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مقالة تحليلية

المغرب :حكومة ملكية
تحفظ ماء الوجه الدستوري!
باريس ــ عثمان تزغارت
بـعــد ق ــراب ــة سـتــة أش ـهــر م ــن الـتـجــاذبــات
واملـ ـس ــاع ــي امل ـت ـع ـث ــرة ،ت ـ ُـم ال ـت ــوص ــل إل ــى
ائـ ـت ــاف ح ــزب ــي م ــوس ــع أعـ ـل ــن بـمــوجـبــه
تشكيل حكومة مغربية جديدة ،برئاسة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــاب ــق ،وه ــو الــرجــل
ال ـث ــان ــي ف ــي ح ـ ــزب «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
اإلسالمي ،سعد الدين العثماني.
وكان امللك املغربي قد أعفى ،في  15آذار
امل ــاض ــي ،رئ ـيــس الـحـكــومـ ّـة الـســابــق عبد
ُ
اإلله بنكيران ،إذ كان قد كلف ،بمقتضى
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة،
إث ــر ف ــوز حــزبــه «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» في
االنتخابات التشريعية التي جــرت في 7
تشرين األول املاضي.
م ـس ــاع ــي ب ـن ـك ـي ــران ل ـت ـش ـك ـيــل ائ ـت ــاف
ح ـكــومــي ت ـع ـثــرت طـ ــوال خـمـســة أش ـهــر.
فرغم أن «العدالة والتنمية» حل في املرتبة
األولــى بــ 125مقعدًا برملانيًا ،كان مطالبًا
بــإقــامــة تـحــالـفــات حــزبـيــة مــوسـعــة لبلوغ
النصاب القانوني لألغلبية النيابية ،أي
 198مقعدًا من مجموع .395
وكانت املـشــاورات الحزبية ،التي أطلقها
بـنـكـيــران ،قــد اصـطــدمــت بحجري عثرة:
األول ق ــرار الـغــريــم الـسـيــاســي الرئيسي
لإلسالميني ،حزب «األصالة واملعاصرة»،
املـ ـق ـ ّـرب م ــن ال ـق ـصـّـر امل ـل ـك ــي ،ال ـب ـق ــاء في
املعارضة ،مع أنه حل ثانيًا في االنتخابات
التشريعية بمئة ومـقـعــديــن .أم ــا العقبة
الـثــانـيــة ،فتمثلت فــي اسـتـقــواء «األح ــزاب
امل ـتــوس ـطــة» ع ـلــى «حـ ــزب األغ ـل ـب ـيــة» في
ل ـع ـبــة ال ـت ـحــال ـفــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ب ـح ـكــم نــأي
«األصالة واملعاصرة» بنفسه عن املعترك
الحكومي .ونجم عن ذلك معركة ّلي أذرع
طويلة بــن إسالميي «الـعــدالــة والتنمية»
ولـيـبــرالـيــي «الـتـجـمــع الــوطـنــي ل ــأح ــرار»،
الذي حل رابعًا بـ 37مقعدًا.
زعيم «األحــرار» ،وهو رجل أعمال ّ
مقرب
م ــن ال ـق ـصــر امل ـل ـكــي ،عــزيــز أخـ ـن ــوش ،لم
ي ـفــاوض بـنـكـيــران عـلــى تــوزيــع الحقائب
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة األه ـ ـ ــم ف ـح ـس ــب ،بـ ــل اش ـت ــرط
إشراك حزب «االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية» العتيد (لم ينل سوى  14مقعدًا
فــي االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة) فــي االئـتــاف
ال ـح ـكــومــي ّال ـج ــدي ــد ،ل ـكــن ب ـن ـك ـيــران رأى
أن ذل ــك خ ــط أح ـمــر .ل ـكـ ّـن زع ـيــم «الـعــدالــة
والتنمية» ،الذي لم َير مانعًا في التحالف
مع حــزب «التقدم واالشتراكية» (الحزب
الشيوعي املغربي) ،رفض ضم «االتحاد
االشتراكي» إلى ائتالفه الحكومي ،بسبب
خ ـصــومــات سـيــاسـيــة قــديـمــة ت ـعــود إلــى
منتصف السبعينيات.

وقـبــل تــأسـيــس «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،عــام
 ،1996بــالـتـحــالــف ب ــن بـقــايــا «الـجـمــاعــة
اإلسالمية» و«الحركة الشعبية الدستورية
الديموقراطية» ،كان بنكيران منضويًا في
حركة «الشبيبة اإلسالمية» الراديكالية،
الـتــي اغتالت زعـيــم «االت ـحــاد االشتراكي
للقوات الشعبية» ،الشهيد عمر بنجلون،
ع ــام  ،1976وه ــو مــا زرع عـ ــداوة مزمنة
ُ
بــن التيارين ترجمت بمواجهات دامية
عـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات املـ ـغ ــربـ ـي ــة ،خ ــال
ع ـقــدي الـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات ،أي
في املدة التي كان فيها بنكيران وغالبية
ك ــوادر «الـعــدالــة والتنمية» الحاليني طلبة
إسالميني متشددين.
قرار امللك إعفاء بنكيران ،بعدما وصلت
مساعيه إلــى طريق مـســدود ،تجلى فيه
الحرص على حفظ ماء الوجه الدستوري،

الحكومة الجديدة
ال تمثل مساكنة بين
القصر وأحزاب األغلبية

إذ استعاض عن بنكيران بالرجل الثاني
في حزبه ،سعد الدين العثماني ،املعروف
ب ـبــراغ ـمــات ـي ـتــه وبـ ـم ــرون ــة م ــواق ّـف ــه ت ـجــاه
القصر امللكي ،وهو ما ّ
خوله تولي حقيبة
وزارة الخارجية ،فــي الحكومة السابقة،
وه ــي م ــن الـحـقــائــب ال ـس ـيــاديــة ال ـتــي تقع
ضمن صالحيات امللك.
لم تكد تمر عشرة ّأيام على تكليفه ،حتى
خرق العثماني الخط األحمر الذي شهره
بـنـكـيــران ط ــوال خـمـســة أش ـهــر فــي وجــه
«االت ـح ــاد االش ـت ــراك ــي» ،إذ أع ـلــن رئيس
الـحـكــومــة الـجــديــد ،فــي  25آذار املــاضــي،
استعداده لضم الحزب العتيد إلى ائتالفه
ال ـح ـك ــوم ــي .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ل ــم ي ـم ـنــع زع ـيــم
«التجمع الوطني لألحرار» ،عزيز أخنوش،
من خوض معركة ّلي أذرع جديدة أفضت
إل ــى ح ـصــول حــزبــه عـلــى وزارة الـعــدالــة
التي كــان «العدالة والتنمية» يتوالها في
الحكومة السابقة .وحاز «األحرار» أيضًا
وزارت ـ ــي االق ـت ـصــاد واملــال ـيــة ،والـصـنــاعــة
ً
وال ـت ـجــارة ،فـضــا عــن احـتـفــاظ أخـنــوش
نفسه بــوزارة الفالحة (الزراعة) والصيد
البحري التي كــان يتوالها فــي الحكومة
السابقة.

أما حقائب «العدالة والتنمية» ،فتقصلت
إل ــى أرب ــع وزارات ه ــي :الـطــاقــة وامل ـع ــادن،
وال ـن ـقــل ،وال ـع ـمــل ،واألسـ ـ ــرة ،فـيـمــا بقيت
ال ـ ــوزارات الـسـيــاديــة (ال ــدف ــاع ،والــداخـلـيــة،
والـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
اإلسالمية) في أيدي شخصيات مستقلة
ّ
عينها القصر.
هـ ــذه ال ـتــول ـي ـفــة الـ ــوزاريـ ــة عـكـســت نـجــاح
تحجيم
اسـتــراتـيـجـيــة املـلــك ال ـهــادفــة إل ــى ّ
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،رغـ ــم أنـ ــه حـ ــل أول
فــي االنـتـخــابــات الـتـشــريـعـيــة .وق ــد شكل
«التجمع الوطني لألحرار» حجر الزاوية
ف ــي ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،بــإقــامــة «ط ــوق
م ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـت ــوسـ ـط ــة» مل ـح ــاص ــرة
ّ
والحد من هيمنته على
«العدالة والتنمية»
االئتالف الحكومي الجديد.
مع ذلــك ،لم يكتف القصر امللكي بتثبيت
رجاالته في ال ــوزارات السيادية ،بل أعاد
ّ
بضم
إحكام قبضته على مفاصل الدولة
وزارة ال ـعــدال ــة إل ــى ال ـ ـ ــوزارات الـس ـيــاديــة،
كــذلــك أع ــاد الـقـصــر بـســط هيمنته ،عبر
حركة أخـنــوش ،على مختلف القطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة ،م ــن املــال ـيــة إل ــى الـصـنــاعــة
فالزراعة والصيد البحري.
وال يعني هذا ،بالطبع ،العودة إلى سنوات
«القبضة الحديدية» التي شهدتها البالد
في عهد امللك الحسن الثاني؛ فالتركيبة
الـحـكــومـيــة الـحــالـيــة حــرصــت عـلــى حفظ
م ــاء ال ــوج ــه ال ــدسـ ـت ــوري ،ب ــاح ـت ــرام مـبــدأ
تعيني رئـيــس الحكومة مــن الـحــزب الــذي
يحل أول في االنتخابات التشريعيةّ .
لكن
صالحيات «العدالة والتنمية» ،في حكومة
العثماني ،باتت ّ
مفرغة تمامًا من أي نفوذ
أو تأثير فــي الـقــرار اإلداري والسياسي
واالقتصادي ،ولم يعد باإلمكان القول إن
الحكومة الجديدة ّ
تجسد مبدأ املساكنة
بني القصر امللكي واألحزاب ذات األغلبية
النيابية.
هــل يعني ذلــك أن الـنـظــام املـغــربــي انتقل
م ـج ــددًا م ــن «املـلـكـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،الـتــي
ك ـ ّـرسـ ـه ــا دسـ ـ ـت ـ ــور  ،2011إلـ ـ ــى خ ــان ــة
«امل ـل ـك ـي ــات ال ـت ـس ـل ـط ـيــة» ،وفـ ــق ال ـن ـم ــوذج
العربي العتيق؟ ال يمكن الجزم بذلك ،ما
دام القصر حريصًا على املعادلة السابقة.
املــؤكــد ،كـمــا كتبت صحيفة «تـيــل كــال»
املغربية ،أن إعادة إحكام قبضة القصر،
وإن بصيغة ناعمة ،تجعل املغرب اليوم
يـقــف «ح ـيــال وض ــع بــن – ب ــن :ال نظام
ّ
تسلطي معلن ،وال ديموقراطية فعلية،
وهـ ــو وضـ ــع يـ ـب ــرره بـعـضـهــم ب ـض ــرورة
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ــوازن ــات ح ـســاســة ،لكنه
وض ـ ــع مـ ـت ــأرج ــح ي ـح ـك ــم ع ـل ــى امل ـغ ــرب ــي
بالجمود وباملراوحة مكانه».

رقد على رجاء القيامة املجيدة نهار
الخميس  6نيسان  2017املــأســوف
على شبابه املرحوم
يوهان أنطوني الياس توفيق الهاروني
والـ ـ ـ ـ ــده :ال ــدكـ ـت ــور ال ـ ـيـ ــاس تــوف ـيــق
الهاروني
والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه :ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــورة ري ـ ـتـ ــا ج ــاك
جوخادريان
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه :راي ـ ـ ـ ــن اي ـ ـل ـ ـيـ ــوت الـ ـي ــاس
الهاروني
جده :توفيق طانيوس الهاروني
جدته :سلوى الياس الهاروني
جده :معالي الوزير والنائب السابق
املحامي جاك جوخادريان
عمه :نقوال توفيق الهاروني
ع ـ ـمـ ــاتـ ــه :ل ـي ـل ـي ــان زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
مرسال الهاشم وعائلتهما
جاندارك زوجة املرحوم مروان حنا
وعائلتها
ج ـ ــاكـ ـ ـل ـ ــن زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــدو الـ ـ ـح ـ ــاج
وعائلتها
أخ ـ ــوال ـ ــه :بـ ــول جـ ــاك ج ــوخ ــادري ــان
وعائلته (في املهجر)
رافي جاك جوخادريان وعائلته (في
املهجر)
املـحــامــي سـيــرج ج ــاك جــوخــادريــان
وعائلته
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـســاعــة الـثــالـثــة والـنـصــف مــن بعد
ظـ ـه ــر ال ـ ـي ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة  7ن ـي ـس ــان
 2017فـ ـ ـ ــي كـ ـنـ ـيـ ـس ــة مـ ـ ـ ـ ــار زخـ ـي ــا
الرعائية،عجلتون.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
ويــوم السبت  8الجاري في صالون
ً
إبتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ح ـتــى الـســابـعــة
مساء.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ابنا الفقيدة :املالزم يوسف الخوري
وزوجته نينا بابيس وعائالتهما
ال ـيــاس ال ـخــوري وزوج ـتــه كريستل
نصر وعائلتهما
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :جـ ــومـ ــانـ ــا زوج ـ ـ ــة ج ـم ـيــل
بكعكفري وعائالتهما
س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة ان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــوري
وعائلتهما
س ـن ــاء (م ــدي ــرة ث ــان ــوي ــة س ــن الـفـيــل
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة) زوج ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور اي ـلــي
انطون
صــونـيــا (رئـيـســة مصلحة الـشــؤون
الثقافية في وزارة التربية والتعليم
العالي) زوجة جوزف يونس
(رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ــة املـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــة
واالم ـت ـح ــان ــات ف ــي الـتـعـلـيــم املـهـنــي
والتقني)
سحر زوجة شربل غانم وعائلتهما
ينعون اليكم املرحومة
ماريا مطانس نصر
أرملة املرحوم جورج يوسف الخوري
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الجمعة وغـدًا
ال ـس ـبــت  7و 8ال ـج ــاري ف ــي صــالــون
ال ـك ـن ـي ـس ــة م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السابعة
ويــومــي االث ـنــن وال ـثــاثــاء  10و11
الجاري في صالون مطرانية الــروم
امللكيني الكاثوليك ـ ـ بيروت املتحف
م ــن ال ـســاعــة  11ص ـبــاحــا ول ـغــايــة 7
ً
مساء.
ّ
َّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره ،نـنـعــى إلـيـكــم
فقيدنا الغالي،
املربي
ّ
االستاذ الحاج عبد األمير علي مهنا
أب ـ ـنـ ــاؤه :امل ـه ـن ــدس الـ ـح ــاج هـ ـ ــزار ،
الحاج زاهر  ،سامر وعلي
أش ـق ــاؤه :املــرحــوم حـســن  ،املــرحــوم
الحاج عبد الحسني والحاج محمد
رضا
شقيقته :املرحومة زينب
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
وي ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي بـلــدتــه الـخـيــام
ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة  ٧ن ـي ـس ــان ٢٠١٧
الـســاعــة الثانية بعد الظهر ويقام
مـجـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي ع ــن روح ــه
الطاهرة فــي حسينية الخيام يوم
األح ــد  ٩نـيـســان الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا.
ّ
ويتقبل التعازي في مجمع املجتبى
 حــي األم ـيــركــان ي ــوم ال ـثــاثــاء ١١نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر
حتى السادسة والنصف .
اآلسـفــون آل مهنا وشـيــري وعموم
أهالي الخيام

◄ ذكرى ►
تقرير

القاهرة تنتظر زيارة الجبير:
ال نفط عراقيًا إلى مصر
القاهرة ــ األخبار
تشهد الـقــاهــرة ،األسـبــوع املقبل ،زيــارة
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ــادل
الجبير ،لبحث ترتيبات القمة املصرية
ـ السعودية مع نظيره املـصــري ،سامح
ش ـكــريُ .
ويـعـقــد لـقــاء بــن الــرئـيــس عبد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،واملـ ـل ــك س ـل ـمــان بن
عبد الـعــزيــز ،فــي الــريــاض خــال الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ف ــي زيـ ـ ـ ــارة س ـت ـك ــون األول ـ ــى
للسيسي منذ أكثر من عام إلى اململكة.
قبل الــزيــارة املنتظرة ،أكــد وزيــر الطاقة
والصناعة والثروة املعدنية السعودي،
خ ــال ــد ال ـ ـفـ ــالـ ــح ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات
البترولية من شركة «أرامكو» السعودية

إل ــى م ـصــر خ ــال املـ ــدة امل ـق ـب ـلــة ،مـشـيـرًا
إلــى أن آذار املــاضــي شهد وص ــول أربــع
شـحـنــات بالفعل إل ــى املــوانــئ املصرية
بعد توقف دام أشهر عــدة على خلفية
الـ ـت ــوت ــر فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة
والرياض.
جــاءت تصريحات الفالح خــال مؤتمر
صحافي عقده أمــس فــي مقر الحكومة
امل ـص ــري ــة ،ع ـقــب ل ـقــائــه رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
املصري ،شريف إسماعيل ،واستعرض
خــالــه ع ــددًا مــن املـلـفــات املـشـتــركــة ،كما
أع ـل ــن تــوق ـيــع ع ـق ــود ال ـش ــرك ــات املـنـفــذة
م ـش ـ َ
ـروع ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي ب ــن مصر
والـسـعــوديــة خ ــال النصف الـثــانــي من
العام الجاري ،وهو املشروع الذي توقف

ال ـع ـم ــل ع ـل ـيــه خ ـ ــال أشـ ـه ــر ال ـخ ــاف ــات
السابقة.
مع استئناف «أرامكو» شحنات النفط،
تــراجـعــت الحكومة املـصــريــة عــن اتفاق
اسـ ـتـ ـي ــراد م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل مـ ــن ال ـن ـفــط
الـعــراقــي شهريًا لتغطية االحتياجات
املـحـلـيــة ،مفضلة اس ـت ـمــرار ال ـش ــراء من
ال ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـت ــي ت ـص ــل م ــدة
السداد لديها إلى خمس سنوات بفائدة
بسيطة ،مقارنة بأشهر عدة في االتفاق
املوقع مع الحكومة العراقية ،علمًا بأن
قرار القاهرة مرتبط برغبتها في سرعة
ت ـس ــدي ــد ب ــاق ــي م ـس ـت ـح ـقــات ال ـش ــرك ــات
األجـنـبـيــة وإرجـ ــاء تـســديــد األمـ ــوال إلــى
«أرامكو» حتى إشعار آخر.
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سبحان الحي الذي ال يموت
بمناسبة مرور أسبوع على وفاة
املغفور له املرحوم
الحاج أحمد حسني حمية
أبو نوبار
أوالده :نوبار زوجته يسرى برو
يوسف
بـنــاتــه :مــاغــي زوج ــة سـلـمــان حمية
ون ـ ـتـ ــالـ ــي زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــي ب ــاس ــم
مظلوم وعنود زوجة ربيع الحركة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :ي ــوس ــف ح ـم ـي ــة زوجـ ـت ــه
ازدهار ،علي ،محمد ،حمية ،مهدي،
نعمة الله ،خيرالله
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
 7نيسان فــي مـنــزل شقيقه يوسف
فــي املعلقة  -زحـلــة قــرب مستشفى
الـخـطـيــب مــن الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
ً
مساء
الظهر حتى الساعة السابعة
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
اآلس ـف ــون :آل حـمـيــة ،م ـظ ـلــوم ،بــرو،
الحركة وعموم أهالي طاريا

