات
 - درهم 0222 إلى لألجور األدنى الحد من بالرفع
 القٌمة على الضرٌبة وتخفٌض دوالر 022 حوالً

 العدالة حزب أن غٌر% .22 إلى% 02 من المضافة
 االنتخابٌة حملته خالل تماما تحاشى قد والتنمٌة
 حلوال سٌحمل الذي المنقذ الحزب بلباس الظهور
 إدراك أن إذ للبالد، والسٌاسٌة االقتصادٌة للمشاكل

 واالرتباط الدولٌة االقتصادٌة األزمة لعمق اإلسالمٌٌن
 الخارجٌة واالستثمارات المغربً االقتصاد بٌن الكبٌر

 المقٌمٌن المغاربة وتحوٌالت السٌاحة وعائدات
 وعودهم تطبٌق  أن ٌصرحون جعلهم بالخارج،
 الخروج وبتوقٌت المحققة النمو بنسبة مرتبط االنتخابٌة

 .  األزمة من
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 نلإلسالمٌٌ كبٌر فوز

 فً وساحقا كبٌرا فوزا والتنمٌة العدالة حزب حقق
 على بحصوله التشرٌعٌة 0222 نونبر 02 انتخابات

 حائزا علٌها، المتنافس مقعدا 032 بٌن من مقعد 221
 عرف اقتراع فً األصوات، من%  0172 على

 عن مرتفعة نسبة وهً الناخبٌن، من% 52 مشاركة
 المسجلٌن من% 01 فٌها شارك التً 0221 انتخابات

 للحزب الكبٌر الفوز هذا. االنتخابٌة اللوائح فً
 المغرب فً المتبع االقتراع نمط رغم اإلسالمً،

 على واحد حزب حصول دون للحٌلولة وضع والذي
 مجموعة تكتل عن ورغما األصوات من كبٌرة أغلبٌة

 وجه فً المالٌة ومواردها بؤعٌانها القوٌة األحزاب من
 .العوامل من بمجموعة تفسٌره ٌمكن والتنمٌة، العدالة

 السٌاسٌة الحركٌة من أوال والتنمٌة العدالة حزب استفاد
 والتً فبراٌر، 02 حركة خلقتها التً واالجتماعٌة

 والمعاصرة، األصالة حزب خصمه شوكة من أضعفت
 فً التحكم على الدولة قدرة من كبٌر بشكل وحجمت

 حذرا كان اإلسالمً الحزب أن فرغم. االنتخابات
 ٌدعمها لم التً الشعبٌة، المظاهرات مرحلة خالل

 خطاب لكل ورفضه للملكٌة والئه أكد  حٌث رسمٌا،
 االحتجاجات من االستفادة استطاع قد أنه إال ثوري،
 مع التفاوض على وقدرته السٌاسً موقعه لتقوٌة
 غٌر بشكل ٌلوح كان والتنمٌة العدالة فحزب. القصر
 الشارع إلى بالنزول  االنتخابٌة، الحملة أثناء مباشر،

 واإلحسان، العدل بجماعة واللحاق المتظاهرٌن، مع
 فً بالمغرب، اإلسالمٌة للحركة اآلخر الكبٌر المكون

. االقتراع أثناء الكامل بالحٌاد الدولة تتقٌد لم ما حالة
 وحزب واإلحسان العدل إسالمًٌ نزول سٌنارٌو
 كان لالحتجاج، الشارع إلى مجتمعٌن والتنمٌة العدالة
 فً سافر بشكل الدولة تدخل عدم فً مإثرا عامال
 .الحٌاد موقف وسلوك االنتخابات توجٌه

 شرعٌة وتآكل تفتت أٌضا استغل والتنمٌة العدالة حزب
 االتحاد حزب وبالخصوص الٌسار، أحزاب وشعبٌة

 مشاركته ثمن أدى الذي الشعبٌة، للقوات االشتراكً
 نوعا خلقت والتً 2332 منذ المتعاقبة الحكومات فً
 أساسا المتركزة االنتخابٌة قاعدته عند األمل خٌبة من
 االتحاد حزب ٌنل لم ، المثال سبٌل فعلى. المدن فً

 التً البٌضاء، الدار مدٌنة فً مقعد أي االشتراكً
 والتنمٌة العدالة أن حٌن فً له، معقال السابق فً كانت

 21 على بحصوله كبٌرا، فوزا المدٌنة تلك فً حقق قد
 العدالة  أن أكدت النتٌجة هذه. 05 بٌن من مقعدا

 كحزب المغرب، فً الٌسار أحزاب ورٌث هو والتنمٌة
 السٌاسٌة هوٌته على  أساسً بشكل ٌعتمد

 على وقدرته األعٌان، على  ولٌس واإلٌدٌولوجٌة
 الكبرى المدن فً االنتخابٌة نتائجه أحسن تحصٌل
 .المغربٌة
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 استراتٌجٌة فً جدٌدا تغٌرا نونبر 02 انتخابات حملت
 كسر الحزب استطاع حٌث والتنمٌة، العدالة حزب
 العالم فً المتواجدة الدوائر على األعٌان هٌمنة

 القروٌة المناطق اختراق فً نجح بحٌث القروي،
. ضعٌفة نتائج سابقا فٌها ٌحقق كان التً والصحراوٌة،

 لتحفظاته  الحزب بتجاوز التحول هذا تفسٌر ٌمكن
 ضمان ٌمكن ال ووجهاء أعٌان اختٌار على التقلٌدٌة
 تنعكس فضائح فً تورطهم خشٌة أو للحزب وفائهم

 وجوه اختٌار فً التنمٌة و العدالة توفق.  سمعته على
 ومستعصٌة، صعبة مناطق فً بالفوز له سمحت جدٌدة

 مقاعد نٌل تارٌخه فً مرة ألول استطاع الحزب أن إذ
 واد دائرة (   الغربٌة الصحراء دوائر فً برلمانٌة
 القبائلً التصوٌت بهٌمنة والمعروفة  ،(مثال الذهب

 المعتمدٌن األعٌان، بٌن الشرس والصراع والعشائري
 .الخاصة وثرواتهم العائلٌة شبكاتهم على

 السٌاسٌة"  عذرٌته" من التنمٌة و العدالة حزب استفاد
 فً دائما وكان حكومة أٌة فً شارك أن له ٌسبق لم إذ

 اإلسالمً للحزب  بقوة التصوٌت.  المعارضة موقع
 فً شاركت التً السٌاسٌة لألحزاب عقابا كان

 وانعدام  بالتقصٌر، والمتهمة السابقة، الحكومات
 األخالقً الحس و النزاهة افتراض.  الفساد و الكفاءة

 أن سٌما ال فوزهم، فً حاسما كان اإلسالمٌٌن عند
 على حملته فً ركز قد كان والتنمٌة  العدالة حزب

                                                                                                                                                                                                                                      .12الفساد محاربة فً نٌته وعلى منتخبٌه، استقامة

**** 

 عبد السادس محمد الملك عٌن 0222 برفمنو 03 ٌوم
 ذلك على ٌنص كما للحكومة، رئٌسا بنكٌران اإلله

 المفاوضات من شهر بعد. الدستور من  51  الفصل
 من بنكٌران تمكن السٌاسٌة، األحزاب مختلف مع

 وحزب االستقالل حزب مع بالتحالف حكومة  تكوٌن
 ضمت كما الشعبٌة، والحركة واالشتراكٌة التقدم

 الملك اختارهم وزراء متوقع غٌر وبشكل الحكومة
 .13سٌاسً حزب أي إلى ٌنتمون وال مباشرة

 ،  14له جدد مستشارٌن الملك عٌن هذا، مع بالموازاة 
 السلطة على ربما تتوفر"  ظل حكومة" ٌشبه فٌما

 العمل مراقبة  ستتولى والتً البالد، فً الحقٌقٌة
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 أنظر. المغاربة
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هم وزراء الزراعة و الشؤون اإلسالمٌة ووزراء الدولة للشؤون  

 ,ة وشؤون الدفاعالداخلٌة والخارجٌة و شؤون الدول
14
و قد ضمت إثنان من الوزراء الساٌقٌن، إال أن تعٌٌن فؤاد عالً  

فتعٌٌن خصم حزب . الهمه مستشارا للملك هو ما أثار االعتراضات
العدالة و التنمٌة هو بمثابة استفزاز للحزب، الذي هون من شأن ذلك 

 ,التعٌٌن و عده بمثاٌة توضٌح لطابعه الرسمً

 

 ٌتمتعون وحكومته بنكٌران أن فرغم.  الحكومً
 إال الجدٌد، المغربً الدستور  حسب كبٌرة بصالحٌات

 السٌاسٌة والخٌارات الرئٌسٌة االقتصادٌة التوجهات أن
 هذه. الخاص ودٌوانه الملك ٌحددها للبالد الكبرى

 السٌاسٌة المسإولٌة قضٌة مستقبال ستطرح الوضعٌة
 حصٌلتها عن الدفاع على وقدرتها للحكومة الحقٌقٌة

 وضمور الشعبٌة االحتجاجات تراجع. الناخبٌن أمام
 غٌر دعما الحكومة أفقد فبراٌر، 02 حركة حجم

 أثناء القصر وجه فً اإلسالمٌون استخدمه مباشر،
 العدالة فحكومة هذا، كل على زٌادة. االنتخابات

 كبرى اقتصادٌة أزمة بمواجهة ملزمة والتنمٌة
 ذلك إلى تإشر كما بة،صع اجتماعٌة ووضعٌة

 اتجاها تؤخذ مإخرا بدأت التً المعطلٌن مظاهرات
.15عنٌفا
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