
قضايا

محمد الشرقاوي

على بعد سّتة عشر شهرا من موعد 
إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
 

ّ
أواخـــر2021، يحل املقّررة  املغربية 

عبد اإلله بنكيران ضيفا على املؤتمر السنوي 
لشبيبة الحزب في مدينة القنيطرة. يستقبله 
ــن مــخــتــلــف ربــــــوع املـــغـــرب  ــاب مــ ــبـ مـــئـــات الـــشـ
عيم الوطني«، قبل أن يستقّر في 

ّ
بهتافات »الز

املنّصة وسط صدى الشعارات: »الشعب يريد، 
بنكيران من جديد«، و»ال تراجع ال استسالم، 
الهتافات ثماني  األمــام«. تترّدد  إلى  بنكيران 
الحبور غيُر خفيٍة على  دقــائــق، وارتــســامــاُت 
مالمح من كان رئيس الحكومة وزعيم الحزب 
سنوات.  ثــالث  قبل  التواصلية  حربته  ورأس 
يــرى فــي أعــن مــؤّيــديــه مــا افتقده مــن شهامة 
انفعلُت وبكيُت  بن قياديي حزبه، فقال »أنــا 
لـــي. وهـــي ثــانــي مـــرة أبــكــي فيها  الستقبالكم 
عــام 2015«. وجــد نفسه  الدشيرة  بعد تجّمع 
يــتــشــّبــع بــفــحــوى مــقــولــة مـــاكـــس فــيــبــر الـــذي 
عــمــاء بــأّنــهــم مــن »يثبتون 

ّ
حـــّدد مــقــّومــات الــز

جاذبيتهم في أعن أتباعهم« أكثر مّما لديهم 
من أحكام القيمة. 

ــفـــســـي فـــــي تــرمــيــم  ــنـ لـــحـــظـــة عـــمـــيـــقـــة األثــــــــر الـ
مــعــنــويــات الـــّرجـــل، تــنــطــوي عــلــى رّد اعــتــبــار 
أمــواج  الحزب عبر  قــاد سفينة  لرجٍل  تلقائي 
مــتــقــلــبــة عــاتــيــة، فـــي الــخــفــاء وفـــي الــعــلــن، مع 
أجـــهـــزة الـــدولـــة واألحــــــزاب املــنــافــســة، َفــَضــِمــن 
بــــ125 مقعدا، أي حــوالــي ثلث مجموع   

َ
الــفــوز

فــي  ــبــــا(  نــــائــ الـــــنـــــواب )395  مـــجـــلـــس  ــد  ــاعـ ــقـ مـ
 

ّ
انتخابات أكتوبر/ تشرين األول 2016. ولكن

 والــعــقــد فــي الــديــوان امللكي 
ّ

بعض أهــل الــحــل
استقالل  منذ  الــــ31  الحكومة  يقود  أال  ــأوا  ارتـ
 

َّ
املغرب والثانية منذ انتفاضات 2011، ويحل

ُه سعد الدين العثماني في قيادة تحالف  محلَّ
يقبلها  لم  متجانسة  غير  بمقاييس  حكومي 
بنكيران، مع أربعة أحزاب أخرى، منها توّلي 
االتـــحـــاد االشـــتـــراكـــي مــنــاصــب فـــي الــحــكــومــة 
 

ّ
قــنــاعــة جــل الــــنــــواب. وأّدت  ــيــــادة مــجــلــس  وقــ

أعضائها بعلّو كعبهم السياسي إلى معضلة 
االلــتــهــام الــذاتــي إزاء تــســاهــل الــعــثــمــانــي. وال 
يزال امللك محمد السادس يصّر على تحقيق 
»مغرٍب ال مكان فيه للتفاوتات الصارخة، وال 
للتصّرفات املحبطة، وال ملظاهر الريع، وإهدار 
ــراء قطيعة  ــ ــذا، يــجــب إجـ الـــوقـــت والـــطـــاقـــات. لــ
نهائية مع هذه التصرفات واملظاهر السلبية، 
وإشاعة قيم العمل واملسؤولية، واالستحقاق 

وتكافؤ الفرص«.
لحظة ذات داللـــة رمــزيــة فــي نفسية مــن شعر 
بأّنه كان ضحية رماها »التيتانيك« السياسي 
املــفــتــعــل تــحــت وقــــع »الـــبـــلـــوكـــاج« بــمــفــارقــاٍت 
مثيرٍة بن مقياسْي »املرضي عليه« عام 2011 
و»املــغــضــوب عــلــيــه« عـــام 2016. وال يـــزال في 
َخَذَلُه »إخوانه« بعدم تعديل   من 

ُ
نبرته َحَنق

املادة 16 في قانون الحزب، فتبّدد أمله وقتها 
في تمديد واليته حفظا ملاء وجهه السياسي. 
ويــقــول أحــد املــراقــبــن: »الــفــضــل فــي استمرار 
الحزب على رأس الحكومة واليتن متتاليتن 
نفًسا  أعطى  الــذي  لبنكيران  باألساس  يرجع 
املــغــربــي، وجعل  الــســيــاســي  جــديــًدا للخطاب 

الشارع املغربي يتصالح مع السياسة«.
قد ُتخّلف نقمة الخسارة املادية بعض املرارة 
السياسة   تعاسة رجــل 

ّ
ولــكــن لــدى صاحبها، 

أمــام ثالثية تعيسة: فقدان  مـــرارًة  أكثر  تكون 
ــران الــخــاّلن  الـــجـــاه والــــــوزن الــّســيــاســي وهـــجـ
قــرار  وابــتــالع  السياسية،  داخـــل عشيرته  مــن 
قبل  ســنــوات  ثــالث  املــبــّكــر  السياسي  التقاعد 
حــصــولــه مــن املــلــك عــلــى راتــــب شــهــري بقيمة 
البريطانية  الباحثة  سبعة آالف دوالر. تقول 
املتقاعدين  السياسة  إن رجــال  جن روبرتس 
السياسي،  للمنصب  قـــوّي  بــإغــراء  يــشــعــرون 
وأن املــعــضــلــة هــــي »اإلدمــــــــــان الـــضـــخـــم عــلــى 
ــّم الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي،  ــتــ الــــــوجــــــود، حـــيـــثـــمـــا يــ
لذا  منه.  أّنــك جــزء  تعتقد  إذا كنت  خصوصا 
فــأنــت تــحــّقــق ذلــــك، ولــســت مـــجـــّرد مـــراقـــب ملا 
يحدث«. يقاوم بنكيران تلك الثالثية التعيسة 
بوعي وبال وعي، وال يقتنع بمغزى السياسة 
بشأن  املجتمع  يّتخذها  الــتــي  الـــقـــرارات  أّنــهــا 
»مــن يحصل على مـــاذا، ومــتــى، وكــيــف«، كما 

يقول عالم السياسة هارولد السويل.
يــقــّرر بــنــكــيــران تــحــريــك الــكــرســي إلـــى مــقــّدمــة 
املــنــّصــة عــنــد الــنــقــطــة املـــركـــزيـــة فـــي مخاطبة 
جمهوره والنظر مباشرة في أعينهم من أقرب 
مــســافــة مــمــكــنــة. هـــذه تــقــنــيــة ذكـــيـــة، ال تتأتى 
لرجال سياسة كثيرين. لم ُيخف تــرّدده »هل 
أحضر أو ال أحــضــر؟« إلــى هــذا املؤتمر، وأقــّر 
 لديه نقطة ضعف، وقــال »حتى ال يشعر 

ّ
بــأن

أّنــي أشــّوش عليهم، أمنع  اإلخــوة املسؤولون 
نفسي من الكالم مّرات متعددة«. ولكن تبريره 
الحضور في منتدى الشباب ينّم عن املناورة 
السياسية، عندما يلّوح بعضويته في املكتب 
»مسؤولية  لديه   

ّ
إن ويــقــول  للحزب،  الوطني 

تاريخية تجعلني ال أسكت«. 
لـــيـــس الــــرجــــل اســـتـــثـــنـــاًء عـــلـــى قــــاعــــدة أغــلــب 
 جــاذبــيــة 

ّ
الـــّســـيـــاســـيـــن، عــنــدمــا يـــشـــعـــرون أن

الناحية  مــن  ليس  استهلكتهم،  قــد  السياسة 
ــة فــــحــــســــب، بـــــل وأيـــــضـــــا فـــــي صــهــر  ــيــ ــنــ ــزمــ الــ
هــوّيــاتــهــم الــشــخــصــيــة إلـــى حـــّد الــتــداخــل مع 

الهويات السياسية الوظيفية. ومهما تهّذبت 
لــبــاقــة الــخــطــاب لــديــه فــي الــجــلــســات الخاصة 
الــذي  الّضجر  مــن  تقّلل  ال  العامة،  املحافل  أو 
عندما  الّسياسة،  من العبي  كغيره  به  يشعر 
ُيرغمون على مغادرة امللعب قبل انتهاء زمن 
السياسي جون  النفس  عالم  ويقول  املــبــاراة. 
 ما يشعر به رجال السياسة املتقاعدون 

ّ
كن إن

الــّتــراجــع«، وأنها ال تــزال مجاال  هو »سياسة 
معرفيا »ناقصا من حيث التنظير، ولم يحظ 
بـــاهـــتـــمـــام مـــنـــاســـب مــــن الـــبـــاحـــثـــن« فــــي عــلــم 
الــســيــاســة. يــكــتــســي خــطــاب بــنــكــيــران أهــمــيــة 
: تفكيك 

ْ
 أساسين

ْ
مغرية للتحليل في منحين

تــفــكــيــره ونــفــســيــتــه وفــــق أدوات عــلــم الــنــفــس 
الــســيــاســي، واســـتـــشـــراف مــســعــاه الســتــعــادة 
دوره السياسي، وهو يترّيث بن سياق محّفز 
أكثر  على  منفتح  ومــآل  متحّركة  وديناميات 
الطبقات  نفهم  »أن  املــهــّم  فمن  سيناريو،  مــن 
عيم. ليس مجّرد ما يبدو 

ّ
العديدة لتركيبة الز

على الّسطح، ولكن أيًضا ما وراء الرجل الذي 
يــقــف وراء الــقــنــاع وكــيــف يــتــشــّكــل ســلــوكــه«، 
جيرولد  السياسي  النفس  عالم  يوصي  كما 
منا بنكيران املعياري الذي 

ّ
بوست. سواء تفه

 »رئاسة الحكومة في مرجعيتنا 
ّ

يشّدد على أن
واإلنسان  املــبــادئ،  مرجعية  وهــي  والتزامنا، 
يــتــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة«، أو بــنــكــيــران الــواقــعــي 
املنفتح على التنازل، إذ يقول: »أنا أكبر خّواف 
املــواقــع. أخــاف على نفسي  مما تكتبه بعض 
وأهــلــي ورزقـــــي، وأخــــاف عليكم بــعــد مــا كــان 
الــشــرطــة«، يجسد  إلــى مــراكــز  يتم استدعائي 
التي تحّدث  الكاريزمية  الّرجل األيديولوجيا 
عــنــهــا عـــالـــم االجـــتـــمـــاع شـــارلـــز ورايــــــت ميلر 
أن  املزايا  »قلما يعتقد األشخاص ذوو  قائال 
ما يحدث لهم هو نتاج مزاياهم تحديدا. هم 
يؤمنون ببساطة أنهم يستحقون بطبيعتهم 
ما يملكونه. وفي دواخلهم قناعة أكيدة أنهم 
نـــوع مـــن الــنــخــبــة الــطــبــيــعــيــة. وهـــم يــعــتــقــدون 
حًقا أن ممتلكاتهم وامتيازاتهم هي امتدادات 

طبيعية لحالتهم النخبوية«.
لبنكيران  الّسابقة  الّتصريحات  خــالف  على 
مــنــذ ربـــيـــع 2017 عــلــى األقــــــل، تــتــبــلــور ثــالث 
رســائــل رئــيــســيــة بــمــضــامــن ومــــآالت مــحــّددة 
باتجاه ثالث مجموعات من الجمهور القريب 

والبعيد:

1. تمزيق جلباب الّضيف دليل 
على الرّغبة في بقائه 

الشبيبة  في  أنصاره   
ّ

أن بنكيران على  يراهن 

 يعتقد أّنهما َتنتشران بن صفوف 
ْ

رئيسيتن
الحزب من القاعدة إلى القمة: 

 عــدم 
ّ

ــأن أوالهـــمـــا، قــنــاعــٌة عــاطــفــيــة أخــالقــيــة بــ
فسح املجال له لوالية ثالثة في األمانة العامة 
وليدة  مجحفة،  خــطــوة  على  انــطــوى  للحزب 
انــصــيــاع إلرادة أحـــد مــســتــشــاري املــلــك. وهــذا 
 بـــن الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة الــتــي 

ٌ
 فـــاصـــل

ٌّ
حــــد

كثيرين  وتمّسك  »البلوكاج«  مشهد  أخرجت 
ــــادئ، أو  ــبـ ــ مــــن مـــنـــاصـــري الــــحــــزب بــقــضــيــة املـ
املبدئية، كنايًة عن أهمية أخالقيات السياسة 
الديمقراطية  التوازن والقيم   رافعة 

ّ
التي تظل

ضمن فلسفة التنوير والحداثة التي نّظر لها 
إيمانويل كانط. 

أسهب بنكيران في تذكير جمهوره بمركزية 
هــــذه املــبــدئــيــة، وأّنـــــه ال »يــســتــطــيــع الــّســكــوت 
 خطابه 

ّ
عندما ُتــَمــسُّ املــبــادئ«. وانــطــوى جــل

عــلــى مــحــاولــة الــتــعــزيــز املــتــبــادل لــتــلــك القيم 
واملــبــادئ بينه وبــن جــمــهــوره، أو مــا يسّميه 
عالم السياسة، جون رولــز، »مبدأ االختالف« 
اتخذها  وقـــــراراٍت  مــواقــف  بـــمـــوازاة مجموعة 
رئيس الحكومة الحالي، فذّكر بنكيران بأوجه 
 في 

ْ
االختالف املتنامي بن تيارْين متنافسن

ــّدد انــتــقــاده موقف  »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، وشــ
الحزب في مجلس النواب في التصويت على 
»قانون اإلطــار« الــذي يستعيد الفرنسية لغة 

التدريس للمواد العلمية محل العربية.
عدد  لدى  قناعٌة حسابية عقالنية  ثانيتهما، 
 

ّ
غــيــر قليل مــن أعــضــاء الــحــزب ومــؤّيــديــه بــأن

املرحلة تستدعي زعيما متمّرسا على املناورة 
االقتراع.  إلى صناديق  األصــوات  واستقطاب 
 أسهمه االنتخابية مرتفعة 

ّ
ويعتقد الرجل أن

أكـــثـــر مـــن أي وقــــت ســـابـــق، بــفــضــل رأســمــالــه 
 عـــودتـــه قـــد تـــكـــون بــحــســابــات 

ّ
املـــعـــنـــوي، وأن

ــيـــس بــمــنــطــق  ــــرورة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ولـ ــــضـ الـ
العثماني.  وبـــن  بينه  التفضيل  أو  الـــفـــوارق 
ويعتد أيضا بأنه وّسع شعبية الحزب، ليس 
ــا بن  ــل وأيـــضـ بـــن املــســتــضــعــفــن فــحــســب، بـ

الطبقة الوسطى في املغرب.  
ــــى بـــــنـــــكـــــيـــــران، فـــــــي خـــــطـــــابـــــه، املـــنـــطـــق  ــّنـ ــ ــبـ ــ تـ
واستمالة  األخــطــاء،  تبرير  فــي  االستنتاجي 
ورّبما  إيجابية  بــأمــور  »ُقمنا  قائال  التأييد، 
 ال ينبغي تــبــريــر أخــطــاء 

ّ
ُقــمــنــا بــأخــطــاء. لــكــن

بأخطاء«. كما أّنه يستخدم الصور اإليحائية 
فــي أكــثــر مــن نــقــطــة، مــنــهــا »الـــّتـــنـــازل فــي غير 
ــن أعــلــى  مــحــّلــه مــثــل الـــحـــجـــرة الـــتـــي تـــهـــوي مـ
الــجــبــل الـــى الــــدرك األســفــل الــالمــتــنــاهــي، وقــد 

تنتهي إلى عمق الوادي«. 
ــه مــــن »كـــاريـــزمـــا  ــديـ يــــعــــّول الــــرجــــل عـــلـــى مــــا لـ
سياسية استثنائية داخل محيط يعج بأشباه 
الـــقـــرار«، كــمــا يالحظ  فــاقــدي  السياسين مــن 
األكــاديــمــي والــســفــيــر املــغــربــي، حــســن طـــارق، 
»بشكل أصبح معه شخصيًة ال يمكن التعامل 
معها بحياد أو عدم اكتراث، ذلك أن حضوره 
يستدعي، بالنسبة للعموم، بالضرورة اتخاذ 
مـــوقـــف إيــجــابــي أو ســلــبــي«. ويـــراهـــن أيــضــا 
األخالقية  العاطفية   ،

ْ
القناعتن اّتــســاق  على 

والــحــســابــيــة الــعــقــالنــيــة، فـــي قـــلـــوب أعــضــاء 
»سلطة  من  لديه  ما  وعلى  وعقولهم،  الحزب 
كـــاريـــزمـــاتـــيـــة تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا مـــن إيــمــان 
اآلخرين بقدراتها«، كما يخلص ماكس فيبر. 

2. معركة اختالف الرؤى 
وليس انشقاق الحزب

الحركة  بمسار  الجديد  الجيل  بنكيران  ذّكــر 

إلـــى  »األوراق  بــنــفــســه  ــذ  ــ أخــ ــنـــذ  مـ والـــــحـــــزب 
املحكمة عام 1983 لطلب االعتراف بالحزب«، 
فـــي مــرحــلــة »لــــم يــكــن لــــدي بــطــاقــة هـــويـــة أو 
شهادة ميالد كحزب، وكان يتواّلنا بوليسي 
واحــد اسمه الخلطي في مكتب 104«، وكيف 
ــانــــت طــــمــــوحــــات اإلســــالمــــيــــن ال تـــتـــجـــاوز  كــ
سقف الحصول على »عضوية مجلس بلدي 
الشعبية  الحركة  حــزب  وأن مؤسس  واحـــد«، 
الكريم  عبد  الراحل  الديمقراطية،  الدستورية 
الــخــطــيــب، كـــان »يــرفــض انــضــمــامــنــا إلــيــه في 
بداية األمر«، قبل قبولهم بعد تعثر حصولهم 
الــتــرخــيــص عـــام 1996. أوضـــح بنكيران  عــلــى 
أيضا كيف كان اإلسالميون »يعتبرون الدولة 
املغربية بمثابة طاغوت«، فيما نعته بعضهم 

بأّنه كان »عميال وبوليسيا«.
لم يكن سردا تاريخيا من أجل تأكيد الوقائع 
فــحــســب، بـــل وأيـــضـــا اســـتـــرعـــاء االنـــتـــبـــاه إلــى 
ــيــــاســــي، وملـــــــــاذا »كـــّنـــا  حـــصـــيـــلـــة الـــعـــمـــل الــــســ
مــضــطــريــن ألن نـــراجـــع أنــفــســنــا بــاســتــمــرار«، 
فــســار خــطــابــه فــي خــطــْن مـــتـــوازيـــْن: الــحــدث 
ــة، والـــتـــجـــربـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــاده الـ ــ ــعـ ــ ــأبـ ــ الــــســــيــــاســــي بـ
ــة املـــــــّد والــــجــــرز  ــمـــن عــــالقــ الـــشـــخـــصـــيـــة لــــه ضـ
بـــن حــــزب إســـالمـــي ومـــؤســـســـة الــــدولــــة الــتــي 
ال تــطــمــئــن إلـــى فــلــســفــة قــيــاداتــه فـــي التغيير 
املــجــتــمــعــي. هــو تــوظــيــف ذكـــي لــيــس للتاريخ 
كما  أو   ،)historicity( للتاريخانية  بــل  الــعــام 
»تدل  بأنها  الغربية  الفلسفة  أدبيات  تعّرفها 
على ميزة وضعنا اإلنساني«. هي تاريخانية 
تستحضر الــتــجــربــة الــذاتــيــة بـــمـــوازاة الــقــوى 
الــبــنــيــويــة الــتــي تــؤثــر فــي صــيــرورة الــتــاريــخ، 
أو كــمــا كــتــب الــفــيــلــســوف األملــــانــــي، ويــلــهــيــم 
ديلتي، أن التاريخانية »تعّرف البشر كائنات 

تاريخية فريدة وملموسة«.
استعرض بنكيران مكامن الخالف بينه وبن 
األمن العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، 
ــن الــعــثــمــانــي،  ــديــ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــ
والـــــوزيـــــر والــــقــــيــــادي فــــي الــــحــــزب مــصــطــفــى 
الرميد، واتهمهما بإهداء املواد التعليمية إلى 
»لغة االستعمار«. واعتبر أن الرئيس املستقيل 
من زعامة الكتلة البرملانية للحزب في مجلس 
النواب، إدريــس األزمــي اإلدريــســي، احتجاًجا 
على القانون اإلطــار، أقــرب إليه منطقا وقلبا 
مــن الــعــثــمــانــي. وقـــال »عــنــدمــا علمت بــالــقــرار 
فّكرت كثيرا في مغادرة الحزب، حيث إنني لم 
أعد أشعر بأنه يشّرفني االنتماء لحزٍب تّتخذ 
 موقفه من 

ّ
الــقــرار«، بيد أن أمانته العاّمة هذا 

 حّدة من نقمته على قيادي 
ّ

الرجلن يبقى أقل
آخر في الحزب لم يذكره باالسم. 

»العدالة   
ّ

أن على  العثماني  شــدد  املقابل،  فــي 
ــيــــس حـــزب  ــات ولــ ــســ ــؤّســ والـــتـــنـــمـــيـــة حــــــزب مــ
 بــمــؤّســســاتــه، وبـــدون 

ّ
أفــــراد، ويــجــب أن يــعــتــز

ــر أيضا  ــ مــؤّســســات فــال معنى لــلــحــزب«. وذّك
بــضــرورة »االلـــتـــزام بــقــرارات الــحــزب، ألنــه إذا 
غابت قواعد العمل غابت الديمقراطية«، وأنه 
يــؤمــن بــقــيــم الــتــعــاون والـــتـــشـــارك، ولــيــس من 
أنــيــر البلد«  املــثــل الشائع »أنـــا وحـــدي  منطق 
ضمن صــفــوف حـــزٍب اخــتــار املــصــبــاح شعارا 
انتقاد سابق  له. ويتقاطع هذا التصريح مع 
تــلــّقــاه بــنــكــيــران مــن الــرمــيــد الـــذي اتــهــمــه بأنه 
إخــوانــه بشكل  لنفسه ويسّفه جهود  ينتصر 
»جعله وكــأنــه هــو الــحــزب والــحــزب هــو«، بما 
يــقــتــرب مـــن مــقــولــة ُتــنــســب إلــــى املـــلـــك لــويــس 

الرابع عشر »أنا الدولة، والدولة أنا«. 
ــــدرك أنــــصــــار بـــنـــكـــيـــران طــبــيــعــة الــتــحــديــات  يــ
ــوده »خـــطـــة ب« في  ــ املــقــبــلــة، ويــعــتــبــرون وجــ
مواجهة الــتــوعــدات املــتــكــّررة ألمــن عــام حزب 
ــر عــزيــز  ــ ــوزيـ ــ الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لـــــأحـــــرار، الـ
ــزب األحـــــرار إذا ســـار على  أخـــنـــوش، بـــأن »حــ
الــجــديــدة،  السياسية  ديناميته  مــنــوال  نفس 
ــتــــرأس  ــات املـــقـــبـــلـــة ويــ ــابــ ــخــ ــتــ ســـيـــتـــصـــدر االنــ
الحكومة العتيدة، بداًل من العدالة والتنمية«. 
 

ْ
حريصن يــظــاّلن  والعثماني  بنكيران   

ّ
ولــكــن

عــلــى وحـــــدة الــــحــــزب، بــعــد أن كــــان بــنــكــيــران 
يــتــرقــب االنـــشـــقـــاق فـــي الـــحـــزب، عــنــدمــا أصـــّر 
كــبــار املــســؤولــن على عــدم تــرّشــحــه، كما كان 
العثماني  ويتفاءل  ســنــوات.  ثــالث  قبل  يقول 
بــروح  الــراهــنــة  التحديات  مواجهة  بإمكانية 
ــراد، عــلــى أمــل  ــ املــؤســســات، ولــيــس إرادات األفـ
أّنهما وبقية األعضاء »سنبقى كّلنا في حزب 

العدالة والتنمية يدا واحدة«.

3. ملكي بال منازع!
دحض بنكيران الشكوك في موقفه من امللكية 
فــي ظــل مرجعيته اإلســالمــيــة، وحـــاول تبرير 
إعــفــائــه مــن منصب رئــيــس الــحــكــومــة بالقول 
»كــنــت مثقال وخــّفــف عــّنــي املــلــك الــثــقــل«. وقــد 
يــحــتــار بــاحــثــو الــتــحــلــيــل الـــنـــقـــدي لــلــخــطــاب 
فــي تحديد مــا هــو ملكي ومــا هــو غير ملكي 
زعيم  وبنكيران  املــعــارض،  بنكيران  عقل  فــي 
الحزب، وبنكيران رئيس الحكومة، وبنكيران 

السياسي »املتقاعد«.
)باحث مغربي، أستاذ النزاعات الدولية 
في جامعة ميسن األميركية(

في جدل حزب العدالة والتنمية المغربي

خطاب بنكيران
            المرجعيات والمقاصد

مهما تهّذبت لباقة 
الخطاب لدى بنكيران 

في الجلسات الخاصة 
أو المحافل العامة، 

ال تقلّل من الّضجر 
الذي يشعر به

يراهن بنكيران على
أّن أنصاره في الشبيبة 

والمجلس الوطني 
واألمانة العامة لحزبه 

العدالة والتنمية 
يستطيعون قلب 

المعادلة

»الشــعب يريد، بنكيران من جديد«، و»ال تراجع ال استســام، بنكيران إلى األمام«.. هي هتافات اســتقبل بها عبد اإلله بنكيران في 
مؤتمر ســنوي لشــبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي في مدينة القنيطرة، فما دالالت األمــر؟ وأين موقع بنكيران اليوم من 

حزبه؟ وأين موقع الحزب من جماهيره من جهة، وداخل الخريطة السياسية المغربية من جهة ثانية؟

بنكيران خال المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية في الرباط، 2017/12/9 )األناضول(

وجوده  ويعتبرون  المقبلة،  التحديات  طبيعة  بنكيران  أنصار  يــدرك 
»خطة ب« في مواجهة التوعدات المتكررة ألمين عام حزب التجمع 
الوطني لألحرار، الوزير عزيز أخنوش، بأن »حزب األحرار إذا سار على نفس 
منوال ديناميته السياسية الجديدة، سيتصدر االنتخابات المقبلة ويترأس 
بنكيران  يظّل  ولكن  والتنمية«.  العدالة  من  بدال  العتيدة،  الحكومة 
يترقب  بنكيران  كان  أن  بعد  الحزب،  وحدة  على  حريصيْن  والعثماني 
االنشقاق في الحزب، عندما أصرّ كبار المسؤولين على عدم ترّشحه، 

كما كان يقول قبل ثالث سنوات.

»خطة ب«

20

واملــجــلــس الــوطــنــي واألمــــانــــة الــعــامــة لــحــزبــه 
املعادلة،  قلب  يستطيعون  والتنمية  العدالة 
إذا ألــــّحــــوا عـــلـــى تــرشــيــحــه لـــأمـــانـــة الــعــامــة 
للحزب في املؤتمر املقبل، فهو يقول »إذا كان 
من الــضــروري، لن أعــود رئيًسا للحزب حتى 
تقّطعوا هــاذ الــحــوايــج«. هــي رســالــة مباشرة 
تكهنات  الرجل، وسط  بقدرات  املتفائلن  إلى 
ــأن حـــظـــوظ الـــحـــزب ســتــتــراجــع لــيــكــون بن  بــ
األحـــزاب الثالثة األولـــى فــي اقــتــراع نوفمبر/ 
الوضع عقب  غــرار  الثاني 2021 على  تشرين 
أجــهــزة  تــأيــيــد  إلـــى  بالنظر  انــتــخــابــات 2002، 
ــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــأحــــرار،  ــ الـــــدولـــــة حــ
األصــالــة  فــي حــزب  أخــفــق استثمارها  بعدما 
واملــعــاصــرة قبل انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
األول 2016.  يــقــول الــرجــل إن مــن يــريــد أحــدا 
 

ْ
بقناعتن تفاؤله  ز 

ّ
ويتعز يفعل،  مــاذا  يعرف 

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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