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 2021آفاق التحول الديمقراطي يف املغرب بعد انتخابات 
 عمر صبار 

 مقدمة: 
املشهد السياس ي املغربي، بل هناك من اعتبر نتائج هذا باملغرب حدث تاريخي طبع    2021سبتمبر    08شكل اقتراع  

ظل هذا التعدد من التأويالت، إذا ما أمعنا النظر جيدا في صناعة السياسات    وفياالقتراع صدمة أو انتكاسة...،  

امللكي الديوان  بعد بالغ  تتشكل مباشرة  بدأت  اإلله بإقال  1باملغرب قد نجد مالمح هذه االنتخابات  "عبد  السيد  ة 

السيد "سعد الدين العثماني" بدال عنه، ال يمكن فصل أي محطة سياسية عن   وتعيين  2016بنكيران" في حكومة  

تاريخية ألن هناك "شجرة أنساب"   وماسياقها   هذا املنطلق وجب األخذ بعين االعتبار   ومن.  2سبقها من سياقات 

 اءة في سلوك األحزاب وفق البيئة السياسية. تطور املسار االنتخابي في املغرب مع قر 

راجع ملنسوب الثقة الذي انخفض    وذلكمن املشاركة االنتخابية    والسخطساد املجتمع املغربي نوع من االستياء  

املنتخبية،   أو املؤسسات  التمثيلية  لتحليل   وأظهر بشكل كبير، سواء املؤسسات  املغربي  "املعهد  تقرير صدر عن 

نتائج غير مرضية و تدق ناقوس الخطر حول ما آلت إليه األوضاع   3ل مؤشر الثقة في املؤسسات السياسات" حو 

 

 ( بتعيين السيد سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة2017مارس 17) 1438من جمادى اآلخرة  18صادر في  1.17.04ظهير شريف رقم  - 

( السيد عبد هللا باراهيم، معتبرا أن الحاضر ال يمكن فصله عن املاض ي بل يعتبر امتداد موضوعي أو عضوي له، 1960-1958ستخدمه رئيس وزراء املغرب )"شجرة أنساب" تعبير ا  - 

 حيث ال يمكن أن نفصل بين الحاضر و املاض ي.

"املعهد املغربي لتحليل  )البرملان و ما ور   2020رشيد أوراز و فرانشيسكو كولين. مؤشر الثقة في املؤسسات    -  الثقة من خالل بحث جذور نقصها(. صادر عن  في املغرب تجديد  اءه 

السياسية كمؤسسات تمثيلية و البرملان و   السياسات". سنشير هنا لبعض األرقام الصادرة في هذه الدراسة و التي تهم الثقة في املؤسسات التمثيلية واملنتخبة و سنركز على األحزاب

 الحكومة:

( نجد أن الدراسة استهدفت املتتبعين للعمل الحزبي و غير املتتبعين 80املتعلق بمتابعة السياسة و الثقة في األحزاب السياسية )ص:  32ألحزاب السياسية : من خالل الرسم البياني  ا

يثقون   %3.71يثقون إلى حد ما و    %44.44ال يثقون و    %33.33ب السياسية و  ال يثقون بتاتا في األحزا  %18.52للعمل الحزبي. و أفرزت النسب التالية بخصوص املتتبعين، حيث نجد  

يثقون تماما في   %5.49يثقون إلى حد ما و أخيرا    %16.03ال يثقون و    %35.44ال يثقون بتاتا و    %43.04تماما في األحزاب السياسية. أما بخصوص غير املتتبعين نجد النسب التالية  

 األحزاب السياسية.

( نجد أن هذه املؤسسة تحظى بأدنى مستوى الثقة مقارنة مع املؤسسات املشمولة في 76املتعلق بالثقة في الحكومة و الرضا عن اتجاه البلد )ص: 29: من خالل الرسم البياني  الحكومة

تثق إلى حد ما و   %8.03ال تثق و    %20.48ال تثق بتاتا في الحكومة و    %70.68االستطالع. بخصوص نتائج االستطالع املرتبطة بالفئة غير الراضية على اإلطالق عن اتجاه البلد نجد  

ال تثق تماما في   %13.43تثق إلى حد ما و أخيرا    %22.39ال تثق و    %37.31ال تثق بتاتا و    %26.87ال تثق تماما. وإذا أخدنا الفئة الراضية بدرجة كبيرة على اتجاه البلد نجد    0.81%

 مؤسسة الحكومة.
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انتخابات   عن  الحديث  يمكن  ال  حيث  كانت    08باملغرب.  فإن  األرقام،  هذه  االعتبار  بعين  األخذ  دون  سبتمبر 

الناخب إن صح التعبير(. كما    االنتخابات آلية لتمثيل الشعب، فمن الضروري معرفة مواقف وآراء هذا املجتمع )أو

، فتقييم سياساتها و أدائها يلعب دور مهم في 2021ال يفوتنا اإلشارة إلى مدى التزام الحكومة التي سبقت انتخابات  

 .فهم براديغمات نتائج االنتخابات

املشهد السياس ي قبل باملغرب مساراتها وتداعياتها"    2021سبتمبر     08سنتناول في هذه الدراسة املعنونة بـ"انتخابات  

إن صح التعبير، و هذا راجع باألساس ملعرفة عمل الحكومة السابقة فهو    2021سبتمبر    08االقتراع أو تأثيث مشهد  

و  األحزاب  في سلوك  النظر  إمعان  أخرى وجب  و من جهة  للمواطن،  االنتخابي  السلوك  في  األولى  بالدرجة  محدد 

السياس ي األساس ي باملغرب، و هذا النسق كامال ال يجب أن يخلوا من  النخب السياسية بمنطلق جدلي مع الفاعل  

ممارسة الفعل الديمقراطي الذي خطى املغرب الحديث خطوته األولى في بداية األلفية الثانية )حسب الجابري( أو 

بمثا املذكورة أعاله  الحديث عن هذه اإلشكاالت  اعتبرنا  ما  إذا  و  للسلطة.  الجديد  باملفهوم  بة تشخيص  ما يسمى 

)أي االنتخابات(، فال يسعنا إال الخوض في غمار االنتخابات من خالل قراءة نتائجها ووضع  2021لواقع املغرب قبل  

املسار   ضوء  على  دائما  املعطيات  هذه  تأويل  على  الحرص  مع  االقتراع،  هذا  أفرزها  التي  للحكومة  عام  تصور 

 أشهر و نيف. 3لعمل الحكومي بعد مض ي ما يقارب الديمقراطي املغربي، ثم نحاول تشخيص أهم إشارات ا

إن الخوض في هذا املوضوع وفق هذا التصور املطروح يجعلنا نقاربها وفق املنهجية الثنائية، بحيث نتناول في الشق  

( و في الشق الثاني مغرب ما بعد االنتخابات، و بالتالي سنحاول  2021سبتمبر    08األول مغرب ما قبل االنتخابات)

قبل تأطي املغربي  السياس ي  املشهد  مالمح  عن  األول  املبحث  في  سنتحدث  مبحثين،  خالل  من  النقاش  هذا  ر 

االنتخابات، و سنخصص املبحث الثاني للحديث عن تأويل نتائج االنتخابات و قراءة في تشكيل الحكومة االئتالفية 

 على ضوء املسار الديمقراطي.

 

ال تثق فيه   %28.12ال تثق فيه بتاتا و    %28.71( نجد من خالل الفئة التي تعرف دور البرملان أن  101املتعلق بمعرفة دور البرملان و الثقة فيه )ص:  44من خالل الرسم البياني    البرملان :

ال تثق، و   %24.43ال تثق بتاتا و    %48.11معرفة دور هذه املؤسسة نجد    تثق تماما في مؤسسة البرملان. أما بخصوص النسب املرتبطة بعدم  %9.50تثق إلى حد ما و نسبة    %33.67و  

 تثق في البرملان. %9.07تثق إلى حد ما و أخيرا نسبة  %18.39نسبة 
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 2021سبتمبر  8قبل انتخابات املبحث األول: مالمح املشهد السياسي ما 
ال يمكن فهم أي نتائج اقتراع سواء في املغرب أو غيره من الدول دون الرجوع إلى األداء الحكومي السابق، و من هذا 

األمين برئاسة السيد "سعد الدين العثماني"    2021-2017املنطلق تتمثل في اعتقادنا قناعة تامة أن حصيلة حكومة 

لسنة االنتخابية  فهم االستحقاقات  في محاولة  تشكل عامل مهم  التنمية"  و  "العدالة  لحزب  ال  2021العام  كما   ،

يفوتنا اإلشارة أن املتتبع للشأن العام قد يستشف بشكل تقريبي الصورة االنتخابية وفق الصورة العامة التي ترسمها  

املغربي، السياس ي  املشهد  في  السياسية  لتغيير    األحزاب  دقيقة  وفق مالحظات  املهيمنة عليه،  األحزاب  وخصوصا 

قياداتها في مؤتمراتها سواء العادية أو االستثنائية، كما من املفترض أن نمعن النظر جيدا في التحالفات الحزبية غير 

د يجب  العوامل  هذه  كل  تهميشها،  و  إخراجها  ومحاولة  معينة  أحزاب  عزل  أو  االنتخابات  قبل  راستها املباشرة 

. وسنحاول مالمسة هذه اإلشكاالت وفق املطلبين: سنخصص املطلب األول  2021الستيعاب النتائج االنتخابية لسنة

، أما املطلب الثاني سنتناول فيه املشهد الحزبي العام 2021للحديث عن تقييم موجز لحكومة ما قبل االقتراع لسنة

 قبل االنتخابات. 

 المطلب األول: تقييم موجز لحكومة السيد "سعد الدين العثماني" 

قبل الحديث بشكل مباشر عن البرنامج الحكومي وجب النظر في آلية تعيين وتنصيب رئيس الحكومة السيد سعد 

ه  "الدين العثماني" في حين كان من املفترض بل من الواقعي والديمقراطي أن يترأس هذه الحكومة السيد "عبد اإلل

بنكيران" األمين العام للحزب آنذاك، ولصعوبة هذا األخير تشكل الحكومة االئتالفية تم إعفاؤه وتعويضه بالسيد  

إلى زمن ما قبل دستور  الهام الذي يحيلنا  التغافل عن هذا الحدث السياس ي  ، حيث  2011العثماني، إذ ال يمكن 

دي و  وقانوني  دستوري  نقاش  في  الحدث  هذا  على  الضوء  من سنسلط  مجموعة  وضع  سنحاول  كما  مقراطي، 

العثماني"،  الدين  "سعد  برئاسة  والتنمية"  العدالة  "حكومة  لعمل  العام  التصور  لنا  تؤطر  قد  التي  املالحظات 

وباعتبار أن برنامج هذا األخير يحمل مجموعة من األرقام واملؤشرات الواضحة سنقوم بجرد حصيلة الحكومة و 

ت بها الحكومة. وسنقوم بهذه املقاربة في الفقرتين: سنخصص الفقرة األولى للحديث عن مقاربتها باألرقام التي وعد

و  للحكومة،  رئيسا  العثماني"  الدين  السيد سعد  بنكيران" وتعيين  اإلله  السيد "عبد  الدستورية إلعفاء  الوضعية 

مق و  الحكومة  هذه  والية  في  االقتصادية  املؤشرات  عن  للحديث  الثانية  الفقرة  التي سنخصص  الوعود  مع  ارنتها 

 تقدمت بها.
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 الفقرة األولى: التنصيب الحكومي و املنهجية الديمقراطية

عرفت حكومة "سعد الدين العثماني" مرحلة ما قبل تعيينه على رأس الحكومة، حيث عين امللك السيد "عبد اإلله  

االن باستحقاقات  التنمية  و  العدالة  فوز حزب  بعد  الحكومة  لتشكيل  لسنة  بنكيران"  التشريعية  ، 2016تخابات 

دامت املفاوضات ما يقارب ستة أشهر بدون فرز أي أغلبية نظرا لتشبت التحالف الحزبي األخر بدخول "االتحاد 

االشتراكي للقوات الشعبية" في حين رفض األستاذ عبد اإلله بنكيران هذا الشرط، حيث عرفت هذه املرحلة انحباس 

هذا السياق أقال امللك رئيس الحكومة السابق)األمين العام للحزب( و عين بدال عنه   سياس ي سمي بـ "البلوكاج"، في

رفيقه في نفس الحزب األستاذ "سعد الدين العثماني")رئيس املجلس الوطني للحزب آنذاك(. األمر الذي خلق جدال 

تعيي و  "بنكيران"  إقالة  التأويالت حول مدى دستورية  أحالنا على مجموعة من  "العثماني"، فهناك من دستوريا  ن 

و بالتالي الدستور ال يفرض أن يعين   4اعتبر أن للملك أن يعين رئيس الحكومة من الحزب املتصدر نتائج االنتخابات 

االنتخابات   نتائج  املتصدر  الحزب  أعضاء  أحد  تعيين  إمكانية  له  يتيح  بل  الحكومة،  لتشكيل  الحزب  رئيس  امللك 

نطلق يعتبر بالغ الديوان امللكي القاض ي بتعيين "سعد الدين العثماني" دستوري.  لتشكيل الحكومة، و من هذا امل

له قراءة وحيدة   47اعتبر الدكتور "أحمد بوز" أن النص الدستوري ملا يكون واضحا ال يحتاج إلى تفسير و الفصل  

املكلف في هذه املهمة هي : يعين امللك رئيس الحكومة من الحزب املتصدر لالنتخابات، و إن فشل رئيس الحكومة  

تنظيم  و  النواب  مجلس  حل  سيكون  إال  و  االنتخابات.  تصدر  الذي  نفسه  الحزب  من  آخر  شخص  تعيين  يتم 

 .5انتخابات جديدة هو الحل الوحيد

لكن هذا القرار وفق علته الدستورية يخلق إشكالية بدون جواب... أو يمكن اعتبارها إشكالية تسقط الحجة األولى، 

 47ن للملك أن يختار أي شخصية سياسية من الحزب املتصدر نتائج االنتخابات التشريعية وفق الفصل باعتبار أ

من الدستور، و بالتالي من املفروض أن يعين امللك أحد شخصيات الحزب املتصدر لنتائج االنتخابات مباشرة بعد 

، و بالتالي هنا انتهت إمكانية  6رئيس الحكومة   الفرز، في حين صدر بالجريدة الرسمية قرار تعيين "عبد اإلله بنكيران"

اختيار شخصية أخرى من داخل الحزب إال بعد الجواب على إشكالية؟ و بالتالي يجب أن يكون جواب دستوري  

 

 2011من دستور اململكة املغربية الصادر سنة  47الفصل  - 

 2021سبتمبر   02عبد السالم الشامخ. بتاريخ  –من الوثيقة الدستورية. هسبريس  47إلى بياضات في الفصل أحمد بوز. أحزاب تثير االنتباه  - 

 2016أكتوبر  17بتاريخ  15.6509صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد  2016أكتوبر  17الصادر بتاريخ  1.16.160ظهير رقم  - 
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حول إقالة أو إعفاء األستاذ عبد اإلله بنكيران حيث نجد لرئيس الحكومة أن يستقيل، لكن إعفاءه غير وارد في 

، و الدستور ال يجيب على مجموعة من اإلشكاالت بخصوص 7أن يقدم استقالته بمبادرة منه الدستور حيث يجب 

 مؤسسة الحكومة و غياب اآلثار الدستورية في حالة اإلقالة أو العجز. 

واملتعلق    2015مارس    19الصادر بتاريخ    13.  065وهناك إشكال آخر  بالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم  

يير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، يالحظ بأن املشرع أدمج “الحكومة الجديدة التي لم بتنظيم وتس 

الجارية”، وذلك، من خالل   املؤطرة لحدود اشتغال حكومة “تصريف األعمال  املعيارية  املنظومة  في  بعد”  تنصب 

التي تؤطر حدود صالحيات حكومة   37املادة    من القانون التنظيمي املذكور على الفقرة األولى من  38إحالة نص املادة  

تصريف األعمال، وهو ما يعنى أنه وحتى إذا تمكن رئيس الحكومة املعين من تشكيل الحكومة والحصول على ظهائر  

التعيين، فإن هذه الحكومة مع ذلك، تعتبر “حكومة تصريف أعمال” تتكلف فقط بإعداد البرنامج الحكومي وإصدار 

و اإلمضاءات اآلزمة لضمان استمرارية املرافق العمومية وممارسة باقي الصالحيات الخاصة تفويض االختصاص أ

يبرر تمتيع   بحكومة تصريف األعمال، وهو ما يستدعي طرح سؤال ملح، ما هو املصوغ والسند الدستوري الذي 

يشكل بعد حكومته ولم   رئيس أي حكومة بحصانة مطلقة تجاه سلطة امللك في اإلعفاء والحال أن رئيس الحكومة لم 

 .8ينل بعد ثقة مجلس النواب؟

التأويالت   تكثر  الحكومي  البلوكاج  عن  الناتج  السياس ي  لالنحباس  املرافقة  الدستورية  األزمة  هذه  أمام  وبالتالي 

السياسية كل من موقعه، و في النهاية عمال بالنقاش الذي رافق التصويت على دستور  الدستورية من طرف الفرق  

بتأويل نصوص الدستور تأويال ديمقراطيا )رغم أن اإلشكاالت الدستورية تلزمها حلول و تعديالت( يفترض   2011

بدل   9كي بتعيين "العثماني" تنزيل دستوري يحافظ على املنهجية الديمقراطية. فإذا ما افترضنا أن قرار الديوان املل

رفيقه "بنكيران" لتشكيل الحكومة قرار لسد فراغ سياس ي)البلوكاج( الذي نتج بإهمال دستوري لدائرة املفاوضات  

بمعنى أنه ال يوجد نص دستوري و معياري صريح يؤطر للحوادث السياسية التي يمكن أن تقع في الطريق املؤدية 

 

 2017مارس  16محمد بلقاسم. بتاريخ  –ومة غير دستوري". هسبريس أمين السعيد. "إعفاء امللك محمد السادس رئيس الحك - 

 2017مارس  20بتاريخ  –عبد املنعم لزعر. "إعفاء بنكيران و تعيين العثماني... نقاش دستوري". هسبريس  - 

 (. 2017مارس  23بتاريخ  24-6554. صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد2017مارس 17الصادر بتاريخ  1.17.04ظهير رقم  - 
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فروض تنزيل الدستور وفق قراءة ديمقراطية؟ خصوصا في األزمات السياسية التي ، أليس من امل10لتشكيل الحكومة 

 تظهر الطبيعة الديمقراطية أو السلطوية للدولة. 

اقتصادية في حكومة "العثماني"   الفقرة الثانية : أهم املؤشرات املاكرو

ا أن الكتابات األكاديمية التي إن جوهر العمل الحكومي يكمن في نجاحها االقتصادي "االقتصاد محرك التاريخ"، كم

حكومي يكون غالبا ما حقق نجاحا اقتصاديا، وبالتالي سنحاول بشكل بسيط -تدعم بشكل إيجابي أي عمل سياس ي

االشتغال على مقارنة نتائج العمل الحكومي بوعودها التي قدمتها في البرنامج، ثم سندرس املجاالت التي لم تفض ي 

بخص سنستند  مستهدفة.  املتاحة بأرقام  الرسمية  اإلحصاءات  إلى  مستهدفة  أرقام  إلى  أفضت  التي  النتائج  وص 

في حد ذاتها نظرا لغيات اإلحصاءات بخصوصها كما أن كتابة هذه املقاربة   2021مع التحفظ على سنة    2021سنة

 في السنة نفسها، وغالبا ما يتم نشر األرقام بعد نهاية السنة.

 النمو و البطالة  أوال:

 4.5ر مهم لالقتصاد الكلي بطبيعة الحال هو النمو الناتج املحلي اإلجمالي، قد التزمت الحكومة بمعدل بين  أول مؤش

، بحيث كان من املفروض أن يتم الدفع بنفس إيجابي من خالل نمو الناتج املحلي 2021-2017خالل الفترة    5.5و

، كما تعهدت الحكومة بتقليص  5.5و  4.5عدل بين  اإلجمالي غير الفالحي، الذي كان من املفروض أن يتطور بنفس امل

 .%3والحفاظ على عجز امليزانية في حدود   2، وتضع معدل التضخم في نسبة أقل من 8.5معدل البطالة في حدود 

 2020-2017)إعداد الباحث( : مؤشرات االقتصاد الكلي )الوعود و النتائج( ملرحلة   11الجدول األول 

 

 عبد املنعم لزعر. املرجع السابق. - 

 ، و التقارير الرسمية التالية :2021- 2017تم اقتباس املعطيات املوجودة في الجدول األول من البرنامج الحكومي)املرجع السابق( لسنة  - 

 " 2017مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية املؤقتة لسنة تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان " 

 ".  2018و آفاق تطورها خالل سنة 2017تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "ندوة صحفية حول: الوضعية االقتصادية لسنة 

تطورها خالل سنة   - و آفاق    2018فية حول: الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة  ندوة صح  2019تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "امليزانية االقتصادية التوقعية لسنة  

2019” .   

 ". 2020و آفاق تطورها خالل سنة  2019الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة  2020تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "امليزانية االقتصادية التوقعية لسنة 

 " 2020ط بعنوان "الوضعية االقتصادية الوطنية خالل سنة تقرير املندوبية السامية للتخطي 
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 2020 2019 2018 2017 الهدف  
 املعدل

2017-2020 
 هل تحققت؟ 

الناتج املحلي  

 اإلجمالي
 ال 0.875 - 6.3 2.6 3.1 4.1 5.5و  4.5بين 

الناتج املحلي  

 اإلجمالي غير الفالحي
 ال 0.875 - 6.0 3.7 3.1 2.7 5.5و  4.5بين 

 ال 10.2 11.9 9.2 9.5 10.2 %8.5في حدود  البطالة 

 نعم 0.675 -0.4 1.3 1.6 0.2 %2أقل من  التضخم

 ال 4.625 7.4 3.7 3.9 3.5 %3في حدود  عجز امليزانية 

 معدل النمو -1

البياني   الدين :  1الرسم  "سعد  حكومة  حققته  الذي  اإلجمالي(  املحلي  النمو)الناتج  معدل  عن  الرسم  هذا  يعبر 

. حيث نجد أن هذه الحكومة لم تصل إلى معدل  2021  -  2017مقارنة بما تعهدت به هذه األخيرة في برنامج  العثماني"  

)كحد أدنى( الذي تهدف إليه طيلة واليتها، و بالتالي فشلت هذه حكومة في تحقيق النمو الذي وعدت به بل تم 4.5

الحكومة السابقة)عبد اإلله بنكيران( ، حيث حققت  2020- 2017بين  0.875تسجيل معدل نمو جد ضعيف يقدر بـ  

، كما يمكن اعتبار هذا املعدل تعبير عن الفشل الذي رافق حكومة العثماني. من باب األمانة العلمية 3.2معدل  

 نضع كذلك األرقام التي نشرتها مؤسسة رئيس الحكومة. 

 املحلي اإلجمالي(( : معدل النمو)الناتج 12)املصدر  1الرسم البياني 

 "حكومة العثماني"   2021-2017خالل مرحلة 

 

 . 2020ة مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول املميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين والنشيطين في حالة الشغل الناقص خالل سن

 ".2021ة لسنة تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "امليزانية االقتصادية االستشرافي

 : إعداد الباحث مع اعتماد معطيات جدول املؤشرات املاكرو اقتصادية أعاله 1مصدر الرسم البياني  - 
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 الخط األحمر: "هدف الحكومة"  -

 الخط األزرق: "ما حققته الحكومة في معدل النمو"  -

 

نفس األمر بالنسبة لهذا املبيان، إذ يعبر هذا الرسم عن معدل النمو)الناتج املحلي اإلجمالي غير   :2الرسم البياني  

. 2021  -  2017حققته حكومة "سعد الدين العثماني" مقارنة بما تعهدت به هذه األخيرة في برنامج  الفالحي( الذي  

)كحد أدنى( الذي تهدف إليه طيلة واليتها، و بالتالي فشلت هذه 4.5حيث نجد أن هذه الحكومة لم تصل إلى معدل  

، حيث  2020-2017بين  0.875بـ    حكومة في تحقيق النمو الذي وعدت به بل تم تسجيل معدل نمو جد ضعيف يقدر

، كما نسجل أن الحكومة فشلت فشال ذريعا للحفاظ على 3.2حققت الحكومة السابقة)عبد اإلله بنكيران( معدل  

معدل الحكومة السابقة إذ لم تستطع الوصول إلى الهدف املنشود، بالرغم أن املغرب كان يمر بمرحلة استثنائية 

، ففي السنتين 19-في أزمة اقتصادية و ركود طال كل القطاعات بسبب جائحة كوفيد  في تاريخه و تاريخ العالم تمثلت

بالرغم أن الحكومة لم تحقق الهدف و ظلت بعيدة عنه إال أنها أرقام كبيرة باملقارنة مع السنوات التي   2018و    2017

 شملتها الجائحة. 

 الي غير الفالحي(الناتج املحلي اإلجم)النمو معدل  (:13)املصدر  2الرسم البياني 

 

 : إعداد الباحث مع اعتماد معطيات جدول املؤشرات املاكرو اقتصادية أعاله 2مصدر الرسم البياني  - 
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 "حكومة العثماني"   2021-2017خالل مرحلة 

 

 البطالة -2

: يعبر هذا الرسم عن معدل البطالة الذي حققته حكومة " سعد الدين العثماني" مقارنة بما تعهدت 3الرسم البياني  

-2017لموس ارتفاع في معدل البطالة، والذي وصل بين ).  نالحظ بشكل م 2021  -  2017به هذه األخيرة في برنامج  

. و هنا كذلك ال يمكن %8.5، على غرار ما وعدت به هذه الحكومة بتنزيل معدل البطالة في حدود  %10.2( لـ  2020

 2019  -  2017إال أن نستنتج عد على خفض البطالة. صحيح أن الحكومة استطاعت خفض معدل البطالة في سنتي  

)انظر    8.5وضعه مكان اإلنجازات اإليجابية ألنها ال تصل حتى لتطلعات الحكومة نفسها التي وعدت بـ  لكن ال يمكن

 الشكل الثاني( 

 2020تطور معدل البطالة "حكومة سعد الدين العثماني" إلى غاية  (:14املصدر ) 3الرسم البياني 

 
 

 . 2020مية للتخطيط حول املميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين والنشيطين في حالة الشغل الناقص خالل سنة مذكرة إخبارية للمندوبية السا :3مصدر الرسم البياني  -
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 التضخم  -3

البياني   الرسم  من    4حسب  أقل  التضخم  نسبة  على  تحافظ  أن  استطاعت  الحكومة  أن  نالحظ  أمر  2:  لكنه   ،

إال أنه هذه    15اعتيادي إذ يعد انخفاض التضخم إحدى خصائص االقتصاد الكلي التي تشترك فيه كل بلدان العالم

 استطاعت الحكومة أن تحققه.

 (:16)املصدر  4الرسم البياني 

 

 عجز امليزانية  -4

لنلقي نظرة بين أرقام العجز في امليزانية   2021-2017قبل الحدث عن العجز في امليزانية بالنسبة لحكومة العثماني  

 الحكومة  وهذهبالنسبة للحكومة السابقة 

 

 

 

 459-458. ص 2018  السياسات. الطبعة األولى نوفمبر  ودراسةالتحول الديمقراطي في املغرب". املركز العربي لألبحاث   ومآالتفبراير    20نجيب أقصبي. ضمن مؤلف جماعي بعنوان "   - 

 : إعداد الباحث مع اعتماد معطيات جدول املؤشرات املاكرو اقتصادية أعاله 4مصدر الرسم البياني  - 
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 حكومة العثماني  حكومة بنكيران  

 أرقم العجز في امليزانية 
 %3الهدف 

 %4.4إلى   %7من

 %3الهدف 

 %7.4إلى  %3.5من 

 نتيجة املؤشر 
 انخفاض العجز في امليزانية 

 نتائج غير مرضية 

 ارتفاع كبير للعجز في امليزانية

 نتائج جد غير مرضية 

 

يعبر هذا الرسم عن العجز في امليزانية )بالنسبة املئوية من الناتج املحلي اإلجمالي( الذي حققته   :   5الرسم البياني  

.  نالحظ أن مؤشر العجز 2021  -  2017حكومة " سعد الدين العثماني" مقارنة بما تعهدت به هذه األخيرة في برنامج  

سلبي و يبرهن عدم نجاح هذه الحكومة في ، وهو أمر  2020سنة  7.4إلى     2017سنة  3.5انخفض في هذه حكومة من 

 خفض العجز في امليزانية أو الحفاظ على استقراره.  

 ( : نسبة العجز في امليزانية في حكومة العثماني 17)املصدر  5الرسم البياني 

 

 

 

 : إعداد  الباحث مع اعتماد معطيات جدول املؤشرات املاكرو اقتصادية أعاله 5مصدر الرسم البياني  - 
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 ثانيا: االستثمارات و العجز و الديون 

يعتبر االستثمار، العجز التجاري و الديون من املؤشرات املاكرواقتصادية التي لم يتناولها البرنامج الحكومي و إذا 

 أحسنا التعبير لم تغامر الحكومة في تقدير أهداف لهم.

 التي لم يستهدفها البرنامج الحكومي باألرقام : املؤشرات االقتصادية  18الجدول الثاني 

 2020 2019 2018 2017 النسب املئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

 - 27.3 27.9 28.9 معدل االدخار الوطني

 - 32.6 33.5 33.3 معدل االستثمار 

 - 14.4 - 18.5 - 18.3 -17.8 العجز التجاري 

 94.6 82.3 82.2 81.6 الدين العام

 77.7 64.9 65.8 65.1 دين الخزينة 
 

 معدل االدخار الوطني و االستثمار  -1

 %27.9فكان معدل االدخار    2018، أما في  2017سنة   من الناتج الداخلي اإلجمالي  28,9%معدل االدخار الوطني هو  

 . %27.3يقدر بـ   2019و بخصوص معدل االدخار الذي يهم سنة 

وصل   2018، أما معدل االستثمار لسنة 2017من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة   %33.3معدل االستثمار في حدود 

 . %32.6يقدر معدل االستثمار في حدود  2019، وبالنسبة لسنة  %33.5إلى 

 

 اقتباس املعطيات املوجودة في الجدول الثاني من التقارير الرسمية التالية :تم  - 

 ".  2018و آفاق تطورها خالل سنة 2017تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "ندوة صحفية حول: الوضعية االقتصادية لسنة 

تطورها خالل سنة   - و آفاق    2018ندوة صحفية حول: الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة    2019لسنة    تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "امليزانية االقتصادية التوقعية

2019” .   

 ". 2020و آفاق تطورها خالل سنة  2019الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة  2020تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "امليزانية االقتصادية التوقعية لسنة 

 " 2020بية السامية للتخطيط بعنوان "الوضعية االقتصادية الوطنية خالل سنة تقرير املندو 

 ".2021تقرير املندوبية السامية للتخطيط بعنوان "امليزانية االقتصادية االستشرافية لسنة 
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 ستثمار و االدخار في حكومة العثماني : معدالت اال  19الرسم البياني السادس 

 

 ـ العجز التجاري 2

عجز امليزان يقدر    2018، و في سنة  2017من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة     -17.8%يقدر عجز امليزان التجاري بــ  

 2020سنة  ، في حين انخفض كثيرا  %-18.5فقد ارتفع عجز امليزان التجاري لـ    2019سنة    ،-18.3%التجاري في حدود  

 . %(-14.4وصل لـ )

 : العجز التجاري في حكومة العثماني 20الرسم البياني السابع 

 

 الباحث من خالل أرقام الجدول الثاني أعاله : إعداد  6مصدر الرسم البياني  - 

 : إعداد الباحث من خالل أرقام الجدول الثاني أعاله  7مصدر الرسم البياني  - 
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 الدين العام و دين الخزينةـ 3

من    %82.2و ارتفع  املعدل لـ    ،2017من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة   81,6%اإلجمالي  يحدد معدل الدين العمومي  

، و  %82.3معدل الدين العمومي اإلجمالي لـ  فقد ارتفع كذلك    2019، أما سنة  2018الناتج الداخلي اإلجمالي سنة  

     . %94.6حيث وصل    2020 ملعدل الدين العمومي اإلجمالي من الناتج الداخلي اإلجمالي سنةنالحظ ارتفاع  

من الناتج    %65.8،  و ارتفع املعدل لـ   2017من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة    65,1%يحدد معدل الدين للخزينة   

، و نالحظ %64.9معدل الدين للخزينة  لـفقد انخفض بشكل طفيف    2019أما سنة  ،  2018الداخلي اإلجمالي سنة  

.   من خالل نتائج  %77.7حيث وصل     2020ينة  من الناتج الداخلي اإلجمالي سنة  ملعدل الدين للخز ارتفاع كبير   

 مؤشرات الدين العام و دين الخزينة يتضح مدى فشل الحكومة في تدبير هذا االرتفاع املهول للمديونية. 

 الخزينة في حكومة العثماني : الدين العام و دين  21الرسم البياني الثامن 

 

 : إعداد الباحث من خالل أرقام الجدول الثاني أعاله  8مصدر الرسم البياني  - 
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 ( : تطور دين الخزينة بالنسبة املئوية من الناتج الداخلي الخام22)املصدر  9الرسم البياني 

 

 

 

 68ص   .2022املالية لسنة مشروع قانون  -: التقرير االقتصادي و املالي  9مصدر الرسم البياني  - 
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 2021المطلب الثاني: بعض مؤشرات تأثيث انتخابات

تخابات جدال ونقاشا كبيرا حول ما إن كان الناخب قد يجدد الثقة في الحزب الذي يترأس عرفت مرحلة ما قبل االن

الفوز  له  تخول  ثابتة  شعبية  حاضنة  التنمية  و  العدالة  لحزب  أن  يعتبر  كان  من  هناك  حيث  ال؟  أم  الحكومة 

ويت العقابي على مجددا، و من جهة آلخرى كان هناك سخط املواطن مع احتمالية التص  2021باستحقاق انتخابات

 الحزب الذي ترأس الحكومة السابقة. 

تخلق   معينة  حكومية  سياسات  إثر صنع  على  اإلشارات  من  مجموعة  السابقة  الحكومة  تدبير  مرحلة  في  الحظنا 

قاعدية، ونقصد بالتناقضات القاعدية فقدان الحزب لكتلته الشعبية بهدف إرساء تناقضات    23تناقضات فوقية 

على إثر سياسات تضرب العمق االجتماعي، من هذا املنطلق سنحاول الحديث عن تجليات عزل حزب العدالة و 

 التنمية.  

التنمية، نالحظ كذلك أن الوضع الحزبي املغربي يشوبه نوع من التعديالت، باإلضافة إلى تشخيص حزب العدالة و  

 بحيث أن هناك العديد من األحزاب عرفت تراجعا تنظيميا أو تناقضات داخلية انعكست  على الواقع االنتخابي.  

ة  سنحاول تشخيص هذا الوضع الحزبي وفق سياقات كل تنظيم من خالل مجموعة من الفقرات، سنخصص الفقر 

له من طرف جميع   ينظر  بدأ  باملغرب حيث  الحزبي  املشهد  العدالة والتنمية عن  للحديث حول عزل حزب  األولى 

في الفقرة الثانية عن أهم التغيرات التي طرأت على األحزاب السياسية   وسنتحدثاأللوان السياسية األخرى كخصم،  

 يث عن نزاهة االنتخابات.في سياق ما قبل االنتخابات، ثم نخصص الفقرة الثالثة للحد

 

 

عندما يتعلق األمر بسياسة  نقصد بالتناقضات الفوقية عندما تحدث تشنجات بين ألوان سياسية سواء في الحكومة أو داخل البرملان من أجل لي دراع حزب معين، و خصوصا    - 

و إسالمية نجد مجموعة مهمة من السياسات التي صنعت في الحكومة السابقة تمس عمق هذه  معينة تتناقض و مرجعية الحزب. مثال إذا كانت مرجعية حزب العدالة و التنمية يمينية  

نون تقنين القنب الهندي. كما نجد بعض املرجعية، بل وصل الحد ملعارضة برملاني هذا الحزب سياسة الحكومة التي يترأسها و األمر يتعلق بتطبيع العالقات مع إسرائيل و كذلك قا

ر برملانيو الحزب أن ال تضر مرجعية الحزب لكنها تضر مصالحه البرغماتية، مثال ما سمي بالقاسم االنتخابي الصادر في سياق تعديل قانون االنتخابات حيث اعتب  السياسات التي قد

 القانون يستهدف مصالحه الشخصية عن طريق تحجيم عدد مقاعده البرملانية.
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 الفقرة األولى: عزل حزب العدالة و التنمية

، حيث تجندت األحزاب السياسية  2021-2017عرف املشهد الحزبي املغربي نمط مغاير في مرحلة تدبير الحكومي  

قاالت  ، عرف حزب العدالة و التنمية مجموعة من االست 2021( بالتحضير النتخابات 24)خصوصا األحزاب اإلدارية 

في صفوفه، كما تراجع دوره على مستوى املجتمع املدني ودراعه الشبيبي والطالبي نتيجة مجموعة من التناقضات  

. و أمام هذا التشخيص ونظرا ملجموعة  25و السياسات، كما عرف املشهد الحزبي حملة كبيرة من "الترحال السياس ي" 

العد بها حزب  يمر  ذاتية  تكون  تارة  العوامل  كان أخرى من  لسياسات عمومية  نتيجة  تكون  تارة  و  التنمية،  و  الة 

مساهما في صنعها وتارة تكون أجندة أحزاب منافسة له، شهد الحزب نوعين من العزل في املشهد الحزبي، يمكن أن 

ذي  نميز بين العزل البيروقراطي يتمظهر في ابتعاد األحزاب و النخب عن االشتغال معه، أو العزل القاعدي الشعبي ال

 يأتي وفق سخط املواطن من سياسات عمومية غير ناجعة.

 أوال : العزل الفوقي لحزب العدالة و التنمية

مقعد و تصدره االستحقاقات،   120بفوز حزب "العدالة و التنمية" بـ    2016أكتوبر  07على إثر ظهور نتائج انتخابات  

اورات مع باقي األحزاب حتى يشكل الحكومة، وبعد عين امللك السيد عبد اإلله بنكيران رئيسا للحكومة ليقوم بمش 

كثير من العراقيل وخطوط حمراء رفعتها بعض األحزاب لعدم مشاركة أخرى...، صدر بالغ مشترك ألربعة أحزاب  

بتشكيل  الشعبية(  للقوات  االشتراكي  االتحاد  و  الشعبية  الحركة  الدستوري،  االتحاد  لألحرار،  الوطني  )التجمع 

تلت قوية  بتشكيل حكومة  متشبثين  الحكومي،  التحالف  وتعزيز  تقوية  إلى  الوصول  أجل  من  املشترك  بالعمل  زم 

لهذه  العامين  األمناء  مع  املشاورات  انتهاء  بنكيران  اإلله  عبد  أعلن  بشكل جماعي.  التنمية  و  العدالة  مع  الحكومة 

"البلوكاج  في    26األحزاب واستمر  بنكيران  السيد  إلى حين إعفاء  للديوان   2017مارس  15الحكومي"  من خالل بالغ 

 

تها السلطة حسب املفهوم الذي بلورته املدرسة االتحادية في لحظات تاريخية كان يقاومها. و هي األحزاب التابعة للدولة و التي تناهض يقصد باألحزاب اإلدارية األحزاب التي صنع  -  

 2019-06-07 إقامة النظام الديمقراطي. انظر بهذا الخصوص مقال عبد السالم املساوي *األحزاب اإلدارية* في جريدة االتحاد االشتراكي الصادر بتاريخ

اتية. لكن في التجربة املغربية غالبا ما يقصد بـ"الترحال السياس ي" انتقال النخب من حزب آلخر وفق السياس ي و املرحلة و املصلحة و له عدة دوافع، قد تكون أيديولوجية أم براغم  - 

 نشاهد حاالت من الترحال السياس ي قبيل االنتخابات لتأتيت مشهد معين 

 نسداد و هي حالة أطلعت في الوسط السياس ي املغربي على تعثر والدة حكومة بنكيران األمين العام لحزب العدالة و التنمية."البلوكاج" أي ا - 
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السياس ي  العزل  نوع من  اعتباره  املغربي وعدم  السياس ي  التاريخ  في  االستثنائي  املشهد  تجاوز هذا  يمكن  امللكي. ال 

 لحزب معين وفق أجندات مصلحية لألحزاب األخرى. 

سياسيين من خالل التصويت  على املستوى البرملاني، بدأت تظهر عزلة حزب العدالة والتنمية عن باقي الفرقاء ال 

يقض ي بتغيير و تتميم القانون    04.21على القوانين، فعلى سبيل املثال أثناء التصويت على القانون التنظيمي رقم  

رقم   برملانيو   27.11التنظيمي  اعتقد  الحكومية  لألغلبية  املشكل  هو  الحزب  أن  بالرغم  النواب.  بمجلس  املتعلق 

إن صح التعبير يستهدفهم بشكل مباشر لتحجيم عدد    27مي، أو القاسم االنتخابي الحزب أن هذا القانون التنظي

التنظيمي   القانون  البرملان املقبل. تمت املصادقة على مشروع  في  في حين رفضه    162بـ  04.21نوابهم   104برملانيا، 

 قراطي. برملانيا عن حزب العدالة و التنمية، و امتنع برملاني واحد عن فيدرالية اليسار الديم

لعدم دستوريته،   04.21لجأ برملانيو العدالة و التنمية للمحكمة الدستورية، من أجل الطعن في القانون التنظيمي  

 .28و قررت املحكمة بأن هذا األخير ليس فيه ما يخالف الدستور 

 

ة املخصصة لها، و توزع املقاعد قاعد البرملانيالقاسم االنتخابي آلية لتقسيم املقاعد على اللوائح عن طريق قسمة عدد الناخبين املقيدين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد امل   - 

 الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا و ذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على أرقام القريبة من القاسم االنتخابي 

 ليس فيه ما يخالف الدستور.  04.21. القاض ي بأن القانون التنظيمي21/118، قرار رقم 21/067املحكمة الدستورية. ملف عدد  - 

املشار إليها، تنص على أنه "توزع املقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق   84قرة الثانية: "القاسم االنتخابي" حيث إن الفقرة املذكورة، من املادة  بخصوص الف

الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على قسمة عدد الناخبين املقيدين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد املقاعد املخصصة لها. وتوزع املقاعد  

قاعدة "عدد الناخبين" املقيدين في األرقام القريبة من القاسم املذكور"؛ وحيث إنه، بمقتض ى ذلك، فإن هذه األحكام، حددت أساس احتساب القاسم االنتخابي، من خالل اعتماد  

ْسَند، بمقتض ى الفقرة الثانية من فصله  الدائرة االنتخابية املعنية؛ وح
َ
، لقانون تنظيمي بيان النظام االنتخابي ألعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج  62يث إن الدستور، أ

جهوية أو محلية، وكذا األساس الذي يستخرج منه ضمن مشموالته، األحكام املتعلقة بطريقة توزيع املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية املحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو  

االنتخابي، األمر أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم  الذي يكون معه هذا األخير، من   القاسم االنتخابي؛ وحيث إن الدستور، ال يتضمن، مع استحضار ما تقدم، 

، تأسيسا على ما سبق، قد جعل موضوع "النظام االنتخابي" ألعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه املواضيع التي ينفرد املشرع بتحديدها؛ وحيث إن الدستور يكون 

التعقيب   والتي ال يمكن للمحكمة الدستوريةضمن املشموالت التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن األحكام املتعلقة بها حصريا إلى املشرع، وفق سلطته التقديرية،  

طريق قسمة عدد الناخبين املقيدين في الدائرة  عليها طاملا لم تخالف أحكام الدستور؛ وحيث إن عملية توزيع املقاعد، على لوائح الترشيح املعنية، على أساس قاسم انتخابي ُيستخرج عن  

ى االقتراع، وعلى فرز األصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، االنتخابية املعنية على عدد املقاعد املخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، الحقة عل

لتعبير الحر عن إرادة الناخبين؛ وحيث إنه، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات املقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسالمة العملية االنتخابية، وا

سم انتخابي مستخرج عن طريق قسمة عدد  فضال عن ذلك، يبين من االطالع على األشغال التحضيرية للقانون التنظيمي املعروض، أن مبرر التعديل املقدم، لتوزيع املقاعد بواسطة قا

ط نسبة معينة من األصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة الناخبين املقيدين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد املقاعد املخصصة لها، من جهة، ولعدم اشترا

ياسية للمشاركة في القرار من خالل املؤسسة في عملية توزيع املقاعد، من جهة أخرى، أتى "لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر املحلية، وفتح املجال أمام كافة القوى الس
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 ثانيا : العزل القاعدي و الشعبي لحزب العدالة و التنمية

هيوني أحد اللبنات األساسية للترسانة الفكرية لحزب "العدالة والتنمية"  شكلت مناهضة التطبيع مع الكيان الص 

، حيث شدد هذا التيار السياس ي منذ ظهوره في املجتمع املغربي على 29)الشبيبة اإلسالمية( 1967منذ تأسيسه سنة 

اقات سياسية عدالة القضية الفلسطينية. بل األكثر من ذلك لم يكن هذا األمر مجرد شعار يرفعه الحزب في سي 

 بشكل براغماتي، بل كان مدرج في أدبيات الحزب و يتم اعتباره مبدأ أساس ي يقوم عليه فكر التنظيم. 

التي  في املغرب  من هذا املنطلق ال يمكن أن ننكر وجود عطب على مستوى مرجعية الحزب، و إن كانت األحزاب 

تعال قلتها(  من  )بالرغم  الداخلية  الديمقراطية  من  مع  تعيش هامش  الداخلية  والحوارات  املؤتمرات  في  أعطابها  ج 

تباين وتباعد بين القيادة الحزبية والقواعد، بل حتى بين القيادة   2017قواعدها، إال أن العدالة والتنمية عاش منذ  

مع بعض أبرز قادة الحزب، خصوصا بعد فشل السيد عبد اإلله بنكيران بتشكيل الحكومة وقاد بلوكاج حكومي 

أشهر تقريبا نتج عنه بالغ للديوان امللكي أبعده عن املشهد السياس ي، وتعيين سعد الدين العثماني بدال   ملدة ستة

عنه مما خلف تناقضات بين قادة الحزب انعكست على الحزب بشكل كلي. فقد ظل الحزب في حالة من الركود كما  

أغلب املثقفين يعتبرون أن للحزب  عرف مجموعة من االنسحابات من صفوفه خاصة فئة الشباب، لكن ما زال  

 قاعدة شعبية ثابتة. 

في الزمن الذي يمر فيه الحزب بتصدعات داخلية و يحاول الخروج منها، وقع األمين العام للحزب السيد سعد الدين 

بتاريخ   السابق  الحكومة  رئيس  إسرائيل،    2020ديسمبر  22العثماني  مع  التطبيع  أو  اتفاقية  القرار  هذا  تسبب 

في زلزال شعبي خاض في األثناء قيادات حزب العدالة والتنمية ومستشاروه نقاشات ومحاورات تمخضت    التصرف 

عن بروز خالفات حادة وانقسامات أسفرت عن اإلعالن عن عدة استقاالت. وكان من بينها إعالن النائب البرملاني 

 

ْسمى تعبير عن إرادة األ التشريعية"، وهو ما ي
َ
وحيث إن املكانة    مة؛نسجم ويخدم املبادئ والغايات الدستورية التي تم بسطها؛ وحيث إن الدستور، يعتبر، في فصله السادس، القانون أ

بقة للدستور، وليس فيها ما يخالف أحكامه، وأن تطبيقها يتم التي حفظها الدستور للقانون، في داللته العامة التي تشمل أيضا القوانين التنظيمية، تظل مكفولة ما دامت قواعده مطا

يار نوعية التدابير التشريعية التي وفق تفسير يشترط دستوريتها؛ وحيث إن املحكمة الدستورية، ال يندرج ضمن صالحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اخت

ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طاملا أن ذلك ال يمس بأحكام الدستور؛ وحيث إنه، بناء على   يرتضيها، أو املفاضلة بين اختيارات تشريعية

 ما يخالف الدستور؛   84ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من املادة 

لة املغرب و تركيا". رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام)ماستر تدبير الشأن العام املحلي(. السنة راجع بهذا الخصوص، عمر صبار. "حزب العدالة و التنمية في امليزان حا  - 

 ملعرفة جدور تأسيس حزب العدالة و التنمية باملغرب و أهم محطاته.  49إلى 15، جامعة عبد املالك السعدي. الصفحات من 2021-2020الجامعية 
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 على قرار التطبيع، تال ذلك إعالن عدة "املقرئ اإلدريس ي أبو زيد" قرار تجميد عضويته في الحزب، وذلك احتجاج
ً
ا

وبات الحزب يعيش تصدعا داخليا غير مسبوق،    .قيادات بالحزب ومنها مشاركة في االئتالف الحكومي عن استقالتها

 .وجيزة من تنظيم االنتخابات التشريعية، أضعفت تأثيره وصداه في الشارع املغربيوذلك قبل فترة 

 الفقرة الثانية: مالمسة تغيرات املشهد الحزبي 

عرف املشهد الحزبي مجموعة مهمة من التغيرات التي طرأت على األحزاب السياسية في مرحلة ما قبل االنتخابات، 

ن حيث  الصورة  اكتملت  االنتخابات  فبمجرد وقبيل  املقبلة،  املرحلة  لتأتيت  زعمائها  غيرت  األحزاب  أغلب  أن  جد 

لسنة االنتخابات  نتائج  لألحرار"  2016اإلعالن عن  الوطني  "التجمع  له   30اختار حزب  رئيسا  أخنوش  السيد عزيز 

العثماني على رأس الحكو  الدين  تعيين السيد سعد  التنمية" ساهم  في مؤتمر حزب "العدالة و  في باإلجماع، و  مة 

التأثير على البيت الداخلي للحزب مما كان التنظيم ملزما )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( في وضع الثقة في رئيس  

 الحكومة ليكون األمين العام لحزب العدالة و التنمية.

 عاما رغم كل املشاكسات التي قام بها السيد حميد شباط. السيد نزار بركة أمينا    31كذلك اختار حزب "االستقالل" 

 

يصنف كذلك عند النخبة السياسية من   1978: حزب ليبرالي أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق )صهر امللك الراحل الحسن الثاني( في أكتوبر  التجمع الوطني لألحرار  - 

تهيمن عليه منذ التأسيس)البرجوازية الصناعية و التجارية(، ظل   األحزاب اإلدارية نظرا لقرابتها من السلطة املركزية أو القصر على مستوى التأسيس و البنية و طبيعة النخبة التي

و اختير مصطفى املنصوري رئيسا، شهد الحزب حركتين انشقاقيتين األولى بزعامة أرسالنا   2007سنة، نظم الحزب مؤتمره الرابع سنة  29أحمد عصمان مستفردا بقيادة الحزب مدة  

دعت حركة تصحيحية داخل الحزب   2010راطي و الثانية تزعمها عبد الرحمان الكوهن أسس حزب اإلصالح و التنمية، و في سنة  فأسس الحزب الوطني الديمق  1981لجديدي سنة  

 22الرباط في  ررت محكمة االستئناف بللدعوة إلى املجلس الوطني للحزب، طلبت هيئة الدفاع لرئيس الحزب مصطفى املنصوري من املحكمة اإلدارية منع انعقاد املجلس الوطني، و ق

اجتماع املجلس الوطني و تم انتخاب صالح الدين   2010يناير    23تأييد الحكم االبتدائي برفض طلب دفاع مصطفى املنصوري برفض انعقاد املجلس الوطني. فانعقد في    2010يناير

مقعدا   37حصل حزب التجمع الوطني لألحرار على    2016عدا برملانيا. و في انتخابات  مق  52السابقة ألوانها و يحصل على    2011مزوار رئيسا جديدا للحزب ليقود التنظيم في انتخابات  

. و ذلك ما حدث حيث كان يعتبر أغلب متابعي الشأن السياس ي أن حزب التجمع 2021برملانيا و في مؤتمره آنذاك اختير عزيز أخنوش لقيادة مشاورات الحكومة و االستعداد النتخابات 

برئاسة سعد الدين العثماني ليكون صاحب أغلبية داخل الحكومة خصوصا على إثر صدور بالغ رباعي)بين حزب  2021-2017ادة عزيز أخنوش هو مهندس حكومة الوطني لألحرار بقي

مما يمكن القول الحكومة كانت   2016انتخابات    األحرار و اإلتحاد الدستوري و الحركة الشعبية و اإلتحاد االشتراكي( كتحالف يفرض نفسه على حزب العدالة و التنمية املتصدر نتائج

 تصدر حزب التجمع الوطني لألحرار االستحقاقات باملرتبة األولى.   2021برأسين. و في انتخابات 

على أفرز لنا نزار بركة أمينا عاما  17مؤتمره: بتجاوز للتاريخ العريق لحزب االستقالل املرتبط مباشرة بالحركة الوطنية، عرف الحزب تاريخ كبيرة وصل لحد تنظيم  حزب االستقالل - 

جوهرية، هي اإلخالص هلل وللوطن و امللك  له بالرغم من كل املحاوالت التي باءت بالفشل من األمين العام السابق حميد شباط. تقوم مرجعيات الحزب على وثوابته األساسية على فكرة

لغني لرواده، إنها العقيدة االستقاللية التي تجسد الوطنية في أسمى معانيها، و التي تشكل العمق الفكري للمشروع املجتمعي للحزب و لروح الوثائق التاريخية للحزب و للرصيد النضالي ا

محور املرجعيات و الفكر و   هذا الخصوص الذي يجمع عليه كل االستقالليات و االستقالليين، و الذي يشكل أيضا األساس الثقافي و االجتماعي لبناء مجتمع تعادلي ديمقراطي)انظر ب
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الكثير من التغييرات ليالئم املرحلة باعتباره حزب الدولة، كما يمكننا أن نشير   32وعرف حزب "األصالة و املعاصرة" 

ل ( حيث باءت التجربة بالفشل قبي33لفشل تجميع أحزاب اليسار الحديث باملغرب )فيدرالية اليسار الديمقراطي 

 

و الصادر عن املركز  2017أكتوبر  01سبتمبر  و  30-29الثقافة و اإلعالم و اإلنسية املغربية و التنوع الثقافي من أوراق حزب االستقالل الصادرة في املؤتمر العام السابع عشر بالرباط 

 (. 07العام لحزب االستقالل ص:

ب الوطني سيس هذا الحزب السيد فؤاد عالي الهمة آنذاك بصفته زعيم "حركة كل الديمقراطيين"، هو ثمرة لتجميع أحزاب قائمة بذاتها في املغرب)الحز : قاد تأ األصالة و املعاصرة - 

، يقوم هذا 2009ؤتمره التأسيس في فبرايرو عقد م  2008الديمقراطي، حزب العهد، حزب البيئة و التنمية، رابطة الحريات و حزب مبادرة املواطنة و التنمية( أعلن ميالده في غشت

الوثيقة املذهبية التي أفرزتها اللجنة التحضيرية  التنظيم على املقومات التقليدية للدولة املغربية باملوازاة مع االنفتاح على قيم الحداثة )راجع بهذا الخصوص التقرير الصادر عن لجنة

"الديمقراطية االجتماعية و رهانات التحديث السياس ي"(، مزج الحزب بين شخصيات تكنوقراطية بارزة في املغرب و اليساريين القدماء   للمؤتمر الثالث لحزب األصالة و املعاصرة بعنوان

تأسس من رحم السلطة، و  حزب إداري  و نشطاء املجتمع املدني، و أعيان تقليديين، عرف الحزب رفضا من بعض األلوان السياسية و خصوصا التوجهين اإلسالمي و اليساري باعتباره

، عقد البام )األصالة و املعاصرة( مؤتمره الوطني االستثنائي و انتخب مصطفى الباكوري 2011على إثر الربيع الديمقراطي و تصدر حزب العدالة و التنمية االستحقاقات االنتخابية لسنة

صدر الحزب املرتبة الثانية و على إثر حراك الريف ظهرت أصوات داخل البام بالقطيعة مع مرحلة إلياس حيث ت  2016أمينا عاما له و خلفه الحقا إلياس العماري. و في انتخابات  

بسنتين  2021ية أفضت قبل انتخابات العماري و ذلك بدعم من السلطة املركزية فتم عقد مؤتمر استثنائي تولى منصب األمين العام عبد الحكيم بنشماس، و على إثر تناقضات داخل

 (.2021اباتألقل بعقد مؤتمر اختار السيد عبد اللطيف وهبي أمين عام له )و دخل البام في تشكيل حكومة أخنوش و تقلد وهبي منصب وزير العدل في انتخ على ا

رف بتحالف اليسار الديمقراطي، وهو مشروع بعد خمس سنوات من الحوار في إطار ما يع 2014يناير  30: تحالف سياس ي تم اإلعالن عن تأسيسه في  فيدرالية اليسار الديمقراطي - 

الديمقراطي االشتراكي. تبنت فيدرالية   لتجميع ثالثة أحزاب في تنظيم واحد، و تشمل هذه األحزاب كل من الحزب االشتراكي املوحد و حزب املؤتمر الوطني االتحادي و حزب الطليعة

ى مجموعة مهمة من النقاط الرئيسية لعل أبرزها النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي للمساهمة في االنتقال من اليسار الديمقراطي توجه يساري و يقوم برنامجها السياس ي عل

 االقتراع. القضاء و ربط القرار بصناديق نظام مخزني إلى نظام ديمقراطي، و تلخص النظام البرملاني في ملكية برملانية يسود فيها امللك و ال يحكم و فصل حقيقي للسلط و استقالل

بها محمد بنسعيد هو ثمرة الندماج مجموعة كبيرة من فصائل اليسار باملغرب)راجع بهذا الخصوص كتاب "هكذا تكلم محمد بنسعيد.." عبارة عن سيرة ذاتية لصاح  االشتراكي املوحد

و  2004يوليوز    25-24-23ة من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي" في الدار البيضاء  . و كذلك راجع بهذا الخصوص وثائق املؤتمر الوطني األول تحت شعار "تعبئة شامل304أيت ايدر ص:

(، بعدما عرفت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي )التي كان يتزعمها 2007فبراير  18-17-16كذلك وثائق املؤتمر الوطني الثاني للحزب االشتراكي املوحد بشعار "مغرب املواطنة" بوزنيقة  

 2002و أطلقت على إثره مبادرة لتوحيد تنظيمات اليسار الجذري، و في سنة  2000عقدت مؤتمرها الرابع سنة 1996يدر( انشقاقا لرفضها التصويت على دستور السيد بنسعيد أيت ا

لقاعديين التقدميين بالجامعة( و "الحركة ستتوحد أربعة فصائل منها : "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" و "حركة الديمقراطيين املستقلين")امتداد عضوي و موضوعي لفصيل ا

كملحة تمهيدية إلى حين عقد املؤتمر الوطني األول، و في سنة  2002من أجل الديمقراطية" و "الفعليات اليسارية املستقلة"، فكان املؤتمر التأسيس ي لحزب اليسار االشتراكي املوحد في 

"الوفاء للديمقراطية" ليأخذ الحزب اسم االشتراكي املوحد في املؤتمر الثاني سنةستتعزز صفوف حزب اليسار االشتراكي املوحد بعام  2005 . لم 2007ل الوحدة االندماجية مع تيار 

م االشتراكي خل تنظيم قانوني باستستطع هذه الفصائل االندماج بشكل حقيقي داخل حزب واحد، بل تجلى هذا االندماج على شكل أجهزة حزبية فقط و ظل كل تنظيم قائم بذاته دا

حيث كان املوقف املؤسساتي للحزب   2021ات  املوحد، و تظهر هذه األجنحة في فترة األزمات و في املؤتمرات، و تباينت وجهات النظر بكل كبير بين هذه الفصائل اليسارية قبيل انتخاب 

إلى تأسيس تيار داخل عدم االندماج بين مكونات الفيدرالية حتى بعد االنتخابات في حين ذهب كل من األعضاء م حسبين عن حركة الديمقراطيين املستقلين و الوفاء للديمقراطية 

ول إلى االنتخابات مع حلفاء فيدرالية اليسار االشتراكي املوحد باسم "التيار الوحدوي" يدعوا لالندماج قبل االنتخابات، و أسفر هذا الصراع إلى انشقاق هذا اإلخير عن الحزب و الدخ

 ف اليسار الديمقراطي". باسم "تحال

بعد انشقاقه من حزب اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية مباشرو في املؤتمر الوطني للحزب الذي عقب حكومة التناوب التوافقي   2001  حزب يساري نشأاملؤتمر الوطني االتحادي   

انسحب   2021في فيدرالية اليسار الديمقراطي، و في سنة    2014نخرط في مبادرة تجميع اليسار سنة  برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، و كان سبب الخالف الرئيس ي بين الحزب و النقابة، ا

حدوي املنشق من حزب االشتراكي املوحد في االشتراكي املوحد من الفيدرالية، و ظل االندماج بين حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي و حزب املؤتمر الوطني االتحادي و التيار الو 

 2022ف اليسار الديمقراطي على أساس االندماج في حزب واحد سنة تحال
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االنتخابات مباشرة مما انعكست على نتائجهم، و ذهب حزب االشتراكي املوحد في طريق بمعزل عن مشروع االندماج، 

االتحادي   الوطني  املؤتمر  حزبي  مع  التحالف  واختار  الوحدوي"،  "التيار  يسمى  تيار  املوحد  االشتراكي  وانشق عن 

"تحالف اليسار الديمقراطي". وحصل الحزب االشتراكي   والطليعة الديمقراطي االشتراكي، ودخل لالنتخابات باسم

 . 2021على مقعد برملاني واحد كما حصل تحالف اليسار الديمقراطي على مقعد برملاني واحد في انتخابات 

 املبحث الثاني: قراءة يف نتائج االنتخابات و تشكيل الحكومة
الديمق املسار  عن  بمعزل  االنتخابات  مقاربة  املوضوعي  غير  من  من  مجموعة  رغم  سابقا  انطلق  الذي  راطي 

االنتخابات   الديمقراطي على ضوء  االنتقال  يتناول  أغلب من  إن  التعبير، بحيث  أو األعطاب إن صح  اإلرهاصات 

باملغرب يعالج إشكالية االنتقال الديمقراطي على مستوى الدساتير السلطوية من جهة، ومن جهة أخرى يتناولون 

في سياق حركة   2011ظل دستور االنتقال الديمقراطي)القصد هنا دستور الصادر سنة    االنتقال الديمقراطي في

(  باملغرب بعد 2016السابقة ألوانها و انتخابات  2011فبراير(. إال أن األقالم التي تتناول االنتخابات)انتخابات    20

سابقيه  -  2011دستور   الدستور عن  هذا  إيجابيات  اال   -رغم  باب  من  املوضوع  أن شروط  تأخذ  بحيث  نتظارية، 

ممارسة الفعل السياس ي اختلفت عن املاض ي على مستوى الدستور وعلى مستوى نزاهة االنتخابات لكنها ليست  

، ومن هذا املنطلق ينتظر من نتائج التي تفرزها  34شروط ديمقراطية، فيمكن اعتبارها شروط توفر هامش ديمقراطي 

العمل الحكومي بنخب تتوفر على وعي بهذا االنتقال. من هذا املنطلق  االنتخابات أن تحقق االنتقال على مستوى  

؟ ما طبيعة الحكومة 2021سبتمبر    08نكون أمام مجموعة من اإلشكاالت أبرزها... أي قراءة ممكنة لنتائج انتخابات  

 

، و تمخض هذا التنظيم نتاجا موضوعيا لصراع بين 1991أكتوبر    06حزب يساري منشق من اإلتحاد االشتراكي للقوات الشعبية اتخذ هذا االسم في  الطليعة الديمقراطي االشتراكي    

كانوا يحاولون دفع الحزب للتجذر أكثر بمبرر اللجنة اإلدارية الوطنية لالتحاد االشتراكي لقوات الشعبية مع املكتب السياس ي للحزب، هيمن التوجه الراديكالي عن اللجنة اإلدارية و  

"   1)راجع بهذا الخصوص الوثيقة    1979زب في ماي  مخرجات اجتماع اللجنة املركزية للح من اإلتحاد إلى حزب   1983ماي    08من كتاب االستمرار من تقديم أحمد بنجلون بعنون 

اء اللجنة اإلدارية، و بعد عضو من اإلتحاد االشتراكي و أغلبهم من أعض  30الطليعة"(، و قد خرج هذا الصراع عن نطاق الخالف الداخلي بين اإلتحاديين لدرجة تم اعتقال أزيد من  

بتنظيم جديد تحت اسم    1991حين سنة  خروج أعضاء هذه اللجنة حاولوا تنظيم االشتغال باسم حزب اإلتحاد االشتراكي لكن السلطة املغربية لم تسمح بذلك و استمرت معركتهم إلى  

انسحب االشتراكي املوحد من الفيدرالية،  2021في فيدرالية اليسار الديمقراطي، و في سنة  2014في حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي. دخل في مسلسل االندماج مع أحزاب اليسار 

وحد في تحالف اليسار الديمقراطي على أساس  و ظل االندماج بين حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي و حزب املؤتمر الوطني االتحادي و التيار الوحدوي املنشق من حزب االشتراكي امل

 2022االندماج في حزب واحد سنة 

ل ذلك الهامش الديمقراطي إلى  "هامش ديمقراطي" مفهوم يستخدمه األستاذ محمد الساس ي و مجموعة أخرى من األساتذة، مفسرا ذلك اعتبار دور األحزاب الديمقراطية في تحوي  -  

 ديمقراطية حقيقية. 
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مقراطي على ضوء نتائج  التي ستفرزها نتائج هذا االقتراع؟ و أخيرا عالقة بالسؤالين السابقين، انتظارية االنتقال الدي

 االنتخابات و تشكيلة هذه الحكومة؟

اإلشكاالت   على  اإلجابة  سنحاول  السابقة  املحاور  في  أعاله  التشخيص  االعتبار  بعين  واألخذ  التوطئة  هذه  بعد 

و محاولة فهمها، وسنخصص املطلب   2021املطروحة من خالل املطلبين. سنتناول في املطلب األول نتائج إنتخابات

 اني للحديث عن االنتقال الديمقراطي على ضوء االنتخابات و السيناريوهات املمكنة.الث

 : النتائج والتأويالت 2021سبتمبر  8المطلب األول: انتخابات 

انتخابات   نتائج  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  على    2021تصدر  النواب    102بحصوله  مجلس  في  برملاني  مقعد 

ة و التنمية تراجعا غير مفهوم، إذ انتقل من الحزب املتصدر لنتائج انتخابات  ، في حين حقق حزب العدال395من

. كما حصل حزب األصالة و املعاصرة على الرتبة 395مقعد من أصل  13إلى حصوله على الرتبة الثامنة ب  2016

ا حصل حزب االتحاد  مقعد نيابي. كم  81مقعد برملاني، في حين تصدر حزب االستقالل املرتبة الثالثة بـ  87الثانية بـ

 28مقعدا متصدرا املرتبة الرابعة، وتلته الحركة الشعبية في املرتبة الخامسة بـ   34االشتراكي للقوات الشعبية على  

مقعدا. تمثل حزب    18مقعد و االتحاد الدستوري    22مقعد، تصدر حزب التقدم و االشتراكية املرتبة السادسة بـ

مقاعد، و مقعد واحد لكل من تحالف   3مقاعد و جبهة القوى الديمقراطية بـ  5الحركة الديمقراطية االجتماعية بـ

 فيدرالية اليسار و االشتراكي املوحد.

 2021: يوضح هذا الرسم البياني تمثيلية األحزاب السياسية في انتخابات  35رسم بياني 

 النسبة املئوية  عدد املقاعد املحصل عليها  الهيئة السياسية 

 %25.82 102 التجمع الوطني لألحرار 

 %22.03 87 األصالة و املعاصرة 

 %20.51 81 االستقالل 

 %8.61 34 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

 

   . 2021املوقع الرسمي لوزارة الداخلية. انتخابات  - 
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 %7.09 28 الحركة الشعبية 

 %5.57 22 التقدم و االشتراكية 

 %4.56 18 االتحاد الدستوري

 %3.29 13 العدالة و التنمية 

 %1.27 5 الحركة الديمقراطية االجتماعية 

 %0.76 3 جبهة القوى الديمقراطية 

 %0.25 1 تحالف فيدرالية اليسار 

 %0.25 1 االشتراكي املوحد 

 100% 395 املجموع 
 

استثنائية عند املتتبع املغربي أو املغاربي، الكل توقع تراجع املكانة شكلت حصيلة حزب "العدالة و التنمية" حالة  

إلى املرتبة الثامنة في   2016اإلنتخابية للحزب، لكن لم يتوقع أحد هذا التراجع املهول من املرتبة األولى في انتخابات  

صيلة نتيجة للتصويت العقابي  . وبعد ظهور نتائج االنتخابات اتجه الرأي العام إلى اعتبار هذه الح2021انتخابات  

ضد حزب قاد الحكومة لواليتين بدون الوصول إلى تطلعات املواطن املغربي، لكن إذا كان التصويت العقابي سبب 

 حصول الحزب على املرتبة الثامنة كيف نفسر نتائج حلفاء هذا الحزب في الفشل في االنتخابات السابقة؟  

شكال ثم سنمر ملقاربة تشكيلة الحكومة وفق النتائج املعلنة في استحقاقات  سنحاول في هذا املطلب تفسير هذا اإل 

، و ذلك من خالل الفقرتين، سنخصص الفقرة األولى للحديث عن قراءة في نتائج هذه االنتخابات و خاصة 2021

التشكيلة عن  للحديث  سنخصصها  الثانية  الفقرة  أما  السابقة،  الحكومة  ترأس  الذي  الحزب  حصيلة     تأويل 

 الحكومة و القراءة الديمقراطية لها. 

 ؟ 2021أي تأويل لحصيلة الحزب العدالة و التنمية في انتخابات الفقرة األولى: 

، 2021النتائج التي أفرزتها االنتخابات التشريعية لسنة  هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساعدنا في تأويل  

مرتبط  موضوعي  هو  ما  النتائج  هذه  من  هناك  السياس ي"،  اإلسالم  بعد  ما  "عالم  عنوانه  دولي  سياق  هناك  أوال 

كما يمكن إدراج العالقة غير الجيدة بين   2021-2017بالفشل الذريع للسياسات الحكومية لهذا الحزب في والية  

 و السلطة املركزية من بين األسباب املوضوعية، و هناك ما هو ذاتي. الحزب 
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 نلخص العوامل في:     

 سياق دولي رافض للحكومات اإلسالمية املعتدلة  -

 عدم تحقيق االنسجام بين مكون العدالة و التنمية مع السلطة املركزية  -

 انبطاح الحزب للتأثيرات السياسية الخارجية التي تؤثر في التناقضات الداخلية للحزب -

 36ضعف الديمقراطية الداخلية للحزب  -

 أزمة بنيوية في مرجعية الحزب املتداخلة مع الجانب الدعوي  -

 بروز تيار اإلستوزار بقوة فوق الحزب مما تم تمرير سياسات مناقضة لفلسفة الحزب -

 2021-2017ه بنكيران من املشهد السياس ي في حكومة إخراج عبد اإلل -

 تراجع حقوقي مهول   -

 اعتقاالت كثيرة في حكومة العثماني)صحافيين و نشطاء(  -

 فشل الحكومة في تنزيل املسار الديمقراطي  -

 37فشل الحكومة في تنزيل األهداف االقتصادية املسطرة في برنامجها  -

 تناقضات بالجملة داخل الحزب  -

 

( من املبحث األول )مالمح املشهد السياس ي قبل 2021راجع بهذا الخصوص مضامين الفقرة األولى )عزل حزب العدالة و التنمية( من املطلب الثاني )بعض مؤشرات تاتيث انتخابات  - 

 ( أعاله2021اقتراع 

موجز لحكومة السيد سعد الدين العثماني( من املبحث  راجع بهذا الخصوص مضامين الفقرة الثانية )أهم املؤشرات املاكرواقتصادية في حكومة العثماني( من املطلب األول )تقييم   - 

 ( أعاله2021األول )مالمح املشهد السياس ي قبل اقتراع 
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ر أي متتبع فشل الحكومة السابقة برئاسة حزب العدالة و التنمية، لكن كذلك من غير املوضوعي ال يمكن أن ينك 

لها ربط مباشر بفشل الحزب في مسؤوليته الحكومية، بل إذا ما اعتبرنا    2021اعتبار أن حصيلة الحزب في انتخابات  

اته غير الناجعة، فمن املفروض أن يطال  أن التصويت كان عقابيا )من املواطن( على حزب العدالة و التنمية لسياس

هذا العقاب شركاء هذا الحزب في الحكومة )حزب التجمع الوطني لألحرار و االتحاد الدستوري والحركة الشعبية 

واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية( ألنها حكومة ائتالفية. لكن حصل عكس ذلك شهدت هذه األحزاب تقدما على 

النتائج حيث ت )التشريعية والترابية( و كذلك عرف  مستوى  نتائج االنتخابات  الوطني لألحرار  التجمع  صدر حزب 

حزب االتحاد االشتراكي تقدما على مستوى عدد املقاعد املحصل عليها. من هذا املنطلق يمكن اعتبار أن هذا العقاب  

 شاركة في هذه االنتخابات. كان من السلطة بدرجة كبيرة ثم عقاب املواطن تجلى في عدم تحمس الناخب من امل 

 الفقرة الثانية: قراءة في التحالف الحكومي 

يعرف املجتمع السياس ي املغربي نقاش دائم منذ تشكيل الحكومة على مر التاريخ املغربي الحديث، بالرغم أنه نقاش 

الوطني  "التجمع  بعد تصدر حزب  في عمومه،  إيجابي  لكنه  الحزبي  و  السياس ي  الشأن  متتبع  يقتصر على  نخبوي 

عين امللك رئيس الحزب "عزيز أخنوش" رئيسا للحكومة ليبدأ مشاورات تشكيل   2021سبتمبر    08لألحرار" انتخابات  

مثلة في البرملان أفرز لنا تحالف ثالثي يضم الحكومة. وبعض مشاورات عديدة استقبل فيها الرئيس كل األحزاب امل

 وحزب االستقالل( وتشكلت الحكومة وفق التشكيلة التالية.  واملعاصرة )حزب التجمع الوطني لألحرار وحزب األصالة  

 باملغرب بعد االستقالل مع ذكر جميع أعضاء الحكومة   2026-2021الحكومة : تشكيلة 38الجدول 

 الحكومية  ومسؤولياتهمللهيئات السياسية التي ينتمون إليها  واإلشارة 

 الصفة الحكومية  الهيئة السياسية  االسم 

 رئيس الحكومة  التجمع الوطني لألحرار  عزيز أخنوش 

 ر الداخلية وزي تكنوقراط  عبد الوافي لفتيت 
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 تكنوقراط  ناصر بوريطة 
وزير الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي و  

 املغاربة املقيمين بالخارج 

 وزير األوقاف و الشؤون اإلسالمية  تكنوقراط  أحمد توفيق

 األمين العام للحكومة  تكنوقراط  محمد حجوي 

 وزير العدل  األصالة و املعاصرة  عبد اللطيف وهبي 

 وزيرة االقتصاد و املالية  التجمع الوطني لألحرار  نادية فتاح العلوي 

 تكنوقراط  فوزي لقجع 
وزير منتدب لدى وزيرة االقتصاد و املالية مكلف  

 بامليزانية 

 التجمع الوطني لألحرار  محمد صديقي 
وزير الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية  

 و املياه و الغابات 

 وزير الصناعة و التجارة  االستقالل  رياض مزور 

 وزير التجهيز و املاء  االستقالل  نزار بركة 

 وزير النقل و اللوجستيك  االستقالل  محمد عبد الجليل 

 التجمع الوطني لألحرار  فاطمة الزهراء عمور 
االقتصاد  وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و 

 االجتماعي التضامني 

 األصالة و املعاصرة  يونس السكوري
وزير اإلدماج االقتصادي و املقاولة الصغرى و  

 الشغل و الكفاءات 

 وزير التربية الوطنية و التعليم األولي و الرياضة  التجمع الوطني لألحرار  شكيب بنموس ى

 وزير التعليم العالي و البحث و االبتكار  األصالة و املعاصرة  عبد اللطيف ميراوي 

 وزير الشباب و الثقافة و التواصل األصالة و املعاصرة  محمد مهدي بنسعيد

 وزيرة التضامن و اإلدماج االجتماعي و األسرة  االستقالل  عواطف حيار 

فاطمة الزهراء  

 املنصوري
 األصالة و املعاصرة 

وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و اإلسكان  

 وسياسة املدينة 

 وزيرة الصحة و الحماية االجتماعية  التجمع الوطني لألحرار  نبيلة الرميلي

 وزيرة االنتقال الطاقي و التنمية املستدامة  األصالة و املعاصرة  ليلى بنعلي

 األصالة و املعاصرة  غيثة مزور 
وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة  

 باالنتقال الرقمي و إصالح اإلدارة 
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 التجمع الوطني لألحرار  مصطفى بايتاس 

وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف  

بالعالقات مع البرملان الناطق الرسمي باسم  

 الحكومة

 التجمع الوطني لألحرار  محسن جازولي 

وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف  

باالستثمار وااللتقائية و تقييم السياسات  

 العمومية

 تكنوقراط  عبد اللطيف لوديي 
وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة  

 الدفاع الوطني

 

تحمل هذه التشكيلة الحكومية مجموعة مهمة من املميزات اإليجابية، لعل أبرزها هو حجم التحالف الحكومي الذي  

ضم ثالثة أحزاب وبالتالي نكون بصدد أصغر تحالف حكومي في تاريخ الحكومات املغربية مما يسهل عملية التجانس 

ال  سياس ي جزء منه متعلق باستقرار العمل الحكومي(، البرنامجي وتسهيل عملية االستقرار السياس ي)فاالستقرار 

كما ال يمكن أن نتجاوز أمر إيجابي هو تقليص عدد أعضاء الحكومة )الوزراء(  يعتبر أمر في غاية األهمية حيث أن  

وزيرا، في حين   39وزيرا، و حكومة السيد سعد الدين العثماني ضمت    32حكومة السيد عبد اإلله بنكيران ضمت  

و   %28وزيرا فقط. ضمت هذه الحكومة تمثيلية النساء مهمة بلغت  25ومة السيد عزيز أخنوش على اقتصرت حك

 هي نسبة مهمة. 

أحزاب     ثالثة  الحكومي  التحالف  حزب    39يضم  و  املعاصرة  و  األصالة  حزب  و  لألحرار  الوطني  التجمع  )حزب 

النظر في هذا الشكل االئتالفي الحكومي جيدا نجد االستقالل( باإلضافة إلى مجموعة من التكنوقراط، فإذا ما أمعنا  

أن طروحات األحزاب الثالث تتماهى بشكل جد تقريبي و طروحات السياسة العامة التي يسهر على وضع منطلقاتها  

 

انتخابات    -  تأتيت  مؤشرات  الثاني)بعض  املطلب  من  الحزبية(  التغيرات  الثانية)مالمسة  الفقرة  مقتضيات  إحاالت  املشه 2021راجع  األول)مالمح  املبحث  من  قبل (  السياس ي  د 

 (، لنستشف طبيعة  و بنية و املرجعية املذهبية لألحزاب املشكلة للحكومة2021اقتراع
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أو  الدولة املركزية غير ملزمة بوضع أي توافقات و لو بشكل نسبي  بالتالي ستكون  امللكي، و  االستراتيجية القصر 

 كما تضمن عدم انفالت سياس ي الذي قد يشوش على الفاعل السياس ي الحقيقي باملغرب.تقريبي، 

و   األصالة  و حزب  لألحرار  الوطني  التجمع  أن حزبي  اعتبار  إلى  املغربي  السياس ي  الحقل  في  الكتابات  أغلب  تتجه 

حليف االستراتيجي للقصر  املعاصرة أحزاب إدارية لعدة اعتبارات تطرقنا لها سابقا، باإلضافة لحزب االستقالل ال

منذ استقالل املغرب الحديث كما ال ينازع السلطة في الثوابت و يصنف من أكثر األحزاب علما بالتقاليد املخزنية، 

من هذا املنطلق يمكن أن نستشف غياب التدافع السياس ي )أو التناقض السياس ي بلغة جدلية( في صنع السياسات  

إلى أخد النظام الدستوري املغربي شكل النظام الدستوري الرئاس ي على ضوء نتائج  العمومية، و هذا املنطق يحلينا  

 االقتراع و تشكيلة الحكومة. 

النظام الدستوري املغربي قريب نوعا ما من النظام شبه الرئاس ي لكنه يحتفظ بمجموعة من العناصر والسمات      

ملغرب مر بمجموعة من املحطات السياسية اقترب فيها  التي تميزه عن الطبيعة الجامدة لألنظمة الدستورية، لكن ا

شكل النظام الدستوري نحو النظام البرملاني)خصوصا في الحكومة التي شاركت فيها أحزاب لها تاريخ في معارضة 

النظام، حكومة التناوب األولى برئاسة الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الرحمان 

وسفي، و التناوب الثاني برئاسة األمين العام لحزب العدالة و التنمية السيد عبد اإلله بنكيران(، ال نقصد أن الي

باألساس يركز االختصاصات الكبرى في يد امللكية و ليس الحكومة، بل   2011النظام أصبح برملاني، فطبيعة دستور 

 يمكن القول قراءة أو تأويل برملاني للمشاركة السياسية. 

، دستور يؤسس لالنتقال الديمقراطي عن طريق  2011ذهب بعض كتاب القانون الدستوري العتبار أن دستور  

ممارسة حكومية تترجم القراءة البرملانية للدستور، لكن مع بداية اشتغال الحكومة واجهت نفس اإلشكاالت التي 

في محاضرة بروكسيل بعد استقال اليوسفي  العمل السياس ي. و على مستوى  انتقدها السيد عبد الرحمان  ته من 

تنزيل الدستور يتم ترجمة املقاربة الرئاسية أو الشبه رئاسية في صنع السلوك السياس ي املغربي، و هذه الحكومة 

التي يترأسها السيد عزيز أخنوش )و التي ال يمكن تقييمها قبل اشتغالها لكن نتناول الحكومة من حيث الشكل( ال  

 التأويل الدستوري.  تخرج عن دائرة هذا
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اللطيف وهبي" عندما صرح  السيد "عبد  املعاصرة  و  العام لحزب األصالة  األمين  تناقض  هناك من تساءل حول 

االنتخابات أن حزب األصالة و املعاصرة لن يشارك في حكومة ال يترأسها، و بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات شارك 

 و هذا التصريح يضعنا أمما فرضيتين: في حكومة يترأسها السيد "عزيز أخنوش"،

بعدم   - يهدد  لكنه  الحكومة  في  املشاركين  على  باتفاق  معرفة مسبقة  من  تنطلق  "وهبي"  السيد  تصريحات 

 املشاركة لضمان مكتسبات أكثر.

تصريحات السيد "وهبي" تنطلق من معرفة مسبقة باألحزاب املتصدرة لالنتخابات فيوجه رسالته ملهندس ي  -

 باملغرب ليتصدر االنتخابات.االنتخابات 

على  حفاضا  واحد  نسق  في  األحزاب  هذه  ائتالف  على  للحفاظ  ملكية  لضمانات  تحتاج  الفرضيات  هذه  وجميع 

 الحكومة.

 فرضية االنتقال الديمقراطي على ضوء المشهد الحالي المطلب الثاني: 

نظام وعلى مستوى أي نطاق جغرافي، لكن   في أي   40تلعب االنتخابات دور مهم لفهم مؤشرات "االنتقال الديمقراطي" 

قبل الخوض في أي ربط بين االنتخابات و االنتقال الديمقراطي، أو بين تشكيلة الحكومة واالنتقال الديمقراطي. 

اآلن يمد املغرب  "نرجع لصفحات محاضرات املفكر محمد عابد الجابري بخصوص االنتقال الديمقراطي معتبرا أن 

رجله ليخطو نحو الجديد، ومعلوم أن الذي يمد رجله ليخطو ليس له إال أن يتبعها بالثانية ويتابع الخطى. إن الخطو 

. بحث كان يتناول املغرب في خضم 41"في هذا املجال ال يقبل االنعكاس. ليس هناك وراء، فإما إلى األمام وإما السقوط 

ا فسر  بحث  التوافقي،  التناوب  بالتراض ي،  مرحلة  واملعروفة  الديمقراطي،  لالنتقال  مغربية  بطريقة  األولى  لخطوة 

وذلك يعني أن املعارضة رضيت بأن تجلس على مقاعد الحكومة، مع القبول بإجراء إصالح بدون هزات، وكما عبر  

 

تمد منظومة حكم أكثر ديمقراطية يقصد باالنتقال الديمقراطي بالسيرورة التاريخية التي تتميز بتحول السلطة السياسية من نمط التدبير السلطوي نحو بناء تجربة جديدة تع  - 

 سلمي و تدريجي. و ذلك بإحداث تغييرات فعلية على مستوى املؤسسات و القوانين بين الحاكمين و املحكومين، و ضمان الحقوق و الحريات. بشكل 

مالك رفقة املفكر محمد عابد الجابري  في الواجهة" الذي تعده وتديره الصحفية مليكة"نص الحوار التليفزيوني املباشر الذي أذاعته القناة الثانية املغربية ضمن البرنامج الشهري  - 

وساهم فيه كل من األستاذ عبده الفياللي األنصاري والصحفي إدريس كسيكس والكاتبة ربيعة   2000أكتوبر   18موضوع املغرب إلى أين؟ وديمقراطيتنا إلى أين؟. وقد أذيع مساء يوم  

 الديمقراطية التجربة املغربية ... في الواجهة"و تم نشر هذا الحوار بعد تفريغه بعنوان "االنتقال إلى  .ريحان
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املفاصل. نلين  أن  نحاول  "نحن  اليوسفي:  الرحمان  التي   "األستاذ عبد  الجماعات  قبلت  أخرى  في ومن جهة  كانت 

يتعايش،  أن  قبل  الجميع  أن  هو  املهم  تعارض.  وتتعلم كيف  املعارضة  إلى  الحكومة  تترك  أن  السابقة  الحكومات 

ويجتمع في البرملان، ويخلق تقاليد جديدة لالعتراف باالختالف. وهذه ميزة مغربية من الصعب وجودها في بلد آخر في 

 .42العالم الثالث

الديمقراطي في الواقع املغربي في ثالثة رئيسية، وهي من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟، أما   يحصر الجابري أسئلة االنتقال 

 السؤال من أين فهذا هو املسكوت عنه غالبا باعتبار أن االنتقال يكون من الوضعية التي " نحن فيها والتي يفترض 

الحقيقة أشبه بآلية قياس الشاهد   أنها معروفة، فيوظف الجابري آليته الحجاجية املفضلة واملقارنة، والتي هي في

قطيعة  من  البد  ثم  ومن  مجدية،  وال  صالحة  تعد  لم  باعتبارها  الذعا،  نقدا  لها  وجه  طاملا  التي  الغائب،  على 

ابستيمولوجية معها. وأما سؤال "إلى أين؟" بخصوص موضوعنا فالعنوان يجيب عنه ولكن يبقى أن نحدد مضمون 

إليها. غير أن املسكوت يصبح غير محتمل بل غير ممكن، عندما يطرح السؤال الثالث    الديمقراطية التي نريد االنتقال

نفسه كيف؟؛ إذ كيف يمكن تحديد كيفية االنتقال بدون معرفة دقيقة وصحيحة للوضع الذي يكون منه هذا 

وضع الذي يراد االنتقال االنتقال؟ وتزداد املسألة تعقيدا عندما تكون املسافة بين الوضع الذي يراد االنتقال إليه وال

نظرية  إشكالية  االنتقال  يجعل من مطلب  مما  الوضعين،  بين  تقيم جسورا  التي  االتصال  إلى عناصر  تفتقد  منه 

 43وعملية، وليست مجرد مشكل.

سنحاول قراءة الوضع الحالي على ضوء هذا املنطلق النظري، حيث من خالل هذه املقاربة املرتبطة بدور االنتخابات  

ؤسسات املنتخبة من جهة، ومن جهة أخرى األحزاب والحركات املؤمنة بالخيار الديمقراطي، سنقوم بتشخيص  و امل

وتشكيل الحكومة و بداية عملها( من خالل الفقرتين. سنتحدث في   2021سبتمبر    08واقعنا )خصوصا انتخابات  

مة، ثم نتناول بداية العمل الحكومة في الفقرة األولى عن املسار الديمقراطي على ضوء االنتخابات وتشكيل الحكو 

 الفقرة الثانية. 

 

 املرجع السابق. - 

ي املغرب على ضوء االنتخابات التشريعية أناس املشيش ي. االنتخابات التشريعية باملغرب و فرضية االنتقال الديمقراطي أية عالقة؟. ضمن مؤلف جماعي بعنوان "املسار الديمقراطي ف  - 

 50-49املركز املغربي لألبحاث اإلستراتيجية و دراسة السياسات. بتقديم من امحمد مالكي و تنسيق البشير املتاقي. ص  " الصادر عن2016أكتوبر  07
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 2021الفقرة األولى: انتظارية التحول الديمقراطي على ضوء نتائج انتخابات 

األولى نحو الديمقراطية واملتتبع املغربي والعربي والديمقراطي في غرفة انتظار خروج منذ أن وضع املغرب الخطوة  

برئاسة   1998هذه التجربة بمظهر نهائي، وإذا كانت هذه التجربة بالتراض ي مع أحزاب املعارضة وتشكلت حكومة  

باشرة بعد إصالح دستوري  السيد عبد الرحمان اليوسفي أو ما يعرف عنها بحكومة التناوب التوافقي التي جاءت م

، يمكن اعتبار هذه الخطوة األولى بداية مسار ديمقراطي في ظل غياب دستور االنتقال  1996أثمر لنا عن دستور 

اليوسفي حكومة   الرحمان  السيد عبد  بعد مغادرة  إدريس جطو)تكنوقراط(  2002الديمقراطي،  السيد  بتعيين   ،

تراجعا   املشهد  ذلك  اعتبار  تم  أوال،  استمرار وزيرا  عن  توقف  بل  تراجعا  ليس  اعتبره  من  وهناك  اإلصالح،  عن 

املسلسل الديمقراطي، فقد ظل املشهد الديمقراطي بدون أي مشاركة للكتلة التاريخية بمنطلق املفكر الجابري.  

( و تم تنظيم انتخابات سابقة ألوانها فتصدر 2011جاء الربيع الديمقراطي و أسفر عنه إصالح دستوري )دستور 

الساس ي  محمد  األستاذ  اعتبرها  التي  بنكيران  اإلله  عبد  السيد  حكومة  وتشكلت  نتائجها  والتنمية  العدالة  حزب 

 بالتناوب الثاني في تاريخ املغرب، كما اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو استمرار املسلسل الديمقراطي.  

النتقال الديمقراطي، ولم يستثني منها أحد إال إذا فقد حدد املفكر الجابري طبيعة الكتلة التي قد تساهم في عملية ا

االنتقال   إلشكاالت  واضحة  إجابات  من  تنطلق  أن  املفترض  من  الكتلة  هذه  بحيث  الكتلة،  من  نفسها  استثنت 

 الديمقراطي. 

الديمقراطي   الواقع ومعرفة ما  إجابة على إشكاالت االنتقال  بمنطلق تشخيص  أين؟ وكيف؟،  وإلى  أين؟  وهي من 

ثم البحث عن آليات االنتقال من الواقع إلى ما نريد. اعتبر الفيلسوف الجابري أن آلية هذا االنتقال تكمن في   نريد،

املجتمع أو  بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في  ليس مجرد جبهة بين األحزاب    44تشكيل "كتلة تاريخية" 

القادرة على ممارسة ذلك الفعل، وال يستثنى منها بصورة مسبقة أي طرف من األطراف، إال ذلك الذي يضع نفسه  

  :وهكذا يمكن القول، إن القوى املرشحة لهذه الكتلة في بلد مثل املغرب هي .خارجها وضدها

 

 و ما يليها 104من مجلة "مواقف" إضاءات و شهادات في الواجهة. ص  22محمد عابد الجابري. العدد  - 
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بطة بها من نقابات عمالية وحرفية  الفصائل املنحدرة من الحركة الوطنية والتنظيمات واملجموعات املرت -

 ...وتجارية وفالحية وجمعيات ثقافية ومهنية ونسوية

العمل  - التي يجب أن يفتح أمامها باب  اليوم باسم الجماعات اإلسالمية  التي تعرف  التنظيمات والتيارات 

و  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  األهداف  ذات  التنظيمات  من  كغيرها  املشروع  الثقافية  السياس ي 

العربي   االنتماء  وال  لألمة  الروحية  الوحدة  وال  الشعب  وال وحدة  الوطن  ال وحدة  تمس  ال  التي  الواضحة 

 .اإلسالمي للبلد

التي تشارك بنشاطها الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي واملالي في خدمة   - القوى االقتصادية الوطنية 

 .اقتصاد البالد ككل وتطويره وتنمية قدراته

الحاكمة، ج - الهيئة  داخل  تعمل  التي  تلك  ذلك  في  بما  املجتمع  في  فاعلية  لها  التي  األخرى  العناصر  ميع 

جبهة   ليست  التاريخية  الكتلة  املذكورة.  التاريخية  األهداف  تحقيق  اتجاه  في  التغيير  بضرورة  واملقتنعة 

الوطنية املذكورة. وهي  معارضة لنوع من الحكم قائم، وال ضد أشخاص معينين، بل هي من أجل األهداف  

ال تستثني من صفوفها إال من يضع نفسه خارجها. هي ال تلغي األحزاب وال تقوم مقامها، ذلك ألن ما يجعل 

انتظاما فكريا حول   لها  انتظام األطراف املكونة  تاريخية ليس قيامها في شكل تنظيم واحد، بل  منها كتلة 

 .األهداف املذكورة والعمل املوحد من أجلها

بالتالي يمكن القول إن هذه الكتلة التاريخية التي تتوفر فيها هذه الشروط تحمل آليات ديمقراطية لتنزيل مشروع و 

الديمقراطية عن طريق مسلسل ديمقراطي، وذلك بعدما فتح امللك الراحل الحسن الثاني باب التراض ي مع املعارضة 

ح، وباعتبار أن اإلصالح الديمقراطي ال يأتي إال بآليات  لبداية هذا املسلسل حيث ظهرت اإلرادة السياسية لإلصال 

ديمقراطية عن طريق الديمقراطيين، فيفترض أن يكون البناء بهذا املنهج وبشكل تدريجي تصاعدي في الحكومات  

الالحقة، وكذا االنخراط أكثر في هذا املشروع الديمقراطي، والذي يفترض فيه أن يكرس تربية ديمقراطية للمجتمع  

الكتلة من حكومة  ال بإبعاد فصائل هذه  انتكاسة أو توقف جزئي لهذا املشروع وذلك  سياس ي واملدني. لكن حدث 

ألخرى، وفي بعض األحيان يكون مشاركة بعض فصائل الكتلة جد ضئيل، فنأخذ أبرز الحكومات التي عرفت انخراط  

، ومع ذلك نالحظ أن 2016-2012و    2002-1998واسع وحضور قوي جزئي لفصائل الكتلة التاريخية في حكومتي  
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طريق  عن  التاريخية  الكتلة  فصائل  الجابري  اعتبرها  ما  أو  الوطنية  للقوى  جزئية  مشاركة  على  حرصت  الدولة 

مشاركة بعض األحزاب املصنفة في الوسط السياس ي الحزبي بأحزاب إدارية تأسست بتدخل من اإلدارة و الوزراء  

 التكنوقراط. 

 : األحزاب املشكلة لحكومتي التناوب األولى و الثانية وحجم مشاركة الكتلة التاريخية  45جدول 

 الحكومة
الحزب الذي يرأس  

 للحكومة 
 األحزاب املشكلة للحكومة 

شروط الكتلة  

 التاريخية للجابري 

حكومة "عبد  

الرحمان اليوسفي"  

 1998سنة 

االشتراكي للقوات  االتحاد 

الشعبية )يساري من  

 أصول الحركة الوطنية( 

االتحاد االشتراكي للقوات   -

الشعبية )يساري من الحركة 

 الوطنية( 

االستقالل )يميني من   -

 الحركة الوطنية( 

التقدم و االشتراكية   -

 )يساري من الحركة الوطنية(

االتحاد الدستوري   -

)يصنف حزب إداري قريب  

 من السلطة( 

الحركة الوطنية الشعبية   -

)يصنف حزب إداري قريب  

 من السلطة( 

التجمع الوطني لألحرار   -

)يصنف حزب ليبرالي إداري  

 قريب من السلطة( 

 بعض تكنوقراط  -

تواجد جزئي ألحزاب  

الكتلة وفق نظرية  

 محمد عابد الجابري 

 

 إعداد الباحث  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 35 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 23, 2022      

حكومة "عبد اإلله  

 2011بنكيران" سنة 

 العدالة و التنمية 

 )إسالمي، يميني(

 العدالة و التنمية )إسالمي( -

حزب االستقالل )يميني من  -

 الحركة الوطنية( 

الحركة الشعبية )يصنف   -

حزب إداري قريب من  

 السلطة( 

التقدم و االشتراكية   -

 )يساري من الحركة الوطنية(

 وزراء تكنوقراط  -

تواجد جزئي ألحزاب  

الكتلة وفق نظرية  

 محمد عابد الجابري 

 

لم يكن الرجوع إلى حكومتي التناوب األولى)للسيد عبد الرحمان اليوسفي( و ال الثانية )للسيد عبد اإلله بنكيران( 

للسيد )عزيز أخنوش(، بل لها دور جوهري في فهم املسار الديمقراطي    2026-2021ترفا في النقاش حول حكومة  

وهي من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ و  جابة عن اإلشكاالت الثالثة:  وفق املنهجية التي حددها الجابري، و التي تنطلق باإل 

مدى حضور فصائل الكتلة التي تقدنا )حسب الجابري( لالنتقال إلى املغرب الديمقراطي. ومن هذا املنطلق إذا ما 

  أمعنا النظر في حكومة السيد عزيز أخنوش نالحظ هيمنة البيروقراطية على الحكومة، وحضور قوي جدا لألحزاب 

اإلدارية، ومشاركة ضعيفة لألحزاب الوطنية التي يفترض فيها تنزيل مسلسل الديمقراطية. مما يجعلنا نستنتج التعثر 

الذي يمر به هذا االنتقال نحو مغرب ديمقراطي، وهذا التعثر يلزمه تشخيص ألنه يرجع لعدة عوامل منهما ما هو 

 ذاتي تعيشه األحزاب الديمقراطية.

 : 46ركة النسبية والضئيلة للقوى الوطنيةجدول: يوضح املشا

 والكتلة التاريخية التي يفترض فيها أن تفعل مسلسل االنتقال الديمقراطي 

 الحكومة
الحزب الذي يرأس  

 للحكومة 

األحزاب املشكلة  

 للحكومة 

شروط الكتلة التاريخية  

 للجابري 

 

 إعداد الباحث. - 
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حكومة "عزيز أخنوش"  

 2026-2021سنة 

الوطني لألحرار  التجمع 

)يصنف حزب ليبرالي 

إداري قريب من  

 السلطة( 

التجمع الوطني لألحرار   -

)يصنف حزب ليبرالي 

إداري قريب من  

 السلطة( 

األصالة و املحاصرة   -

)يصنف حداثي إداري  

 قريب من السلطة( 

حزب االستقالل   -

)يميني من الحركة  

 الوطنية( 

 وزراء تكنوقراط  -

تواجد ضئيلة جدا 

الكتلة وفق  ألحزاب 

نظرية محمد عابد  

 الجابري 

 يوم من حكومة السيد "عزيز أخنوش"  100الفقرة الثانية: برنامج وحصيلة 

على   47وتأتي هذه االلتزامات   2026-2021بعشر نقاط اعتبرتها أولوية في والية  التزمت حكومة السيد "عزيز أخنوش"  

 الشكل التالي: 

 % خالل الخمس سنوات املقبلة. 4الرفع من وتيرة النمو إلى معدل  -

 مليون منصب شغل صافي على األقل خالل الخمس سنوات املقبلة. إحداث  -

 % حاليا. 20% عوض 30رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من  -

 تفعيل الحماية االجتماعية الشاملة.  -

 إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة.  -

 

 21. ص 2021الصادر بتاريخ أكتوبر  2026-2021البرنامج الحكومي  - 
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حية متوسطة في  حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط االقتصادية واالجتماعية لبروز طبقة فال  -

 العالم القروي

 % حسب مؤشر جيني 46,4% عوض 39تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية إلى أقل من  -

دولة عامليا )عوض املراتب    60بهدف تصنيف املغرب ضمن أحسن    -بكل مكوناتها    -تعبئة املنظومة التربوية   -

 املتأخرة في جل املؤشرات الدولية ذات الصلة(. 

التعليم   - وفعالةتعميم  دائمة  حكامة  إرساء  مع  الرابعة  من سن  ابتداء  األطفال  كل  لفائدة  ملراقبة    األولي 

 الجودة.

تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، خاصة من خالل إحداث صندوق خاص و ضخه بميزانية تصل ملليار   -

 . 2025درهم بحلول سنة

من خالل هذا البرنامج يتضح أن أمام الحكومة مجموعة مهمة من التحديات واإلكراهات املطروحة خصوصا في  

يوم من عمل الحكومة يجب على األقل ظهور إشارات    100سياق تداعيات جائحة كورونا، و بعد مرور أزيد من  

ة لتقييم العمل الحكومي الذي يرتبط بشكل واضحة لبداية تنزيل هذه االلتزامات. رغم أن ثالثة أشهر ونيف غير كافي

علمي بمؤشرات مبنية على أرقام علمية، و كذلك نهاية املشاريع واألوراش التي فتحتها، و بالتالي ما نحن بصدده اآلن 

بتقييم   للمؤسسة    100ليس  العام  االنطباع  تشكل  التي  املالحظات  أبرز  نسميه  أن  ويمكن  الحكومة،  عمل  من 

هذا املنطلق نسجل غياب التواصل بين الحكومة والبرملان الذي نلمسه في غياب رئيس الحكومة   التنفيذية، و من

ووسائل   اإلعالم  مع  الوزراء  تواصل  غياب  وكذلك  مناسبتين،  في  سوى  تنصيبها  منذ  الجلسات  في  يظهر  لم  الذي 

ير. وكذلك غياب تجاوب  التواصل االجتماعي، وهذا يسبب مشاكل على مستوى اتخاذ بعض القرارات بدون أي تفس 
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"املعارضة"  تطرحها  التي  قوانين  مشاريع  مقترحات  مع  مع    48الحكومة  الحكومة  تفاعل  ضرورة  على  املنصوص  و 

 مقترحات املعارضة وفق الدستور والقانون التنظيمي للعمل الحكومة. 

 خاتمة
باعتبار أن للدولة املركزية )النظام السياس ي( إرادة قوية لبقاء  هناك احتماالن يمكن أن يشكال املرحلة املقبلة، أوال  

أكبر دليل على ذلك، نالحظ كيف تخلصت   هذه الحكومة، وذلك بطريقة صنع املشهد وتبسيطه أمام الحكومة، 

الدولة من قوة العدالة والتنمية التي قد تشكل مصدر إزعاج كبير للحكومة إذا حصلت على عدد كبير من النواب، 

تم تحجيم قوتها البرملانية بعوامل ذاتية وموضوعية، وكذلك معارضة هذه الحكومة داخل البرملان جد مبلقنة، ف

فحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في موقف محرج بتولية "إدريس لشكر" الكتابة األولى للوالية الثالثة في 

اإل   11املؤتمر القضاء  أن املسألة عرضت على  بالرغم  الحزب، للحزب  في  ثالثة  لوالية  الترشيح  قانونية  لعدم  داري 

ومرور املؤتمر بطريقة سلسة لصالح الدولة حيث قد يصدر قرار بعدم شرعية املؤتمر في أي زمان يصبح فيه االتحاد 

مصدر عد ارتياح للحكومة، وبخصوص حزب التقدم واالشتراكية فمزال في صمت، واألحزاب اإلدارية لم تلعب دور 

في املعارضة منذ تاريخ املغرب الحديث، وبخصوص تحالف فيدرالية اليسار والحزب االشتراكي املوحد بالرغم   ريادي 

من وجود عضوة واحدة من كل هيئة داخل البرملان ربما يشكلون مصدر إزعاج لهذا السبب مازالت النائبة ممنوعة 

هذا التشخيص الذي يطال املعارضة يضعنا أمام  من دخول البرملان بمبرر عدم تلقي جرعات من لقاح الكوفيد، كل  

سيناريو واحد هو بسط الطريق أمام هذه التجربة الحكومة من خالل وضع الثقة الكاملة فيها وفي غالب األحيان 

 تجديد الثقة في نفس الحكومة بصيغة أخرى أو مع بعض التعديالت.  

تبعد في هذه املرحلة إال إذا جاء سياق دولي بعثر األوراق  أما السيناريو الثاني ما زالت مؤشراته غير واضحة وهو مس  

للتاريخ السياس ي الحديث للمغرب يعرف أن عالقة املجتمع السياس ي املغربي غير جيدة مع   املتتبع  الداخلية، إن 

 

مبلقنة نوعا ما، باعتبارها ال تشكل كتلة واحدة، و تختلف من حيث التوجهات السياسية و املرجعية الفكرية،   2021سبتمبر     08يجب اإلشارة أن املعارضة التي أفرزتها انتخابات    - 

الشتراكي و التقدم و االشتراكية أحزاب يسارية تقليدية، نجد تحالف اليساري الديمقراطي و االشتراكي املوحد أحزاب يسارية حيث نجد العدالة و التنمية كحزب إسالمي، و اإلتحاد ا

انونية للمعارضة، و مقعد مما يضمن حقوق دستورية و ق  100حديثة، نجد مجموعة من األحزاب اإلدارية... في االنتخابات السابقة كان للحزب املعارض على مستوى البرملان ازيد من  

 هذا األمر غائب في هذه املرحلة.
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بالوضع   يتعلق  فيما  كبير خصوصا  تحدي  الحكومة  هذه  أمام  وبالتالي  التكنوقراطية،  والحكومات  اإلدارة  أحزاب 

قتصادي، فأي إخفاق أمام الغياب الكبير ملؤسسات الوساطة يضعنا أمام غضب شعبي والذي ظهر في موضوع اال

إجبارية التلقيح، وبالتالي اعتماد سياسات غير شعبية باستمرار وعدم تحقيق نجاح اقتصادي سيؤدي بشكل حتمي  

الحكومة واإلصالح، آنذاك سيضطر   الحتقان اجتماعي)خصوصا مع هذه الفوارق االجتماعية( قد يطالب بإسقاط

 النظام إلعادة إدخال العبين جدد في الحقل الحزبي أو تقوية أحد األحزاب الضعيفة حاليا. 
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