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الإ�سالميــون وال�سلطــة فــي الـمغرب الـعربــي
الإ�سالميون و/يف ال�سلطـة :
الإ�سالمـويــــة الـم�ؤ�س�ساتيــــة
والإ�شكاليات اجلديدة-القدمية
د .عبد النور بن عنرت
رغم ن�صيبها من الت�ضحيات ال�سيا�سية يف ظل
الأنظمة الت�سلطية وكونها الأكرث �شعبية ورغم
زخم التحوالت احلالية ف�إن التيارات الإ�سالمية مل
يكن لها الف�ضل يف �أحداث «الربيع العربي» ،بيد
�أنها امل�ستفيد الأول منها بحكم و�صول بع�ضها
�إىل احلكم� .سرنكز يف هذه الورقة على بع�ض
الإ�شكاليات اجلديدة-القدمية التي يثريها و�صول
الإ�سالميني �إىل احلكم ،يخ�ص بع�ضها الإ�سالموية
فيما يخ�ص بع�ضها الآخر �إ�شكالية ال�سلطة عموما
يف العامل العربي.

مراجعات �سيا�سية و�أيديولوجية ...ميالد
الإ�سالموية امل�ؤ�س�ساتية ؟

يبدو �أن احلركات الإ�سالمية تعي�ش مراجعات
�أيديولوجية خا�صة فيما يتعلق بقبولها االنخراط
يف اللعبة ال�سيا�سية كما هي ال كما يجب �أن تكون،
مبعنى �أن بع�ضها على الأقل مل يعد ي�أخذ رغباته
الدينية م�أخذ احلقائق ال�سيا�سية .مما يعني قبوال
بب�رشية/مدنية ال �إلهية/دينية العملية ال�سيا�سية
وب�رضورة بناء الدولة على �أ�سا�س التوافق ال�سيا�سي.
لكن هل هذا داللة على قناعة �سيا�سية را�سخة
�أم جمرد تكتيك اقت�ضته ظروف �آنية ؟ امل�ستقبل
القريب وحده الكفيل بالإجابة على ذلك.
على �أية حال ،يبدو يف الراهن �أن �أبرز جتليات
هذه املراجعات الفكرية-ال�سيا�سية تكمن يف
غياب الفكر التكفريي للمجتمع وللدميقراطية،
على الأقل على م�ستوى اخلطاب ،لدى الأحزاب

ال�سيا�سية الإ�سالمية التي و�صلت �إىل احلكم يف
تون�س واملغرب و�إىل ال�سلطة يف م�رص .ويعد هذا
قطيعة مع جبهة الإنقاذ الإ�سالمية اجلزائرية التي
بقيت حتمل يف طياتها توجهات تكفريية قوية،
حيث كان عود توجهاتها الراديكالية يزداد ت�صلبا
كلما اقرتبت من احلكم (خا�صة مع فوزها يف الدور
الأول من ت�رشيعيات  ،)1991فجاء �صعودها تهديدا
للآخر ال�سيا�سي ول�رشائح وا�سعة من املجتمع� .أما
الأحزاب الإ�سالمية احلالية فيبدو �أنها كلما اقرتبت
من احلكم وال�سلطة كلما زادت اعتداال لطم�أنة
معار�ضيها ،وبالتايل يقوم �صعودها على طم�أنة
الآخر ال�سيا�سي ول�رشائح من املجتمع غري �إ�سالمية
التوجه و�/أو معار�ضة للإ�سالموية ،وذلك حت�سبا
لتكرار امل�شهد اجلزائري.
ت�شري هذه النقلة النوعية �إىل تطورين �أ�سا�سني.
�أولهما حتول الأحزاب الإ�سالمية �إىل �أحزاب حكم
�أو حكومة ،مبعنى �أنها م�ستعدة للحكم يف �إطار
امل�ؤ�س�سات القائمة وبالتايل �أ�صبحت �أحزاب
م�ؤ�س�ساتية تقبل بامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية القائمة �أو
قيد الت�شكل ومل تعد �إق�صائية ال يف �سلوكها حيال
الآخر غري الإ�سالموي وال يف ت�صورها للحكم
(ال�شامل واملطلق با�سم اهلل) .ثانيهما ،تطبيع
الأحزاب الإ�سالمية بجعلها �أحزاب «عادية»
�أي �أنها تطمئن الأطراف الأخرى والتيارات
ال�سيا�سية الأخرى بعد فوزها يف االنتخابات
كما تفعل الأحزاب الأخرى .كما �أنها الآن �أمام
ا�ستحقاق ممار�سة ال�سيا�سة وبالتايل لي�س فقط
تذوق ن�شوة الفوز يف االنتخابات واحلكم ولكن
الف�شل ال�سيا�سي �أي�ضا وخ�سارة االنتخابات مثلها
مثل بقية الأحزاب� .إنه تطبيع مزدوج للأحزاب/
التيارات الإ�سالمية.
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َ�س ُي َعلْمِ ُن الإ�سالميون – مكرهني ال خمريين  -الأنظمة العربية
النا�شئة ؟ �إذا انطلقنا من فكرة �أن جتارب االنتقال الدميقراطي
يف العامل بينت �أن النخبة الت�سلطية يف العديد من الدول هي
التي �رشعت وقادت العملية االنتقالية ،فيمكن �أن نت�صور �أحزابا
�إ�سالمية تعلمن النظام ال�سيا�سي لي�س حبا يف العلمانية ولكن
كرها/خوفا من احلرب الأهلية.

مع�ضلة الإ�سالموية امل�ؤ�س�ساتية

تعودت التيارات الإ�سالمية على تقدمي نف�سها ك�ضحية �أوىل
للأنظمة الت�سلطية العربية .وقد �سمح لها هذا الو�ضع بتعبئة
اجلماهري ما حقق لها �شعبية وا�سعة� .إال �أن الو�ضع بد�أ يتغري مع
و�صول �أحزاب �إ�سالمية �إىل احلكم .وهذا ما �أفقدها و�ضع ال�ضحية
املريح والرابح �سيا�سيا وقد يجعلها يف و�ضع اجلالد الديني
وال�سيا�سي .ف�إكراهات ال�سلطة و�رضورات الواقع ،خا�صة يف
�إطار عملية انتقالية معقدة للغاية ،قد حتول الأحزاب الإ�سالمية
احلاكمة �إىل جالد با�ستهداف �إما تيارات ليربالية مناوئة لها
و�إما تيارات �إ�سالمية مت�شددة مناه�ضة لها هي الأخرى لكن
با�سم الدين .وهنا ينقلب ال�سحر على ال�ساحر  :التيارات الإ�سالمية
التي �أطنبت يف اخلطاب الديني ويف الرتغيب-الرتهيب الإلهي
بدل االعتدال والعقالنية يف اخلطاب �ستجد نف�سها يف مواجهة
«داخلية» با�سم ذات اخلطاب وبنف�س املفردات الدينية .ويف هذا
ال�سياق توجد النه�ضة يف تون�س يف و�ضع ال حت�سد عليه .فهي
جمربة على طم�أنة جزء من ال�شعب التون�سي والتيارات الليربالية
والعلمانية ويف الوقت ذاته ربح دعم التيارات املت�شددة ال�سيما
ال�سلفية ال�سيا�سية (التي تهدف �إىل احلكم) واجلهادية .وبالتايل
فهي �أمام مع�ضلة لأنها توجد بني مطرقة التطرف الديني و�سندان
الليربالية .فالنه�ضة لي�ست �إ�سالمية مبا فيه الكفاية بالن�سبة
لل�سلفية ال�سيا�سية واجلهادية ،ولي�ست مدنية (ال دينية) مبا فيه
الكفاية بالن�سبة للتيارات الليربالية والعلمانية .ونف�س املع�ضلة
يواجهها الإخوان يف م�رص.

ال�سلطة والتالعب بالإ�سالميني وتروي�ضهم/تطويعهم

قد يكون الرهان ال�سيا�سي للدولة العربية اليوم حماولة �رضب
الإ�سالميني ال�سلفيني الراديكاليني بالإ�سالميني امل�ؤ�س�ساتيني
والعك�س ،كما فعلت يف املا�ضي ب�رضب الي�ساريني بالإ�سالميني.
لكن اللعبة لي�ست نف�سها .ففي ال�سابق كانت ال�سلطة ،الت�سلطية
املنفردة مب�صري العباد والبالد ،هي احلكم والتيارات الإ�سالمية
والي�سارية على حد ال�سواء يف املعار�ضة� .أما اليوم فحيثيات
و�أدوات املواجهة خمتلفة  :الإ�سالميون امل�ؤ�س�ساتيون يف احلكم
(تون�س وجزئيا يف املغرب) ويف ال�سلطة يف م�رص.
رغم اختالف ال�سياقات الوطنية ،ف�إن النظامني يف اجلزائر
واملغرب يعمالن ،وبنجاح ،على تروي�ض وتطويع التيارات
الإ�سالمية .فالنظام اجلزائري جنح يف تفكيك الظاهرة
الإ�سالمية يف البالد وت�شتيتها� :سحب الب�ساط الإ�سالموي من
حتت �أقدام احلركات امل�سلحة/الإرهابية� ،إدخال حزب �إ�سالمي
�إىل االئتالف احلكومي وجعله حزب ال�سلطة ؛ تفكيك امل�شهد
الإ�سالموي للحيلولة دون ظهور حزب �إ�سالمي قوي وذلك
بت�شجيع وبال�سماح ب�إن�شاء �أحزاب �إ�سالمية وبت�شجيع ودعم
االن�شقاقات داخلها لتفتيتها وجعل �أجنحتها تت�صارع فيما
بينها ...هكذا خلقت ال�سلطة معار�ضة داخل املعار�ضة .كما
جنح يف �إبعاد جزء معترب من التيارات ال�سلفية عن ال�سلفية
اجلهادية ،بحيث ابتعدت الأوىل عن ال�سيا�سة :عدم االهتمام
بالو�صول �إىل ال�سلطة والرتكيز على اجلوانب االجتماعية �أ�سا�سا
(لكن لهذا خماطر م�ستقبلية ب�سب «الأ�سلمة من �أ�سفل») .هكذا
�أ�صبح امل�شهد الإ�سالموي اجلزائري مفكك املفا�صل .ف�ضال عن
ذلك للأحزاب الأخرى �أجنحتها ذات التوجهات الإ�سالمية ،كما
هو ال�ش�أن يف حزبي ال�سلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع
الوطني الدميقراطي) وهذا ما يف�رس التحالف الطبيعي بني هذين
احلزبني والأحزاب الإ�سالمية ملا يتعلق الأمر بق�ضايا تخ�ص
املجتمع وو�ضع املر�أة ،حيث يظهر حتالف القوى املحافظة
حول بع�ض الق�ضايا االجتماعية-ال�سيا�سية (النقا�ش حول
�إلغاء عقوبة الإعدام مثال) .ورمبا حتييد التيار ال�سلفي� ،أو على
الأقل جزء منه يعود �إىل هذا االتفاق على «احلد الأدنى» من

ومن ثم فالإ�سالموية امل�ؤ�س�ساتية تواجه امتحانا �سيا�سيا ع�سريا
لأنها �إن هي عملت على تر�ضية اخلواطر ال�سلفية ال�سيا�سية
ف�إنها �ستجه�ض عملية تطبيعها ال�سيا�سي وتخ�رس ا�ستحقاق
ال�سيا�سة املدنية مدخلة بذلك بلدانها يف حالة عدم ا�ستقرار
خطرية ،خا�صة و�أن التيارات الإ�سالمية لي�س لها الف�ضل يف
«ثورات» الربيع العربي .ومن هنا ف�إن �إي ا�ستبداد ديني قد يحل
حمل ا�ستبداد الأنظمة البائدة َ�س رُيف�ض وعلى الفور لأن �شعوبا
ثارت على ت�سلطية كانت جاثمة على �صدورها لعقود �ستثور
�أي�ضا على ت�سلطية دينية مل ي�ستقر �أمرها بعد� .أما �إذا تبنت
خيار ال�سلطة املدنية ،ال الدينية ،ف�إنها �ستدخل يف مواجهة ال
حمال مع التيارات ال�سلفية ال�سيا�سية واجلهادية .لكنها يف هذه
احلالة �ستجد يف التيارات الليربالية والعلمانية حليفا لها .ومن
هذا املنطلق ميكن طرح ت�سا�ؤل ،قد يبدو متناق�ضا يف مفرداته
لكن مغزاه ال�سيا�سي ال ريب فيه وهو الآتي� :ألي�س املطلوب من
الإ�سالميني ح�سم العالقة بني املقد�س واملدن�س؟ بتعبري �آخر هل
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ما ميكن �أن ن�سيمهم بالإ�سالميني امل�ؤ�س�ساتيني» الذين يقبلون
بالعمل واالنخراط يف اللعبة ال�سيا�سية يف �إطار امل�ؤ�س�سات
القائمة ،الذين هم يف احلكم – حال النه�ضة يف تون�س مثال –
من جهة ،والإ�سالميني املتطرفني مبختلف تياراتهم ناهيك عن
اجلهادية ،من جهة ثانية .وهنا مكمن اخلطر لأن اخلالف يف
النقا�ش احلداثي الأول كان حول طبيعة ودرجة االنفتاح واحلداثة،
�أما النقا�ش الإ�سالمي البيني – قيد الت�شكل – فهو حول طبيعة
ودرجة الت�شدد واالنغالق وتقدي�س الرتاث ...وال نبالغ �إذا قلنا �أن
�أحد �أبرز االنعكا�سات ال�سلبية لو�صول الإ�سالميني �إىل احلكم يف
�إطار «الربيع العربي» قد تكون هذا التحول اخلطري يف م�ستوى/
طبيعة النقا�ش من «درجات االنفتاح واحلداثة-املعا�رصة» �إىل
«دركات االنغالق والأ�صالة املقد�سة» .يعرب هذا الرتاجع املريع
عن عجز املجتمعات العربية على ح�سم الق�ضايا املركزية �إىل
درجة �أن �أي تطور نوعي يبدو و�أنه يعود بنا – على الأقل يف �أحد
جوانبه – �إىل نقطة البداية ؛ نقطة االنحراف التاريخي املتمثل
يف ممار�سة ال�سيا�سة بالدين (تراكمات الرتاث العربي-الإ�سالمي)
وتقدي�س املدن�س ورمبا تدني�س املقد�س �أي�ضا.

التف�ضيالت املحافظة داخل املجتمع .وهذا ما و�سع عمليا من
قاعدة التيارات امل�ستفيدة من الو�ضع القائم رغم عدم ت�ساويها
من حيث حجم اال�ستفادة منه .والنتيجة النهائية هي جناح
ال�سلطة يف تطويع وتروي�ض الإ�سالميني خارج وداخل احلكم.
هذا ال يعني �أن التيارات الإ�سالمية �أ�صبحت �ضعيفة يف اجلزائر،
بل ال زالت تتمتع ب�شعبية لكنها مل حتول ذلك �إىل انت�صار �سيا�سي
لتفككها وتعددها من جهة ،ولإحكام النظام قب�ضته على العملية
ال�سيا�سية برمتها وعلى املال العام الذي هو ال�صنيع احلقيقي
(�رشاء الذمم) لل�سلوك االنتخابي� .أ�ضف �إىل هذا ا�ستفادة النظام
من تخوف املواطنني من عودة حالة �ألال�ستقرار واللأمن �إىل
البالد (الزال مفعول �صدمة الت�سعينيات قويا).
�أما املغرب فقد �رشع يف �إ�صالحات هدفت �أ�سا�سا �إىل حتييد
احلراك ال�شعبي و�سحب الب�ساط من حتت �أقدام ال�شباب
املنتف�ض يف ظل «الربيع العربي» .ورغم �أن الإ�صالحات
�أو�صلت الإ�سالميني �إىل احلكم� ،إال �أن ال�سلطة بقيت يف يد امللك.
وقد يرى الإ�سالميون يف و�صولهم �إىل احلكم جناحا �سيا�سيا،
لكن الواقع �أنهم ُيوظفون من قبل ال�سلطة امللكية لإجها�ض �أي
حماولة للتغيري من �أ�سفل .ومبا �أن احلكومة الإ�سالمية م�آلها
الف�شل على الأقل لأن جل ال�سلطة/القرار لي�س يف يدها ولأن
الأزمة لن ت�سمح لها بالنجاح ناهيك عن قلة خربتها وارتكابها
نف�س الأخطاء التي ارتكبتها حكومات �سابقة (يندرج هذا �أي�ضا
�ضمن تطبيع الأحزاب الإ�سالمية) ،تكون ال�سلطة امللكية قد
حققت ثالث �أهداف �أ�سا�سية� .أوال غلق الباب املغربي �أمام
«الربيع العربي» وتفويت الفر�صة على ال�شباب املنتف�ض ولو
م�ؤقتا .ثانيا ،حتميل احلكومة الإ�سالمية م�آل الأمور ،لي�س فقط
ف�شلها بل ف�شل احلكومات ال�سابقة وال�سلطة امللكية حتديدا.
ثالثا تطبيع الأحزاب الإ�سالمية املغربية بجعلها �أحزاب
مثل بقية الأحزاب ،ت�سعى للو�صول �إىل احلكم ،حتكم وتف�شل.
وبالتايل فهذه الأحزاب لن جتر�أ م�ستقبال على ت�ضخيم �سقف
املطالب والوعود ولن يق�ض الإ�سالميون بعدها م�ضجع امللك.
بذلك يكون امللك قد جنح يف امت�صا�ص ال�ضغط ال�شعبي ب�إعادة
توجيهه نحو الإ�سالميني.

�إن بناء امل�ستقبل مرهون با�ستيعاب املا�ضي وفهم احلا�رض ،لكن
الراهن يبدو �أنه ي�شري �إىل �أن امل�ستقبل بالن�سبة للتيارات ال�صاعدة
هو ما�ض �أعيد بنائه ليتوافق و�أهوائها ...هكذا تبقى املجتمعات
العربية عموما متخبطة يف �إ�شكالية الالح�سم احل�ضاري للق�ضايا
املركزية.

الإ�سالميون وال�سلطة
حزب العدالة والتنمية املغربي
د.احممد مالكي

املتغريات الناظِ مة ل�صعود «الإ�سالميني» �إىل ال�سلطة

حدث رئا�سة «حزب العدالة والتنمية» للحكومة متغرياً
مل يكن ُ
جديداً �أو مفاجئ ًا لقادته ومنا�ضليه� ،إذ منذ انعقاد م�ؤمتره الأخري
بات وا�ضح ًا �أنه يتطلع �إىل امل�شاركة يف العمل
[�صيف َ ،]2008
احلكومي وقد �أ�سعفه يف ذلك التعديل الد�ستوري الأخري [فاحت
أقر ب�أن يتوىل احلزب �صاحب الأغلبية
يوليو/متوز  ،]2011الذي � ّ
يف انتخابات جمل�س النواب رئا�س َة احلكومة .بيد �أن ال�سياق
الوطني والإقليمي والدويل الذي زامن هذه احلكومة ينطوي على
أثر الوا�ضح ،ورمبا الفا�صل،
�أكرث من متغري� ،سيكون له دون �شك ال ُ
يف م�سرية هذا احلزب و�آفاق تطوره �إيجاب ًا �أو �سلباً.

خماطر النقا�ش الإ�سالموي البيني  :من درجات االنفتاح
�إىل دركات االنغالق ؟

هناك خماطر حتول النقا�ش حول احلداثة بني التيارين الليربايل
والإ�سالمي �إىل نقا�ش «داخلي» يف �إطار الدائرة الإ�سالموية ،يف
خ�ضم حتوالت «الربيع العربي» ،بني «�إ�سالميني معتدلني» �أو
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فمن جهة ،يقود احلزب ائتالق ًا حكوميا من �أربعة �أحزاب،
تتباعد �إىل حد ما يف املنحدرات التاريخية والأبعاد االجتماعية
والإيديولوجية ،هي حتديداً :حزب اال�ستقالل ،ذو احلمولة
التاريخية والوطنية ،والنزعة التقليدية املحافظة ،واحلركة
ال�شعبية ،التي �أ�س�ست على خلفية الدفاع عن الأمازيعية والعامل
القروي ،وحزب التقدم واال�شرتاكية �سليل احلزب ال�شيوعي
املغربي .لذلك ،يجد حزب العدالة والتنمية نف�سه ملزم ًا على
البحث عن �أر�ضية م�شرتكة بني هذه الأطراف املتباينة .فهو
و�إن ا�ستطاع التوافق مع �رشكائه يف ت�شكيل احلكومة ،مبا
فيها توزيع احلقائب الوزارية ،وتقدمي الربنامج احلكومي ونيل
امل�صادقة الربملانية عليه ،ف�إنه مطالب باال�ستمرار يف تطوير
عمله �إىل جانبهم ،ال�سيما �أن املقت�ضيات اجلديدة للد�ستور ت�شدد
على امل�سئولية اجلماعية واملت�ضامِ نة للفريق احلكومي .كما �أن
احلزب ملزم ،من جهة ثانية ،وفق �أحكام الد�ستور على قيادة
احلكومة يف تناغم وتطابق مع االخت�صا�صات التي منحها
الد�ستور للملك� ،سواء تعلق الأمر بتلك املُ�سندة �إليه بح�سبه رئي�س ًا
للمجل�س الوزاري� ،أو التي يتو َالّها باعتباره ق ِّيم ًا و�ساهراً على
ا�ستمرار الدولة وا�ستقرار امل�ؤ�س�سات� ،أو ال�صالحيات التي �أوكلها
�إياه الد�ستور يف عالقته بباقي امل�ؤ�س�سات [الربملان والق�ضاء].
لذلكُ ،يعترب هذا املعطى [تع ُّدد الفاعلني وال�رشكاء] محُ ِّدداً م�ؤثراً
على ُقدرته يف الذهاب بعيداً يف جت�سيد �إ�سرتاتيجيته يف �سيا�سات
عامة حكومية�..إنه ملزم على احرتام وثيقة الد�ستور والإن�صات
والتعاون مع حلفائه من �أجل تنفيذ الربنامج احلكومي امل�شرتك
على �صعيد الواقع.

حجم الفجوة االجتماعية .فقد تبينّ �أن الإ�صالحات الد�ستورية
وال�سيا�سية التي �أقدم عليها املغرب خالل ت�سعينيات القرن
املا�ضي[ 1992ـ  ،]1996و�سعى �إىل تطويرها خالل ال ُع�رشية
الأوىل من الألفية اجلديدة  ،ما زالت يف حاجة �إىل قوة دفع
نتائجها قادر ًة على �إحداث التغيري الالزم
جريئة وعميقة ،لتجعل
َ
ل َدمقرطة الثقافة ال�سيا�سية الناظِ مة مل�ؤ�س�سات الدولة ون�سيج
املجتمع .واحلقيقة �أن �إحدى النقط املف�صلية يف الربنامج
االنتخابي للإ�سالميني ،والرهانات التي تنتظر �رشائح وا�سعة
من املواطنني �أن يتميزوا عن غريهم من الأحزاب يف الو�صول
�إىل نتائج وا�ضحة يف نطاقها ق�ضية تخليق احلياة العامة
وحماربة الف�ساد ،و�إعادة االعتبار لهيبة الدولة يف �صيانة املال
العام واملحافظة على ُح�سن تدبريه و�إنفاقه.بل �إن الربنامج
احلكومي نف�سه ،وا�ستناداً �إىل روح الد�ستور اجلديد � ،أوىل �أهمي ًة
خا�ص ًة ملو�ضوع احلكامة اجليدة وم�ستلزمات حتقيقها .ففي
هذه الأولوية بالذات ،يتوقف  ،يف تقديرنا ،مدى جناح احلزب
من عدمه ،حيث ي�ستطيع « الإ�سالميون»� ،إن هم �سجلوا اخرتاقات
يف م�ضمار خلخلة املجموعات امل�ستفيدة من اقت�صاد الريع،
و�إ�صدار قوانني وو�ضع �آليات عملية حت ُّد من نفوذهم ،و ُتعيد
واعتباره ،وقد �رشع بع�ض وزرائهم يف
للمال العام ُقد�سيته
َ
تد�شني هذا الطريق ،بن�رش قوائم امل�ستفيدين منذ عقود �أو �سنوات
رش
ورخ�ص النقل العمومي بكل �أنواعه ،كما �أن ن� َ
من م�أذونيات ُ
لوائح اجلمعيات امل�ستفيدة من الدعم �ستتلو هذا الإجراء يف قادم
الأيام ،بح�سب ت�رصيح الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان
واملجتمع املدين.

ُت�ضاف �إىل ما �سبقت الإ�شارة �إليه �أعاله متغريات �أخرى ذات �أهمية
وا ِزنة يف ر�سم معامل تطور جتربة حزب العدالة والتنمية ،يتعلق
الأمر �أ�سا�س ًا بحظوظ وحدود جناحه يف اال�ستجابة للمطالب التي
قوى احلراك االجتماعي يف املغرب يف �سياق احلراك العربي
وفواعله ب�شكل عام .فمما ال يختلف حوله اثنان �أن الدينامية
اجلديدة للإ�صالح يف املغرب [الد�ستور اجلديد واالنتخابات
الت�رشيعية] �شكّل احلراك العربي �أحد �أقوى م�صادرها ،على الأقل
من حيث الت�رسيع بوترية التفكري يف ا�ستباق الأحداث والعمل
على جتاوزها �إيجابياً .لذلك� ،سيتوقف م�ستقبل «الإ�سالميني»
مبدى قدرتهم على حتقيق اجنازات ملمو�سة يف الق�ضايا التي
�شكلت ُم�س ِّببات انطالق احلراك االجتماعي ،ويف �صدارتها تو�سيع
دائرة احلريات وامل�شاركة الدميقراطية ،واحل ِّد من االختالالت
االجتماعيةُ .يذكر �أن املغرب مل ي�ش ّذ عن املنطقة العربية من
املا�سة �إىل تعميق دمقرطة امل�ؤ�س�سات وتقلي�ص
حيث حاجته
ّ

حدود الإ�صالح وحظوظه

تعترب الدعو ُة �إىل الإ�صالح العالم َة الفارقة ملا قبل ت�أ�سي�س حزب
العدالة والتنمية وما بعده ،بل �إن فكرة الإ�صالح ،وحتديداً التطلع
�إىل الإ�صالح من داخل امل�ؤ�س�سات القائمة والثوابت الناظِ مة لها،
هي الروح املو ِلّدة ملنعطف انتقال فئة من الإ�سالميني املغاربة
من جمعية َدعوية [حركة الإ�صالح والتجديد] �إىل حزب �سيا�سي
مدين مبرجعية �إ�سالمية .ثم اختبار احلزب لقدرته على �إعمال
فل�سفة الإ�صالح كما عربت عنها وثائقه الت�أ�سي�سية وم�ؤمتراته
املنتظِ مة� ،سعى �إىل تعميقه باملمار�سة عرب امل�شاركة يف ثالث
واليات ت�رشيعية [ 1997ـ  2002ـ  ،]2007ومن خالل تواجده يف
املجال�س البلدية واملحلية وقيادته لبع�ضها.ولئن بقي احلزب
خارج العمل احلكومي لأ�سباب مو�ضوعية خا�صة بتطور الن�سق
ال�سيا�سي املغربي ،وذاتية مرتبطة بن�ضج تطلعاته كحزب،
فقد ظل يف متا�س دائم مع احلكومات املتعاقبة منذ � ،1998إما
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ممار�س ًا امل�ساندة النقدية ،كما ح�صل خالل حكومة «عبد الرحمن
اليو�سفي» [ 1998ـ � ،]2002أو منت�سب ًا �إىل املعار�ضة الربملانية
[ 2002ـ  ،]2011م�ستثمراً الو�سائل والآليات التي تتيحها الوثيقة
الد�ستورية ،ويف �صدارتها العمل داخل امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية،
�أو من خالل �أن�شطته احلزبية ومنابره ال�صحفية والإعل يعترب
الربنامج االنتخابي القرتاع  25نونرب/ت�رشين الثاين  2011حلظ ًة
قوي ًة لتجديد حزب العدالة والتنمية دعوته �إىل الإ�صالح ،ال�سيما
و�أن �سياق احلراك العربي الذي انطلق من تون�س يف  17دجنرب/
كانالأول  ،2010وامتد ،بدرجات متفاوتة� ،إىل �سبعة ع�رشة دولة
عربية ،ومنها املغرب ،كان حم ِّر�ض ًا على املطالبة بتغيريات نوعية
يف ال�سلطة وم�صادر توزيع الرثوة .لذلك ،ميكن القول �أن احلزب
اقتن�ص هذه اللحظة ال�سيا�سية لإعادة ت�أكيد قدرته على �إدخال
الإ�صالحات البنيوية التي تتوق �إليها قطاعات وا�سعة من املجتمع
املغربي ،والأكرث من ذلك ،جه َد من �أجل ت�سويق �شعار «الإ�صالح
يف �إطار اال�ستقرار»� ،أي الدعوة �إىل �إ�صالح املمار�سة ال�سيا�سية
دون �صدمات� ،أو تغيريات هيكلية كربى من �ش�أنها تعري�ض البالد
لرجات واهتزازات اجتماعية ال ُيعرف مدى تطورها على وجه
اليقني .ومنيل �إىل الظن ـ يف غياب درا�سات ميدانية عن ال�سلوك
الت�صويتي للج�سم االنتخابي خالل االقرتاع الأخري ـ �أن جتاوب ًا
عبت عنه �رشائح مهمة من امل�شاركني يف
وا�ضح ًا مع هذا ال�شعار َرّ
انتخابات  25نونرب/ت�رشين الثاين  ،2011مبا فيها التي ال ُتقا�سِ م
احلزب مبادئه الإيديولوجية وقناعاته الفكرية وال�سيا�سية .قد
َ
ُنف�رس ذلك بالتخوف من امل�ستقبل ،وامليل �إىل الرهان على حزب
العدالة والتنمية يف قيادة املرحلة التي ُتزامن احلراك العربي
وتحُ ايِث �أحداثه ،كما قد نوعِ ز هذا التجاوز الإيجابي �إىل اقتناع
�أكيد للج�سم االنتخابي ب�أن املرحلة الراهنة هي بامتياز مرحلة
حزب العدالة والتنمية ،ولي�س مبقدرة �سواه من الأحزاب ،وقد
ت�آكلت يف العموم م�رشوعيتها ،حتقيق �شعار «الإ�صالح يف �إطار
اال�ستقرار».

التنبه �إليها
فعلى �صعيد احلدود ،ثمة م�صادر ثالثة ال بد من
ّ
ملعرفة الإمكانيات املتاحة للحكومة التي يقودها حزب
العدالة والتنمية ،وهي يف عمقها حدود ذات طبيعة د�ستورية ـ
م�ؤ�س�ساتية ،و�أخرى ذات �صلة بال�سياق املغربي ،و�صنف ثالث
مرتبط بالظرفية االقت�صادية واملالية الإقليمية والدولية.
فحكومة ال�سيد عبد الإله بنكريان ،كما �أ�سلفنا الإ�شارة ،ت�شتغل
يف عالقة تالزمية مع امل�ؤ�س�سة امللكية ،بكل ما �أتاح الد�ستور
لهذه الأخرية من �صالحيات واخت�صا�صات مق ِّررة و�إ�سرتاتيجية،
كما �أنها ملزمة بالإن�صات والتن�سيق والتعاون مع حلفائها،
ما يعني �أن قدرتها على الذهاب عميق ًا يف الإ�صالحات رهنب
بهذين الفاعلني الأ�سا�سيني� ،أي امللك والأحزاب �أطراف التحالف
و�سع دائرة عمل احلكومة
احلكومي� .صحيح �أن الد�ستور اجلديد َّ
و�أناطها ب�صالحيات مهمة يف جمال �صياغة ال�سيا�سات
العمومية وتنفيذها وتت ُّبع �آثارها ،و�صحيح كذلك �أن الإرادة
امللكية وا�ضحة يف م�ضمار موا�صلة الإ�صالحات وتعميقها،
غري �أن احلكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية تبقى مرتهن ًة
�إىل ح ّد كبري مبكونات الن�سق ال�سيا�سي املغربي ،ومبدى فعالية
تكاتف جهودها من �أجل ت�رسيع وترية الإ�صالح وتعزيز �آلياته
وتعميق مكا�سبه .والواقع �أن �أطراف الن�سق ال�سيا�سي املغربي
و�إن �شددت يف خطبها على �رضورة اال�ستمرار يف الإ�صالحات،
و�أعلنت عن �إرادتها يف �صون م�سريته ،ف�إن ثمة مقاومات ،وهو
التواقة �إىل االنتقال �إىل و�ضع
�أمر طبيعي يف كل املجتمعات ّ
�أف�ضل� ،ست�سعى �إىل احل ِّد من �إيقاع م�رشوع الإ�صالح ،و َ
مل ال
تعري�ضه �إىل كبوات ورمبا �إخفاقات .فح�صيلة االختالالت
املرتاكمة على مدى خم�سة عقود وا�ضحة يف املغرب ،وحتتاج
�إىل َنفَ�س �إ�صالحي جماعي ،منتظِ م� ،صبور ،ومتدرج يف الزمن.
لذا ،ي�شكل تو�سيع دائرة بناء الت�أييد حول ق�ضية الإ�صالح �أولوي ًة
�إ�سرتاتيجيةً ،لت�شمل كل الأطراف املعنية بهذا امل�رشوع ،بغ�ض
النظر على االختالفات الإيديولوجية وال�سيا�سية�..إن الأر�ضية
امل�شرتكة املطلوب ت�سويقها والتوافق حولها تكمن يف �إقناع
املرتددين واملنافحني لفكرة الإ�صالح ب�أن م�صلحتهم �أوال
و�أخرياً تتو َّقف على �ضمان اال�ستقرار ،و�صيانته ،وتوفري �رشوط
ال�سلِ�س �إىل مرحلة تقطع مع م�صادر التوتر ال�سيا�سي
العبور َّ
عم البالد العربية ،ومنها املغرب .واحلال
واالجتماعي الذي َّ
انفك ،منذ فوزه يف االنتخابات
�أن حزب العدالة والتنمية ما َّ
ج�سور التوا�صل مع كل القطاعات
الت�رشيعية الأخرية ،يفتح
َ
وجماعات امل�صالح التي يعي �أهمي َة دورها يف �إجناح جتربته
الإ�صالحية على ر�أ�س احلكومة� ،سواء داخل �أو�ساط االقت�صاد
واملال وال�شغل [منظمات �أرباب العمل وجمعيات امل�ستثمرين،

كن هذه املقالة احلكم على م�ستقبل �أداء احلكومة التي
لي�س يف ُم ِ
يقودها حزب العدالة والتنمية يف �شخ�ص زعيمه ال�سيد عبد الإله
بنكريان ،فهي مل ت�ستكمل بعد يومها املائة لتقييم �أدائها كما
هو م�ألوف يف النظم الدميقراطية ،لكن بامل�ستطاع تبيان احلدود
التي تتحكم يف �إرادة «الإ�سالميني» وهم يرومون االرتقاء بفكرة
الإ�صالح و�صياغتها يف �سيا�سات عمومية قابلة للتنفيذ على
�صعيد املمار�سة ،كما مبقدرة املتابع لل�ش�أن ال�سيا�سي املغربي
ا�ست�رشاف احلظوظ الدنيا التي ترت�سم �أمام هذه احلكومة على
�صعيد الواقع وتوقعات االجناز.
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والنقابات والروابط املهنية]� ،أو يف عالقته بالقطاعات الوا ِزنة
من �أجل بناء الثقة يف قدرة احلزب على �إجناح �سريورة الإ�صالح..
ذكاء و�صرباً كبريين
�إنها عملية حوارية �شاقة ومعقدة ،تتطلب
ً
لتعطي نتائجها الإيجابية والفعالة� .إىل جانب هذين امل�صدرين،
�سيح ُّد من �أداء حكومة حزب العدالة والتنمية
ثمة م�صدر ثالث ُ
ويرهن �إرادته يف حتويل م�رشوعه الإ�صالحي �إىل �سيا�سات
عمومية قابلة للتنفيذ ،ومفتوحة ،بالتايل ،على نتائج من
�ش�أنها متتني موقعه يف اخلريطة ال�سيا�سية واحلزبية املغربية..
�إنه م�شكل متويل اجلهود الإ�صالحية التي ت�ضمنها برناجمه
االنتخابي ،ومتت ترجمتها �إىل حد كبري يف الربنامج احلكومي
امل�صادق عليه من قبل الربملان نهاية �شهر يناير/كانون الثاين
 .2012فمن الوا�ضح �أن انتقال الإ�سالميني �إىل ممار�سة ال�سلطة
عري قيادة العمل احلكومي تزامن مع ظرفية �إقليمية ودولية
مو�سومة بالأزمة املالية واالنكما�ش االقت�صادي.لذلك ،الحظنا
تراجع ًا وا�ضح ًا يف توقعات حزب العدالة والتنمية وهو يتحدث
عن النمو االقت�صادي الذي تروم حكومته حتقيقه ،فمن ن�سبة
�سبعة يف املائة التي �سوقها خطابه االنتخابي ك�سقف �أعلى
منتظر� ،رشع يف الت�شديد على �أن معدل النمو املزمع �إدراكه
�سيرتاوح ما بني  % 2،5و ،% 5وال نعرف على وجه اليقني ما �إذا
كانت الظرفية االقت�صادية واملالية ال�صعبة �ست�سمح بتحقيق
هذه الن�سبة .ومع ذلك ،يت�ضمن برنامج احلزب وت�رصيحات
قادته من داخل احلكومة وخارجها رهانات من �ش�أنها تنويع
وتعظيم فر�ص ان�سياب ر�ؤو�س الأموال واال�ستثمار �إىل املغرب،
من قبيل « التمويالت الإ�سالمية» ،على الرغم من النتائج غري
الفعالية التي �أ�سفر عنها هذا النمط من التمويل يف دول عربية
كثرية [م�رص �أ�سا�سا] ،و�أي�ضا االدخارات التي يراهن احلزب على
جنيها من تخليق احلياة العامة وتر�شيد الإنفاق العام ،وحماربة
الف�ساد واقت�صاد الريع.

يركز اهتمامه على ق�ضايا وحدة الأمة الإ�سالمية و�إ�صالح عقائد
�شعوبها ،ومن�رصف �إجماال عن كل ما يتعلق مبتطلبات الوحدة
العربية ب�شكل عام والوحدة املغاربية ب�شكل خا�ص ،بل �إن
اخلالف حول �أولوية الوحدة العربية عند التيار القومي العربي
مقابل �أولوية وحدة الأمة الإ�سالمية عند التيار الإ�سالمي كانت
من بني �أ�سباب ال�رصاع العنيف بني هذين الطرفني ،وهو ال�رصاع
الذي �شغل ال�ساحة الفكرية يف الوطن العربي طويال ،و�ضيع
على خمتلف القوى الفكرية وال�سيا�سية بها كثريا من الوقت يف
�رصاعات جانبية� ،ألهتها عن الق�ضايا املهمة وامل�صريية للأمتني
العربية والإ�سالمية ،مما زاد يف تخلفهما عن العامل وعمق من
ممار�سات الف�ساد واال�ستبدادبهما.
ويزيد من حجية هذا الطرح �أن احلركات الوطنية املغاربية التي
نا�ضلت من �أجل ا�ستقالل �أقطار املغرب العربي من ال�سيطرة
اال�ستعمارية ،قد ف�شلت يف حتقيق الوحدة املغاربية ،وهي التي
كانت تتبنى هذا امل�رشوع ك�أولوية يف خطابهااملعلن ون�ضالها
ال�سيا�سي ،حيث كانت فكرة وم�رشوع الوحدة املغاربية بارزة
جدا يف خطاب الأحزاب الرئي�سية على امل�ستوى املغاربي ،التي
قادت حركة اال�ستقالل وبالذات احلزب الد�ستوري التون�سي
وحزب اال�ستقالل يف املغرب وجبهة التحرير يف اجلزائر ،وهو
ما تكر�س يف اجتماع هذه الأحزاب يف م�ؤمتر طنجة .1958
وما دامت رياح التغريات ال�سيا�سية واالجتماعية اجلارية يف
املنطقة العربية عموما واملغاربية خ�صو�صا امل�صاحبة ملا
�صار يعرف «بالربيع العربي» ،جاءت بتيار الإ�سالم ال�سيا�سي
�إىل احلكم يف بع�ض الأقطار املغاربية و�أ�صبحت م�ؤثرة ب�شكل
وا�ضح يف البع�ض الآخر ،ف�إنها لن تكون قادرة على جتاهل
مو�ضوع الوحدة املغاربية ،لأهميتها احليوية للمنطقة املغاربية
يف ظل املتغريات الدولية اجلارية ولتم�سك الكثري من النخب
املغاربية بها ،والتي �ستبقى م�ؤثرة يف احلياة العامة حتى يف
ظل حكم الأحزاب الإ�سالمية لبع�ض �أقطار املغرب العربي ،مما
�سيجعل مواقف هذه الأحزاب تت�أرجح بني عدم التحم�س للوحدة
املغاربية لغياب الدافع الإيديولوجي والعمل من �أجلها ،لعدم
�إمكانية �إهمالها للواقعية ال�سيا�سية املفرو�ض �أن حتكم �سلوكهم
وتعاطيهم ال�سيا�سي مع كل امللفات ،احل�سا�سة خا�صة منها ذات
الطبيعة الإ�سرتاتيجية.

الإ�سالميون واحلكم �آفاق للمغرب العربي؟
د .ديدي ولد ال�سالك
قد يبدو احلديث عن �آفاق البناء املغاربي يف ظل حكم الأحزاب
ذات اخللفيةالإ�سالمية� ،أمرا غري م�ست�ساغ للكثريين يف ال�ساحة
الثقافية والفكرية مبنطقة املغرب العربي ،انطالقا من حقيقة
تاريخية مو�ضوعية ،وهي �أن هذه التيارات ال يوجد يف �أدبياتها
الفكرية وال يف خطابها ال�سيا�سي �أي م�ساحة للوحدة املغاربية،
ومل يكن ذلك من �ضمن �أولوياتها خالل العقود املا�ضية ،فخطابها

�سنتناول ذلك من خالل املحاور التالية :

ت�أثري تبعات املا�ضي

من العوامل التي ال تبعث على التفا�ؤل يف �إمكانية تقدم م�رشوع
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الوحدة املغاربية يف ظل حكم الأحزاب ال�سيا�سية ذات اخللفية
الإ�سالمية ،الغياب املطلق لفكرة االندماج املغاربي عن خطابهم
الفكري ،بالإ�ضافة �إىل حجم االحباطات والتعرثات التي واجهت
هذا امل�رشوع خالل ن�صف القرن املا�ضي ،وكذلك حجم امل�شاكل
القائمة بني بع�ض �أقطاره ،و�ستبقى العوامل التالية من �أكرثها
ت�أثريا يف الوقت احلايل :

هذه الإخفاقات امل�ستمرة مل�رشوع االندماج املغاربي� ،ستجعل
الأطراف الإ�سالمية الوا�صلة حديثا لل�سلطة يف بع�ض �أقطار
املغرب العربي تتهيب الإقدام على حتريك هذا امل�رشوع خوفا
من الف�شل من جديد ،لوجود عقدة العالقات املغربية – اجلزائرية
حول ق�ضية ال�صحراء الغربية،التي قد تعجز �أي �أرادة عن حلحلتها
مهما كان �صدق تلك الإرادة ،خا�صة �أذا كانت ال حتمل هم الوحدة
املغاربية �أ�صال يف �إيديولوجيتها.

 – 1ت�أثري غياب امل�رشوع املغاربي عن خطاب تيارات
الإ�سالم ال�سيا�سي.

حتديات الواقع

�أن املت�أمل يف �شعارات تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي املرفوعة يف
خطابهم وتنظرياتهم املدبجة يف كتباتهم ،ال يجد فيها كبري
اهتمام مبو�ضوع وحدة املغرب العربي ،بل �أن جل خطابهم خالل
العقود املا�ضية ا�ستغرقته ق�ضايا وحدة الأمة الإ�سالمية و�رضورة
العمل من اجل ا�ستعادتها ،عرب �إحياء اخلالفة الإ�سالمية كما
كانت يف عهد اخلالفة الرا�شدة ،والرتكيز يف ذلك اخلطاب على
خماطر اال�ستعمار والغزو الثقايف الأجنبي و�رضورة حماربته
بكل ال�سبل بو�صفه �أكرب تهديد للأمة الإ�سالمية ،وما ال م�س الهم
املغاربي يف ذلك اخلطاب ،جاء يف �شكل خطاب وطني قطري
يركز على ق�ضايا الهوية يف مواجهة اال�ستعمار ،وكذلك �رضورة
التخل�ص من كل �إ�شكال تلك التبعية للم�ستعمر الغربي ،كما �ستنفد
خطاب تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة العربية عموما
واملغاربية خ�صو�صا كثريا من جهوده يف املواجهة مع التيارات
الليربالية والي�سارية ،باعتبارها جزءا من امل�رشوع التغريبي يف
�أقطار املغرب العربي.

تبدو حتديات الواقع الذي يواجه الأحزاب الإ�سالمية الوا�صلة
حديثا لل�سلطة يف بع�ض �أقطار املغرب العربي كبرية جدا ،مما
�سي�شغلها عن االهتمام بامل�شاريع ذات الطبيعة الإ�سرتاتيجية
كوحدة املغرب العربي ،ومن �أهم تلك التحديات:

 – 1حدة الأزمة االقت�صادية واالجتماعية.

من الوا�ضح للعيان �أن كل الأقطار املغاربية تواجه �أزمات
اقت�صادية واجتماعية خانقة اليوم و�إن بدرجات متفاوتة ،وزاد
من تعقيد ذلك الو�ضع عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،امل�صاحب
للتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية الناجتةعن تفاعالت الثورة يف
كل من تون�س وليبيا وعدم يقينية ما �ست�ؤول �إليه مرحلة االنتقال
الدميقراطي فيهما.
فكل الأقطار املغاربية تعاين من م�شاكل الفقر والبطالة ،حيث
تزيد فيها البطالة عن املعدالت العاملية ،فموريتانيا مثال تتجاوز
فيها البطالة عتبة  49باملائة ،كما تعاين الأقطار املغاربية يف
معظمها من التفاوت االجتماعي والت�ساع الفجوة بني الأغنياء
والفقراء ،وهي الأو�ضاع التي �سرتبك العمل ال�سيا�سي ،وت�صعب
من عملية االنتقال الدميقراطي يف الأقطار املعنية ،النعكا�سها
ب�شكل مبا�رش على الو�ضع الأمني واال�ستقرار ال�سيا�سي ،لأن
�أغلبية املواطنني يف هذه الأقطار يعلقون �آماال كبرية على
الدميقراطية ،جتعلهم يت�صورون �أنها �ستكون مبثابة الع�صا
ال�سحرية حلل م�شاكلهم ،بينما الأمر لي�س كذلك ،فالدميقراطية ال
توفر الت�شغيل مبا�رشة وال تق�ضي على الفقر والتفاوت الطبقي،
لكنها توفر مناخا منا�سبا للتطور مع الزمن ،عرب و�ضع قواعد
حتقق تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة بني املواطنني والإدارة اجليدة
لل�ش�أن العام تت�سم بال�شفافية وال�رصامة ،مما ي�ساعد على حل
هذه امل�شاكل.

 – 2تبعات تكرار ف�شل حماوالت االندماج املغاربي.
�إذا كانت الأجيال التي نا�ضلت من �أجل اال�ستقالل من
اال�ستعمار الفرن�سي كانت متحم�سة لتحقيق الوحدة املغاربية،
ف�إن �أجيال اليوم غري متحم�سة لتلك الوحدة ،ملا �أ�صابها من
�إحباط نتيجة كرثة �إخفاق حماوالت االندماجاملغاربي التي
متت خالل العقود املا�ضية ،من م�ؤمتر طنجة  1958للأحزاب
املغاربية خا�صة من تون�س واجلزائر واملغرب ،الذي ركز يف
بيانه اخلتامي على �أهمية الوحدة املغاربيةكهدف ينبغي
العمل من �أجل حتقيقه ،لكن اكراهات الواقع املغاربي حالت
دون ذلك ،مرورا باللجنة اال�ست�شارية الدائمة املغاربية ،التي
اختارت املدخل االقت�صادي ،لكن م�صريها كان الف�شل ،و�صوال
�إىل احتاد املغرب العربي ،الذي ت�أ�س�س مبراك�ش  ،1989لكن
من الوا�ضح �أنه جتربته قد تعرثت لنف�س الأ�سباب التي عطلت
امل�شاريع املغاربية ال�سابقة له.

هذه الأو�ضاع املختنقة ال ترتك ل�صانع القرار الوقت الكايف
لالهتمام بالق�ضايا الكربى وذات الطبيعة الإ�سرتاتيجية كوحدة
املغرب العربي ،لأنه من�شغل بتدبري ال�ش�ؤون اليومية ،ولي�س عنده
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حتقيق الوحدة املغاربية ،بو�صفها م�رشوعا ممكنا يف الو�ضع
الدويل الراهن.

الوقت للتعاطي مع امل�سائل خارج حدود بلده يف الغالب .

 – 2عدم خربة الأحزاب الإ�سالمية يف تدبري ال�سيا�سات
العمومية.

� – 2أهمية االجناز بالن�سبة لأحزاب ال�سلطة.

من امل�سائل التي �ستواجه الأحزاب الإ�سالمية يف التعاطي مع
الق�ضايا املغاربية عدم خربة هذه الأحزاب ال�سيا�سية ،فهذه
الأحزاب لي�ست فقط قليلة اخلربة ال�سيا�سية ،و�إمنا تنعدم لديها
اخلربة يف تدبري ال�ش�أن العام ،لأنها حديثة العهد بالتعاطي
مع ق�ضايا �إدارة الدولة� ،إما حلداثة ن�ش�أتها كحالة املغرب
�أو لكونها خارجة حديثا من العمل ال�رسي واملنايف كاحلالة
التون�سية �أو �أنها مل متار�س العمل ال�سيا�سي مبعناه العام
كاحلالة الليبية ،وهو �سيجعلها مرتبكة �أمام ت�سري دواليب
الدولة عموما وعاجز يف كثري من الأحيان �أمام امللفات
احل�سا�سة واملعقدة ،الأمر الذي يقلل من فر�ص جناحها عموما
يف تدبري ال�ش�أن العام من باب �أوىل اجناز م�شاريع كبرية
و�إ�سرتاتيجية مثل االندماج املغاربي ،لأن تعقيدات الأو�ضاع
يف �أقطار املغرب العربي ويف املحيط الإقليمي والدويل �سيزيد
من ان�رصاف هذه الأحزاب عن الهم املغاربي عموما ،مع عدم
ا�ستبعاد بع�ض املعطيات التي قد تكون ل�صالح هذا امل�رشوع
يف امل�ستقبل املنظور.

�ستكون الأحزاب الإ�سالمية املتواجدة يف احلكم يف الوقت
الراهن يف بع�ض �أقطار املغرب العربي ،واعية ب�أهمية الإجناز
على �أر�ض الواقع ل�صالح مواطنيها لك�سب ثقتهم ،لتمكينها من
البقاء يف ال�سلطة ،و�أن ذلك قد يكون ممكنا يف حالة حتقيق
االندماج املغاربي ،الذي �سيخلق �سوقا كبريا تزيد على 100
مليون م�ستهلك ،الأمر ي�ساعد على عوامل االزدهار االقت�صادي
واالجتماعي ،وبالتايل يكون العمل من �أجل بناء املغرب
العربي ،هو عمل من �أجل توفري املداخل املنا�سبة وال�رشوط
ال�رضورية لنه�ضة اقت�صادية واجتماعية ،توفر املزيد من
فر�ص العمل والعي�ش الكرمي للمواطنني ،عرب فتح احلدود
وتكري�س املواطنة املغاربية الفعلية ،التي متكن �أبناء �أقطار
املغرب العربي من حرية التنقل والإقامة والعمل يف �أي قطر
مغاربي يريدون.

 – 3التوجه الدويل نحو خيار االندماج اجلهوي.

لقد �أظهرت جتربة العمل الدويل نحو االندماجات اجلهوبة
جناحها يف كثري من مناطق العامل ،ملا حققته من فر�ص
و�إمكانيات ملختلف الأطراف امل�شاركة فيها ،يف حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وتوفري اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني،
وهو ما �سيجعل �صانع القرار مهما كانت خلفيته الفكرية �أو
توجهه ال�سيا�سي ،يفكر يف الأمر وي�سعى من �أجل حتقيقه ،خا�صة
�إذا كان يف منطقة مثل املنطقة املغاربية ،التي تتوفر على
مقومات االندماج ،مما �سيدفع الأحزاب الإ�سالمية املوجودة الآن
يف مركز القرار يف بع�ض �أقطار املغرب العربي� ،إىل االنخراط يف
هذا التوجه باعتباره خيارا ا�سرتاتيجيا �سيمهد لها الطريق لبلوغ
�أهدافها ،خا�صة �أن الأطراف الإقليمية والدولية من م�صلحتها
الآن حتقق الوحدة املغاربية ،وبالذات ال�رشيك الأوروبي الذي
ظل تاريخيا معاديا لأي �شكل من �أ�شكال الوحدة املغاربية ،لكن
املتغريات الدولية يف العقود الأخرية ،وخوفه من الهجرة ال�رسية
واجلرمية املنظمة القادمة من اجلنوب ،جعلته يرغب يف التعامل
مع �رشيك مغاربي واحد يوفر �سوقا اقت�صاديا لب�ضائعه ،ويتمتع
باال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،الأمر الذي ي�ساعد على التحكم يف
الهجرة ال�رسية واجلرمية املنظمة العابرة للحدود ،مما �سيبعد
كل �أنواع املخاطر الأمنية عن الطرف الأوروبي ،وباملقابل
�سيوفر للطرف املغاربي نوعا من الندية يف عالقته مع ال�رشيك
الأوروبي.

امل�ؤمل

�إن ثقل �إرث املا�ضي و�صعوبات احلا�رض ال تنفي �إمكانيات
تطور الوعي ال�سيا�سي لدى الأحزاب الإ�سالمية يف منطقة
املغرب العربي ، ،ل�صالح االهتمام مب�رشوع الوحدة املغاربية،
باعتبارها خيارا ا�سرتاتيجيا تفر�ضه املقت�ضيات الإقليمية
ومتطلبات الواقع الدويل املتجه با�ستمرار للتكتل واالندماج
االقت�صادي،خا�صة منها تلك الأحزاب التي و�صلت حديثا
لل�سلطة يف بع�ض �أقطار املغرب العربي ،وقد يكون من بني
الأمور التي ترجح ذلك ما يلي:

 – 1جتربة القوميني العرب مع الوحدة ال�شاملة على
ح�ساب الوحدة اجلهوية.
قد ت�ستفيد الأحزاب الإ�سالمية التي و�صلت �إىل ال�سلطة يف
بع�ض الأقطار املغاربية ،من جتربة القوميني العرب املريرة
مع م�رشوع الوحدة العربية ال�شاملة ،الذي نادت به الأحزاب
القومية العربية طيلة القرن الع�رشين دون �أن تهتم بالوحدة
العربية املتدرجة ،عرب ال�سعي �إىل خلق وحدات جهوية تف�ضي
�إىل وحدة عربية �شاملة ،واال�ستفادة من هذه التجربة قد يدفع
الأحزاب الإ�سالمية املتواجدة الآن يف احلكم� ،إىل العمل من �أجل
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خال�صة القول �إن م�رشوع الوحدة املغاربية �ستتطور مبقدار تطور
م�سار االنتقال الدميقراطي وتعمق املمار�سة الدميقراطية وحتقق
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،بغ�ض النظر عن من يحكم يف �أقطار املغرب
العربي ،لأن هذه الوحدة هدفا م�شرتكا لكل الأطراف املغاربية،
و�أي نظام دميقراطي �سي�سعى لتحقيقها بو�صفها رغبة �شعبية
وفيها م�صلحة مبا�رشة ملواطني �أقطار املغرب العربي.

ال�شيء الذي ولّد لدى االحتاد قناعة ب�أنه الأوىل باحلر�ص على
حماية �أهداف الثورة التي �شارك يف اجناحها.
لكن الإحتاد ،وعالوة على ما �سبق ،يعترب نف�سه على الوجه الأهم،
قطعة �أ�سا�سية يف املعادلة ال�سيا�سية التون�سية ،يجب �أن تقر�أ لها
�ألف ح�ساب من طرف احلكومة قبل �أية خطوة تخطوها.
كان الأمر هكذا مبا�رشة بعد اال�ستقالل ،و طيلة حكم الرئي�س
بورقيبة و يف فرتة بن على و�إن كان بدرجة �أقلّ ،وكذلك خالل
الفرتة االنتقالية الأوىل مع احلكومات املتعاقبة ما بني 14
يناير  2011و 23دي�سمرب  ،2011تاريخ تعيني احلكومة املنبثقة
عن انتخابات � 23أكتوبر  .2011لذا يرى الإحتاد �أنه من حقه �أن
يحتفظ بهذه املكانة و �أن يدافع عنها بكل الو�سائل كلفه ذلك
ما كلفه ،خ�صو�صا و�أن �أول ت�رصيحات رئي�س احلكومة اجلديدة،
�أمني عام حزب حركة النه�ضة ،بخ�صو�ص الإحتاد مل تكن
مطمئنة� ،إذ كان احلديث حول �رضورة حتييد الإحتاد ووجوب
اكتفائه بالعمل النقابي فح�سب من دون خو�ض يف ال�سيا�سة ،مع
التلويح بف�ضح �أ�ساليب الإحتاد ال�سابقة و تورط بع�ض قياداته
مع النظام ال�سابق .اعترب الإحتاد هذه الت�رصيحات بداية عدوان
منظم على املنظمة و نقطة االنطالق لت�صفية ح�سابات قدمية
بينه و بني حركة النه�ضة.

تون�س يف املفرتق
د� .أحمد �إدري�س
تعي�ش تون�س اليوم حالة احتقان �سيا�سي و اجتماعي تهدد ب�شكل
كبري م�سار االنتقال الدميقراطي .و ما الأحداث التي عرفتها
م�ؤخرا والية �سليانة (ال�شمال الغربي) و من قبلها واليات
الو�سط و اجلنوب �إ ّال نتيجة ل�سخط �شعبي على موا�صلة املعاناة
من التهمي�ش و من حالة الب�ؤ�س واحلرمان التي �أنهكت �رشائح
عري�ضة من املجتمع التون�سي .وهي ذات الأ�سباب التي قامت
من �أجلها الثورة .الثورة التي �أرجعت �إىل التون�سيني �أمل التطلع
والطموح �إىل حت�سني �أو�ضاعهم االجتماعية و �إن تعلقت ب�أب�سط
مقومات العي�ش الكرمي مبا يف ذلك املياه ال�صاحلة لل�رشب
والنور الكهربائي وامل�سكن الالئق.

يف الأثناء �أعاد الإحتاد ترتيب بيته الداخلي حيث عقد م�ؤمتره
العام و جدد هياكله ،و ا�ستبعدت القواعد الوجوه التي كان حولها
بع�ض ال�شبهة و �أعطت ال�رشعية لقيادة جديدة �أغلب مكوناتها
من الذين كانوا يف الهياكل املحلية التي �ساندت الثورة .هذا
امل�ؤمتر كان �أي�ضا م�رسح مواجهة بني الإحتاد و حزب النه�ضة،
حيث حاول هذا الأخري �إحداث االنق�سام يف �صفوف املنظمة من
خالل تر�شيح وجوه حم�سوبة على التيار اال�سالمي ومن ثمة
اال�ستيالء عليها �إذا ما فازت قائماتهم� .أحداث امل�ؤمتر �أذنت
بالدخول يف مواجهة مفتوحة بني الطرفني ،مواجهة تف�رس �إىل
ح ّد كبري تعطل امل�سار ،و�شبه ال�شلل التي تعاين منه احلكومة،
واالحتقان احلا�صل.

غري �أن هذه التطلعات ا�صطدمت بعدم متكن احلكومة من حتقيق
ما يعتربه كثري من التون�سيني من �أهداف الثورة و بف�شلها يف
توفري احللول العملية امل�ستعجلة مل�شاكل الفقر وانعدام التنمية
التي عانى منها خا�صة �سكان املناطق املحرومة.
ولعل من االن�صاف التذكري ب�أنه يف ظل الظروف التي تعي�شها
تون�س منذ ما يقارب ال�سنتني ،ي�صعب على �أية حكومة ،مهما
بلغت من درجات احلكمة و الكفاءة �أن تنجح يف اال�ستجابة يف
ظرف وجيز ملا انتظره التون�سيون خالل عقود.
لكن التجاذب ال�سيا�سي �أبعد �أن يكون من�صفا ،و جزء من هذا
التجاذب مواقف و �سيا�سات الطرف النقابي الأقوى يف ال�ساحة
التون�سية :االحتاد العام التون�سي لل�شغل.

�إ ّال � ّأن اخلالف بني االحتاد و حركة النه�ضة يكاد يكون خالفا
تاريخيا ،ترجع �أ�صوله �إىل تقدير قيادة احلركة ملوقف
االحتاد من ن�ضاالت احلركة اال�سالمية من �أجل امل�شاركة
ال�سيا�سية� ،إذ مل يرتدد ال�سيد را�شد الغنو�شي يف القول يف
�أواخر الثمانينات على �إثر خروجه من ال�سجن بعد عفو من
بن علي ،بان «النه�ضة طعنها الإحتاد من خلف لأنه مل يقف
�إىل جانبها يف معركتها مع نظام بورقيبة» .ودعا �أن�صاره يف

يعترب الإحتاد العام التون�سي لل�شغل نف�سه املنظمة الأوىل املعنية
بالدفاع عن احلقوق االجتماعية لل�شغالني التون�سيني ،كما يعترب
نف�سه �أي�ضا ال�سند الرئي�سي للثورة و �أحد �أهم �أ�سباب جناحها،
فهو الذي فتح مقرات فروعه املحلية لتحت�ضن املحتجني يف
دي�سمرب  2010وتبنى مطالبهم ،م�ساعدا بذلك على ات�ساع رقعة
اال�ضطرابات وو�صولها �إىل العا�صمة ع�شية �سقوط النظام.
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نف�س املنا�سبة �إىل اكت�ساح االحتاد من �أجل االنق�ضا�ض عليه
و تخلي�صه من قب�ضة «امللحدين العلمانيني» .ه�ؤالء الذين
كانوا يرون يف احلركة اال�سالمية م�رشوعا ا�ستبداديا �شموليا
م�ضادا للحريات.

وملا كان ن�شطاء الإحتاد ي�ؤكدون �أن وقوفهم �إىل جانب �أهايل
�سليانة ال يتعدى واجبهم النقابي ال غري كانت احلكومة تتهمهم
بـ «ت�سيي�س» الق�ضايا االجتماعية للمحتجني وب�ضخ املال
ال�سيا�سي بل مت اتهام كل من حزب «حركة نداء تون�س» التي
يتزعمها الباجي قائد ال�سب�سي ،ومن ورائه رجل الأعمال كمال
امل�س ب�أمن الدولة ،وحركة
ّ
اللطيف ،املتهم بعد الثورة يف ق�ضية ّ
الوطنيني الدميقراطيني و حزب اجلبهة ال�شعبية با�ستئجار
املتظاهرين ،وخا�صة ا�ؤالئك الذين بادروا با�ستعمال العنف
وهاجموا مقرات امل�ؤ�س�سات العمومية ق�صد حرقها .هذه
االتهامات و �إن بدت جدية ف�إنها تظل يف غياب �أدلة دامغة ،تع ُد
احلكومة يف كل مرة بعر�ضها و ال تفعل ،جمرد ادعاءات .الثابت
�أن االحتجاجات تدفع رجال الأمن يف كل مرة �إىل ا�ستخدام
العنف امل�ضاد الذي و�صل يف �سليانة ح ّد ا�ستعمال الأ�سلحة
النارية� ،أ�سلحة تطلق حبيبات من الر�صا�ص «ت�ؤذي و ال تقتل»
ح�سب ت�رصيحات وزير الداخلية .الثابت �أي�ضا� ،أنه بعد كل
احتجاج يدعو له �أو ي�سانده االحتاد ،تتعر�ض مقراته و كوادره
�إىل االعتداء من طرف نف�س الأ�شخا�ص املنتمية �إىل «رابطات
حماية الثورة» التي ترفع �أثناء كل اعتداء �شعارات مدافعة عن
احلكومة و عن حركة النه�ضة.

هذه النظرة ال�سلبية املتبادلة بني الطرفني ظلت على حالها حتى
بعد �أكرث من عقدين حيث ال يزال زعيم حركة النه�ضة يعترب ،يف
�آخر ت�رصيحاته على �إثر �أحداث �سليانة ،االحتاد ب�أنه «منظمة
جتمع الراديكاليني املتطرفني» و�أنه «معقل ح�صني للتيارات
الي�سارية والعلمانية» .يف حني ي�صف الأمني العام لالحتاد
النه�ضة بـ «خفافي�ش الظالم التي ك�رشت عن �أنيابها» والتي
«ت�سعى �إىل النيل من م�صداقية االحتاد ومن ا�ستقالليته».
و يع ّد الهجوم الأخري على املقر املركزي لالحتاد يوم  4دي�سمرب
واالعتداء عليه وعلى من كانوا به �أو �أمامه بق�صد �إحياء ذكرى
وفاة الزعيم النقابي و فقيد احلركة الوطنية فرحات ح�شاد،
من َقبل جمموعات منتمية �إىل رابطات حماية الثورة ،ذروة
املواجهة بني حركة النه�ضة و االحتاد .فه�ؤالء املجموعات التي
اقرتنت كل تدخالتها وبدون ا�ستثناء مب�ساندة احلكومة وب�شكل
�أخ�ص خيارات النه�ضة ،جاءت ،بح�سب ال�شعارات املرفوعة،
�إىل «تطهري االحتاد» .وح�سب الر�أي الغالب جاءت لتنتقم من
االحتاد ملا �سببه من م�شاكل للحكومة التي تقودها النه�ضة منذ
ت�شكيلها �إثر انتخابات � 23أكتوبر  ،2011و�آخرها كان مبنا�سبة
�أحداث �سليانة.

ولع ّل الإ�رضاب العام يف كامل البالد الذي دعى له االحتاد
ليوم  13دي�سمرب اجلاري الذي قررته هيئته الإدارية بالإجماع،
والذي �سبقته �إ�رضابات عامة يف كل من �سيدي بوزيد وقف�صة
يوم اخلمي�س  6دي�سمرب �إ�ضافة �إىل العديد من التحركات
االحتجاجية باملهدية وقف�صة و�صفاق�س وغريها ،هو يف نظر
قيادي املنظمة ،الو�سيلة الأخرية التي هي بني �أيديهم للت�صدي
لالعتداءات املتكررة التي يتعر�ضون لها والتي يتعر�ض لها
احلق النقابي ب�شكل عام .فهم وحلفائهم من �أحزاب املعار�ضة
الي�سارية يعتربون �أن االحتاد يف خطر ،و�أن نهاية االحتاد
تعني �سقوط اجلدار الأخري الواقي من �سيطرة حزب النه�ضة على
كل القطاعات ،و من هيمنتها ،يف غياب معار�ضة قوية ،على
كامل جمريات امل�شهد ال�سيا�سي .فحركة النه�ضة تعي جيدا ب�أن
االحتاد هو القوة الوحيدة التي ب�إمكانها الت�صدي مل�شاريعها،
�إذ ب�إمكانه حتريك العجلة كما ب�إمكانه �شلّها .ولعل ذلك الذي
ولّد قناعة لدى النه�ضة ب�أن االحتاد هو ال�سبب الرئي�سي يف
ف�شل حكومتها يف حتقيق �أهدافها خالل ال�سنة التي حتملت
فيها امل�س�ؤولية ،و دفعها �إىل �رضبه بكل الو�سائل ،فقد مار�س
االحتاد �ضغوطات عديدة على احلكومة امل�ؤقتة وحركة النه�ضة
حول العديد من الق�ضايا على غرار الف�صل الأول من الد�ستور

فمنذ �أكتوبر  2011مل تنفك احلكومة وقيادات النه�ضة عن
اتهام االحتاد بالوقوف وراء حركات االحتجاج التي ما فت�أت
تت�صاعد وتريتها ووراء تعدد الإ�رضابات يف قطاعات ح�سا�سة
مثل ال�صحة و النقل و تكرر الإعت�صامات ،فيما كان الإحتاد يرد
على هذه االتهامات ب�أن دوره هو «الدفاع عن حقوق املحرومني
والعاطلني و�أن اتهامه هو �رشف ن�ضايل».
وخالل حركات االحتجاج التي عا�شت وقائعها والية �سليانة
الأ�سبوع املنق�ضي ركزت احلكومة على التوظيف ال�سيا�سي لهذه
االحتجاجات من طرف االحتاد� ،إذ اتهم رئي�س احلكومة حمادي
اجلبايل �ضمنيا املنظمة ب�أنها ت�سعى �إىل «�إ�سقاط حكومة �رشعية
�أفرزتها �صناديق االقرتاع».
وتفجر «اخلالف ال�سيا�سي �أكرث» ملا �ساندت خمتلف �أحزاب
املعار�ضة ون�شطاء املجتمع املدين �إحتاد ال�شغل ودافعوا عن
دوره يف ت�أطري املظاهرات ال�سلمية التي تطالب باحلق يف
التنمية.
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جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
وم�سالة مدنية الدولة ،والقمع الأمني للتظاهرات ال�سلمية،
�إىل جانب الزيادة يف الأجور والعديد من املطالب املهنية
ملنخرطيه.

و �سواء كانت هذه التجاذبات نتيجة ل�رصاع داخلي نه�ضوي،
�أو ل�رصاع يحكمه العداء التاريخي للمنظمة ال�شغيلة فح�سب،
ف�إن اخلا�رس الأ�سا�سي هو ال�شعب التون�سي برمته� .شعب ينتظر
منذ �سنتني ا�ستكمال املرحلة االنتقالية و االنتهاء من بناء
امل�ؤ�س�سات التي �سوف ت�ؤمن النتقال �إىل الدميقراطية ب�شكل
نهائي و دائم.

ويرى بع�ض �آخر �أن يف تزامن «الهجوم» على مقر االحتاد يوم 4

دي�سمرب مع التوقيع يف اليوم الذي �سبقه على اتفاقيات الزيادة
يف الأجور يف القطاعني اخلا�ص و العام ،انعكا�س ل�رصاعات
داخلية يف �صلب النه�ضة و �إ�ضعاف لرئي�س احلكومة ،وهو
الأمني العام للحركة ،الذي يختلف مع رئي�سها حول الكثري من
امل�سائل .ت�صفية احل�سابات الداخلية و املواجهات مع احتاد
ال�شغل تزيد يف ه�شا�شة احلكومة الذي متيز �آدائها بال�ضعف
الفادح و عدم القدرة على �إيجاد احللول الالّزمة ،و �إنه من
الوا�ضح �أن الإ�رضاب العام �إن مت بنجاح ف�إنه �سيع�صف ملحالة
باحلكومة �أو على الأقل برئي�سها .وهذا لن يكون �إال يف �صالح
مناف�سي اجلبايل داخل احلركة ،والذين حتدث عنهم زميلهم
و الطبيب اخلا�ص لرئي�س احلكومة منذ �سبتمرب املا�ضي على
�صفحات جريدة التون�سية ،والذين �سوف يتولون مكانه مبباركة
من رئي�س احلزب الذي يرى يف �أداء اجلبايل على ر�أ�س احلكومة
خطر على احلزب بالأ�سا�س.

�إن املواجهة بني النه�ضة و االحتاد ،مهما كان م�آلها ،ت�شكل
انتكا�سة للم�سار التي ت�شكل بعد  14يناير  .2011فالعنف �أ�ضحى
الو�سيلة الوحيدة �أو يكاد لالحتجاج ،و لغة االق�صاء هي اللغة
املحبذة ،واحلوار غاية ال تدرك .الأمل الآن يف امل�ساعي التي
تقوم بها �أطراف عديدة ،بع�ضها قريب من االحتاد ،وبع�ضها
الآخر من الرتويكا ،ع�سى يجدون خمرجا يعيد للعقل و احلكمة
مكانتهما قبل فوات الأوان.
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جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن
جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج
املغرب العربي وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية
وم�ؤ�س�سة كونراد �أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
اقت�ضت احلاجة وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عددا من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم
املغرب العربي �سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها
الإقليمي والدويل.
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعبرّ ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز
جهة كانت ،وهو ي�سعى من خالل ّ
كل ما من �ش�أنه �أن يعرقل م�سرية بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س
والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ

ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش
ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
طرابل�س  -ليبيا

aaalatrash@gmail.com

ديــدي ولــد الـ�سالــك
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية
ّ
نواك�شوط  -موريتانيا
didisaleck@yahoo.com

abdennour.benantar@gmail.com

E D I T I O N S

عبــد الـنــور بــن عنتــر
�أ�ستاذ وباحث
اجلزائر

احممــد مـالكـي
وال�سيا�سية
مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية
ّ
جامعة القا�ضي عيا�ض  -مراك�ش
mhammedmalki@yahoo.fr
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