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 قدمة م

جه حول اسم خارمع اقتراب موعد المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية" بعد أيام، يحتدم النقاش داخل أوساط الحزب و

سأأأأأمت ل أأأأأال  عب د اإلله بنكيران، أمينه العام الجديد؛ ففي الوقت الذي أيقن فيه العديد من المراقبين من أن المسأأأأأدلة قد حل

والية ثالثة في من القانون الداخلي للحزب، بما يتي  لألمين الحالي االسأأتمرار ل 37و 16خاصأأة بعد طرت تعديل المادتين 

تولي بمن القانون األسأأأأاسأأأأي التي تسأأأأم  16ان الحزب في اجتماعها األخير تعديل المادة من أأأأبه، رفغأأأأت أللبية برلم

حزب بسأأأأب  المسأأأأؤولية ألمثر من واليتين متتاليتينا مما أن من اأأأأدن التعديل اسخر منع سأأأأيعرة الوررال عل  قرار ال

ثماني، ومن ثم يقودها سأأأأأأعد الدين الع وجودهم بال أأأأأأفة داخل أعل  هيية تنفيذية فيه، وفبا ارتباط الحزب بالحكومة التي

خرى، يعتقد أي أأأأأب  أمثر قدرة عل  ممارسأأأأأة أدوارة في العزقة مع التزاماته تجاة المجتمع والدولة والحكومةا من جهة 

ة، قد قعع العديد من المتابعين أن الت أأأأأأويت الذي تم  جرالة داخل برلمان الحزب، ومانت نتااجه مفاجية ولير متوقع

ب العدالة والتنمية،   الوالية الثالثة لبنكيران ب أأأفة نهااية، وقد  مر سأأأليمان العمراني، ناا  األمين العام لحزالعريق عل

لاب أنه "مان هناك نقاش مبير داخل مؤسأأأسأأأاب الحزب بع أأأول تعديل المادتين المذمورتين، وانتقل جزل منه للفغأأأا

ماع السابق للجنة في اجتماعاب األمانة العامة وقبل  لب في االجتالعمومية، وخ وًصا في الملتقياب الجهوية للمؤتِمرين و

ًز أن "النقاش بمأأأدن المادتين اسأأأترر  خزل الدور ة االسأأأتثنااية األنظمة والمسأأأاطر المنبثقة عن المجلل الوطني، مسأأأجنِ

ها الرأي ة التي علمسأأأأاعاب، وأدل  مل متدخل بدلوة، ومان الت أأأأويت سأأأأريتا ومانت النتيج 9للمجلل الوطني، أمثر من 

سأأأأأاسأأأأأي من القانون األ 16(ا وفي  ثر  لب  مر بنكيران في ت أأأأأري  لل أأأأأحافة أن "قرار رفم تعديل المادة 1العام")

ن عدمها مانت (ا واعتبر بنكيران أن مسأأدلة التمديد له م2، قرار مؤسأأسأأاتي أحترمه وألتزم به")37للحزب، ومذلب المادة 

لمهم اسن أن يستمر طرفًا فيها، مغيفًا أن "ا -وهو موضوعها الرايل-الحزب لم يكن بنكيران أمًرا خزفيتا بين فريقين في 

 (ا3الحزب بنفل النافَل الذي جال به، وبذاب القيم والمبادئ، هذا هو هدفنا جميعًا")

 

نذ  يه، ومي2011وم لد ته  ته مع الق أأأأأأر، ومدى مقبولي خارجية من أبررها عزق ياب  حد جه ت باب الحزب يوا ف يتم ، 

ستقزلية القرار الحزبيا و ل   ساد وأعدال ا سم  بـأأأأأأأ"التاَحكام" ومقاومي اإلصزت وقوى الف "التعبيع" معه ومواجهة ما ي

 والتنمية: الخوف من االصطدام بالمؤسسة الملكية، وأطروحة رد االعتبار لألمين العام للحزب بنكيران )الجزيرة( أطروحتان تتجاذبان حزب العدالة 
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جان  هذا التحدي أصأأأأأب  يواجه تحدياب داخلية عميقة أهمها تماسأأأأأكه ووحدته الداخلية التي أصأأأأأبحت مهددة منذ  عفال 

دة ت أويت برلمان الحزب عل  بنكيران من تمأكيل الحكومة، وتعيين الع ثماني بداًل منه، وما أفررة من انقسأام داخلي جسأا

عدم تعديل النظام األسأأأأاسأأأأي في محاولة قرأها البعم عل  أنها قعع العريق مبدايتا أمام بنكيران نحو الوالية الثالثة، فما 

س وهل سأأأيرب  الحزب معرمته الداخلية هي أسأأأباب هذا االنقسأأأامس وما سأأأب  ت أأأويت األللبية ضأأأد التمديد لألمين العام

وي أأأأمد بعد أن رامم مجموعة من المكتسأأأأباب طيلة الفترة التي أاأأأأرئ فيها عل  رااسأأأأة الحكومة قبل وأثنال وبعد عقد 

 المؤتمر الوطنيس ثم ما هو م ير بنكيران والحزب وما هي السيناريوهاب المحتملةس

 

 

 معركة الواجهتين

ربي والحزب في فترة ما باب يعرئ بالربيع الع 2011عام  منذ انتقال حزب العدالة والتنمية من المعارضأأأأأأة  ل  الحكومة

 يعوض مجموعة من التحدياب والمعارك السأأأياسأأأية؛ بهدئ تح أأأين وجودة في السأأأاحة السأأأياسأأأية، وتحقيق مجموعة من

 رها مما حدثالمكاسأأ  مان من أبررها رهان الحفاع عل  اسأأتقزلية قرارة السأأياسأأي الداخلي من تدخل أجهزة الدولة وتدثي

لمعارك اضأأأافة  ل  اإلب ،مع أحزاب أخرى ما لبثت أن فقدب اسأأأتقزليتها وتعرضأأأت للتدجين وأصأأأبحت تابعة لادارةا هذا

سأأتورية التي تم االنتعابية المتتالية التي خاضأأها الحزب منذ تدسأأيسأأه أواخر التسأأعيناب حت  اسنا لكنه مع اإلصأأزحاب الد

لمعارضأأأأة أصأأأأب  أمام تحدياب جديدة من قبيل عزقته الجديدة بالق أأأأر، وا  قرارها، وتولي الحزب رااسأأأأة للحكومة ف نه

دارة االنتعاباب صا عزقته مع الناخبين الذين منحوة الحزبية ولير الحزبية، ومعرمته ضد "التحكم" وقوى الفساد، ثم أخيرً 

جمع ، الذي بفغله يل س الحكومةلا لتر ،انله بن ميرعبد اإل ،التمريعية في مناسبتين متتاليتين، ووضعوا ثقتهم في أمينه العام

ل صأأمودة "التحكم" من خز لتي خاضأأها، بل ورب  معرمته ضأأدالمراقبون أن الحزب رب  معظم االسأأتحقاقاب االنتعابية ا

نكيران بالمقابل بومقاومته وعدم استسزمه رلم النكساب المتتالية التي عرئ ميف يحولها  ل  انت اراب أمام المع ا لكنا 

رقلة تمأأأكيله سأأأر معرمة الوالية الثالثة أمام برلمان حزبه بعد  عفااه من طرئ الملب محمد السأأأادس عل   ثر فمأأأله أو عخ

لفمل في امانت  -يبدو طيلة مموارة السياسيما عل  -للحكومة الذي استرر  عدة أاهرا لكن أمبر خساار بنكيران ممعص 

اته مفرداب من حيث مثرب انتقاداته تجاة أجهزة الدولة، فتواترب في خعابال مواقفه؛ مسأأ  رضأأا وثقة الملب، ربما من جرا 

ه قال بنكيران  ن فذة  نا ماسأأأأأأي  والعفاريت"، و"وجود دولتين" و"التحكم" في  اأأأأأأأارة منه  ل  جهاب  يل: "الت ا تعرقل قب

" ن  :ي حوار صحفياإلصزحابا وحت  وهو في من   رايل الحكومة وخزل جوالته ولقالاته الحزبية، قال  اب مرة ف

طويلةا وهذا  بعد أن سع  لكسبه لمدة ،(4) ورضا المع " يهو رضا والدت نيو ن ما يهم يا بالنسبة لرضا الملب ليل مهمت 

حاطة بكثير دية وموا عل  أن عزقته بالملب تبق  اة الق أأر الملكي بكثير من االسأأتيال حينها، لكنه مان م أأرت الت أأري  تلقا 

حكمت عل  بنكيران  العديد من المحللين مهينة، وبالتالي هاالمأأيل الذي انته  ب عفااه بعريقة اعتبر ،والتبجيلمن االحترام 

ل  رأس نج  فيه سأأأأأأعد الدين العثماني الذي خلفه عما ربما  وهوبالفمأأأأأأل في تعبيع عزقة الحزب مع الق أأأأأأر في عهدة؛ 

والتنمية، ولم  رلبته في االاأأأأأأترال مع حزب العدالةعن ل الحكومة ر الملب للعثماني لحظة تعيينه لتمأأأأأأكيالحكومةا لقد عبا 

 ل ممكًز كنِ يمما العمل الماضية، وهو ما يعرت السؤال: هل السنواب ر بميل مماثل لسلفه حس  علمنا طيلة يسبق أن عبا 

ل  التمرد في عأم اأأأأعص بنكيران أو باألحرى الحزب بقيادة بنكيرانس  ن بنكيران يمتلب القدرة  هو الحزب بالنسأأأأبة للدولة

ة، وهو اأأعص له رة، ولرته البسأأيعة المامرلحظة، ويتقن معتلف األدوار والوعااف بقوته التواصأألية والسأأياسأأية المؤثنِ  ةأي

ة، والحرمة اإلسزمية، م انعراطه بعد  لب في المبيبة اإلسزميا يتبن  الفكر اليساري ثن مان طالبً أالعديد من الترامماب منذ 

معبية الدستورية الديمقراطية برااسة عبد الكريم الععي ، لينتهي به المسوصواًل  سً   ل  انغمامه للحرمة ال ا لحزب ار راي

 العدالة والتنميةا
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 امستعدت مان اته  عل  رأس الحزب، لكنه في اسن االستمرار  فكرة بعد بنكيرانستَ اومنذ تمكيل حكومة سعد الدين العثماني، 

ارجي انعكل ن يستمر في حال ما   ا اضعرب قياداب الحزب  ل  هذا االختيارا نستنتج من  لب أن ال راع السياسي العأل

عفال، عل  الوضع الداخلي للحزب، وانتقل من صراع مع الدولة والمعارضة  ل  صراع بين أعغال الحزب خاصة منذ اإل

ة عن  لب بمكل رب خرجاب بنكيران األخيرلة الوالية الثالثة للنقاش داخل لجنة األنظمة والمساطرا وقد عبا دحت  طرت مس

سأأياسأأي، وأن جلي    لم تعلل من رسأأاال لير مبااأأرة بعثها الرجل في عدة مناسأأباب، عندما تحدث عن اسأأتقزلية القرار ال

لتي اأصأأبحت مقلقة، السأأيما بعد ال أأراعاب التي تفجرب بين القياداب الحزب ضأأربه رلزال سأأياسأأي وأن وضأأعية الحزب 

تي لم يتمكن اسأأتفادب من "المناصأأ  الورارية"، وأخرى بقيت مسأأاندة له طيلة مراحل محاوالته لتمأأكيل حكومته الثانية ال

ق ار للمأأأأأعص الذي حقا لرد االعتب ة ممحاولةلثمن تمأأأأأكيلها في النهاية، مما فت  الباب أمام  مكانية تجديد الثقة فيه لوالية ثا

األخير  الحزب في عهدة  نجاراب لير مسأأأأأأبوقةا وهذا األمر لم يح  بثقة أللبية برلمان الحزب الذي رفم في اجتماعه

ضأأد مقترت  بمن واليتين متتاليتين، حيث صأأوا  مثرمن القانون األسأأاسأأي التي تسأأم  بتولي المسأأؤولية أل16تعديل المادة 

بحذئ  37اا مما رفم برلمان الحزب تعديل المادة تً م أأأونِ  231صأأأوتوا بنعم من أصأأأل  101ا مقابل وً عغأأأ 126التعديل 

 ا(5)عغوية وررال الحزب من األمانة العامة للحزب بال فة

 

سابق، عبد اإلله بنكيران مكل مبداي ،لقد أصب  األمين العام للحزب ورايل الحكومة ال سبا  رعام ،وب ة الحزب في خارج 

وبين معارض لها؛  ا في صأأفوئ الحزب بين مؤيد للوالية الثالثةا حادت لة خلقت انقسأأامً دالمؤتمر الوطني المرتق ، وهذة المسأأ

لذي عرفه ابنكيران نحو الوالية الثالثة من مؤاأأأأأأراب "التراجع الديمقراطي"  ل حيث اعتبر المؤيدون أن قعع العريق ع

وما ، 2017أمتوبر/تمأأأأأرين األول  7، التي جرب في نتعاباب التمأأأأأريعيةال عفااه من تمأأأأأكيل الحكومة بعد االمررب منذ 

ق  من صأأأأورة الحزب كون الحل الوحيد إلنقا  ما تبتربما  الوالية الثالثة ة تفتقد للمأأأأرعية االنتعابية، وأنأفررته من حكوم

ا ن رمزً االنتعاباب الجزاية، وباعتبار أن رعيم الحزب ما خاصأأأأأأة بعد تراجع اأأأأأأعبيته في الفترة األخيرة وخسأأأأأأارته في

ي يد فللمقاومة والممانعة، وهو ما يهدد الحزب بمسأأأأأأأار ممأأأأأأأابه ألحزاب أخرى انته  بها المعائ  ل  أن ت أأأأأأب  أداة 

األساسي نون "المعزن" بعد تعليها عن تجسيد  رادة الناخبينا وفي الوقت نفسه يؤمد العرئ اسخر أن رفم تعديزب القا

لمدة  أنقذب الحزب من انتكاسأأأأة ديمقراطية، مانت سأأأأتؤدي بالحزب  ل  مسأأأأار ديكتاتوري يسأأأأتمر فيه الزعيم في من أأأأبه

ول عل  القيادةا ا عن منهج "الممروع اإلسزمي" ومبدأ التداطويلة، مع التمديد عل  أن هذة التعديزب مانت ستعتبر خروجً 

د للمأأرعية أي مبرر موضأأوعي وتم ربعها بمأأعص بنكيران، مما أن اعتمادها يفتق -في نظر هذا العرئ-ثم  نه لم يكن لها 

كتسأأأأباب القانونية واألخزقية، في حين ينسأأأأجم رفغأأأأها مع متعلباب الظرفية التي تسأأأأتدعي التوافق من أجل تح أأأأين الم

 وتجني  الحزب تحدياب مرتبعة بالعزقة بين الق ر وحكومة العثمانيا

 

، بل ربما آل عل  أن الحزب لم يعد يسأأتعيع تدبير واحتغأأان خزفاته الداخلية اق  خروج هذا ال أأراع  ل  العلن مؤاأأرً ويب

عدم عهور  األمر  ل  محاولة مل طرئ  ضعائ العرئ اسخر في أفق التحكم في نتااج المؤتمر المقبلا ويمكن  يعار سب 

ي الحكم ا عن مرامز صأأأأأنع القرار، لكن يبدو أنه بمجرد ممأأأأأارمته ف ل  مون الحزب مان بعيدً   هذة العزفاب فيما مغأأأأأ

 ااا فمييً وتمكنه من مقاليد التسيير والمناص  بدأب العزفاب تكبر اييً 

 

 ديمقراطية تحت الضغط

لثة قت  حدى ال حف المرربية عل  نتيجة ت ويت المجلل الوطني لحزب العدالة والتنمية ضد التمديد لبنكيران لوالية ثاعلا 

قاالة: "السأأأأأياسأأأأأي األمثر اأأأأأعبية في المررب هزمه حزبه"، وهذة المزحظة الواردة تدفعنا لعرت تسأأأأأالل مفادة:   ا مان 

بنكيران يعتبر ورقة رابحة بالنسبة للحزب، وبفغل قيادته رامم الحزب المزيد من االنت اراب وحقق المزيد من المكاس  
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حزب، وقد ال يكون له بديل مماثل في الحزب في الوقت الراهن، فلما ا في أصأأأأأع  الظروئ وحظي بمأأأأأبه  جماع داخل ال

تت األللبية ضأأأدةس ولما ا لم يتم التجديد له لوالية جديدةس للجواب عل  هذة األسأأأيلة ف ن هنالب مجموعة من األسأأأباب صأأأوا 

 نذمر منها: ،أدب  ل  الت ويت ضد الوالية الثالثة

  رج عن عل  ملتمل أحد أعغأأأأال المجلل الوطني للحزب؛ المأأأأيل الذي رفع الحا بنال ن الت أأأأويت مان سأأأأريت أ :أواًل

بر عن رأيها في روا عن موقفهم بكل أريحية، وبالتالي فالكتلة ال أأامتة التي لم تعبعم األاأأعال المترددين الذين عبا 

 المجلل انحارب في األخير لعيار عدم التمديدا 

 

  ًلوررال ا"تحالف الدعوي والسأأياسأأي" في الحزب والذي يغأأم تيار بـأأأأأأأأمية ئ ما يسأأم  في األدبياب اإلعزووق :اثاني

لني، وضد عللحزب ونواته ال لبة، ضد بنكيران بمكل  ةمن قياداب حرمة التوحيد واإلصزت، الذراع الدعوي اومثيرً 

الوسأأأأيلة الوحيدة  وهيال من خزل القانون  ألن  لب لن يتم  ؛من النظام الداخلي 16في المادة  محاولة إلعادة النظر ةأي

 للوقوئ ضدة دون ترك األمر حت  المؤتمرا

 

الرهان األول   ا مان بنكيران قد رب  لقد أصب  الحزب مع بنكيران يدخل في خانة األحزاب السياسية العاضعة للزعامة، ف

الف للقانون األمر مع في المؤتمر االسأأأتثنااي قبل عام من خزل تمديد واليته سأأأنة  ضأأأافية تحت مبرر االنتعاباب رلم أن

حدث اإلعفال، والذي  ا في صفوفه منذا حادت ا وانقسامً ي أحدث ارخً ذمعارضة عل  عكل خيار الوالية الثالثة ال ةأي ولم يتلقا 

ل  رأس الحزب عدن استمرار بنكيران با ع من اعبية بنكيران وراد من نفو ة داخل الحزب عل  اعتبار أن هناك اعتقادً وسا 

قد أقحم الحزب في  ابة تحدنٍّ للدولة وفيه الكثير من المعاطرة، مما أن النمط الذي فرضأأه بنكيران في تسأأيير الحزبيعتبر بمث

 رمته الداخلية تعرج للعلناأصراعاب متعددة مما جعل 

 

  ًن المأأع ،من لبنكيران داخل الحزب ينتمون لقواعد الحزب من مناضأألين ومتعاطفين وفياب عريغأأة ين المؤيدأ :اثالث 

للبية ألون وا يمكنِ روا عن تدييدهم العلني الستمرار بنكيران لوالية ثالثةا هؤالل و ن مانعبا  نيذوخاصة اباب الحزب ال

لون بل قد يمأأكنِ ر داخل أجهزة اتعا  القرار خاصأأة برلمان الحزب، لكنهم في المقاليل لديهم صأأوب مؤثنِ  همعددية  ال أن

 الحسم في تعديل النظام األساسي من عدمهاأللبية في المؤتمر الذي بيدة ملمة 

 

  ًوهو ما سأأزمي نحو المحافظة: يؤمد رفم تعديزب القانون األسأأاسأأي من قبل برلمان الحزب ميول الحزب اإلارابع ،

أي قرارٍّ  س الت أأأأأأور الذي يعتبر أن العقل اإلسأأأأأأزمي يميل  ل  الحفاع عل  المكتسأأأأأأباب وعدم المعاطرة باتعا يكرنِ 

لة نفسأأأها التي  اته بل مرتبعة بالدو حيث  ن اإلاأأأكالية اليوم لم تعد مرتبعة بالحزب في حدنِ  ؛مغأأأمونة معرجاتله لير

اب التي تمر بعدة أرماب تعص التمثيلية السأأأياسأأأية، والمؤسأأأسأأأاب الوسأأأيعة، وتدبير االحتجاجاب،  ضأأأافة  ل  التحدي

سأأأأياسأأأأي  مل  لب عدم وجود بديل ل   باإلضأأأأافةتعرفها مجموعة من القعاعاب االجتماعية واالقت أأأأادية والبييية، و

ادتها ورعمااهاا ال اسأتبدال قا من ترييراب جرا ض حزب العدالة والتنمية، رلم ما عرفته األحزاب السأياسأية مؤخرً يعونِ 

الحزب في عهد عزل حزب العدالة والتنمية بمكل مباار، رلم أن عزقة الدولة و تهاهذا ما قد يثني الدولة عن محاولو

  نكيران لم تكن مستقرة وقد طر  عليها الرموض وااللتباس بل  نها مرب بلحظاب اد وجذب قويةاب

 

رأي مجان  لل أأأواب، هو الفعلية عن مل تدثير خارجي  اثبتا اسأأأتقزليتهمأالزعم بدن طرفي ال أأأراع في الحزب قد  ولكن

استقزلية القرار السياسي للحزب  ال أن فرضية التدثير العارجي حاصلة ال محالة،  أفمن حيث المبدأ ي ع  الععن في مبد

سية التي بعثها الق ر في  سيا مكل  يجابي مع الرساال ال ار من خزل تجاوب أعغال المجلل ب مكل لير مبا لكنها تمت ب
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ا للغأأأرط الذي اسأأأتجابة ورضأأأوخً  وبتعبير أد  مان األمر ا(7)مثير من المناسأأأباب وتجسأأأدب باألسأأأاس في  عفال بنكيران

ا لدروس التجربة الحكومية األول  التي مانت مليية بالتمأأنجاب والت أأادماب والحرب المعنوية يمارسأأه الق أأر، واسأأتيعابً 

والرساال الممفرة بين الحزب اإلسزمي وحلفااه من جهة وبين التيار المناوئ للحزب االسزمي من داخل الدولة، في وقت 

فغأألت خيار المهادنة واالسأأتجابة لمتعلباب الظرفية السأأياسأأية  بين فئة اا وسأأعً ا لم يقبل خعت ا حادت حزب انقسأأامً يعرئ فيه ال

في محيط وطني و قليمي ممأأأتعل ومتدرم وتفادي أي صأأأدام قد يقود  ل  مواجهة مبااأأأرة مع الدولة بعد أن مانت تتم بمأأأكل 

ادها اإلجماع واالتفا  عل  العمل في  طار الثوابت الوطنية من ضأأأمني وبعث رسأأأالة  ل  مؤسأأأسأأأاب الدولة وللمأأأرمال، مف

ترهن م أأأير ومسأأأتقبل الحزب بمأأأعص بنكيران مسأأأتبعدين فرضأأأية ال أأأدام، وبالتالي مان في  وبين فئةمنعلق مبداي، 

ن الحزب دب مثر في الساحة السياسية وموقنينأي موقع الحزب ووجودة تقديرهم أن مراهنتهم بالحزب بزعامة بنكيران سيقونِ 

 مما حدث في تجارب مماثلةا او تراجعً أا من دون بنكيران سيمهد انقسامً 

 

لعروج من اليه الحزب اليوم ولعريقة  طروحتان داخل الحزب وتياران لكل منهما تفسأأيرة للمدر  الذي وصأأل أهناك  ، ن 

ا ران تحديً لة التمديد لبنكيدواعتبار مسأأأأن أأأار "العوئ من االصأأأعدام بالمؤسأأأسأأأة الملكية" هناك أطروحة عنق الزجاجة: ف

ادنه تعجيل ال دام بين الحزب والق ر، خاصة أن تجديد الوالية لبنكيران للدولة والحكومة،  ة  ل  الق ر عتبر رساليمن 

فاوض مع الحيمفادها أنكم  ن منتم تع تالي فدي ت قد انته  فهو با ٍّ عل  رأس الحزب، وبال زب وأي حوار لتم أن بنكيران 

بار للزعيم ضرورة رد االعتها أن ارهناك أطروحة أخرى يرى عه، سيتم بالغرورة عبرة مدمين عام للعدالة والتنميةا وم

ة حكومة هين والتمأأأبث بععه السأأأياسأأأي الذي ال يهادن وال يقبل التحكم، بل وضأأأرورة ف أأأل قيادة الحزب عن قيادالذي أل 

  "االنقزب"ا

 

في األمين  لة التعديزب بمأأأكل نهااي يسأأأتمر اأأأد الحبل بين قواعد الحزب التي ترىدوفي انتظار حسأأأم المؤتمر المقبل مسأأأ

عين عن حكومة ضأأأأأمانًا السأأأأأتقزلية الحزب واسأأأأأتمرارية اأأأأأعبيته، وتيار الوررال المداف ،عبد اإلله بنكيران ،العام الحالي

من  ا ن الت أأأأويت في برلمان الحزب تم تحت الغأأأأرط خوفً  :العثماني والمزيد من التقارب مع الق أأأأرا وخزصأأأأة القول

ضمحزل التالي االباالصعدام بالدولة ومن دحر الحزب و عزن الحرب ضدة، ويقابله خوئ آخر من االصعدام بالمجتمع و

 السياسي، لكن من الواض  أن الكفة قد رجحت في األخير ل ال  العرئ األولا

 

 انزياح عن المنهج

اإلطار  رعاماب العدالة والتنمية  ل  العلن ممأأأأف عن أن الحزب  ا المرجعية اإلسأأأأزمية قد انزات عن ن خروج صأأأأراع 

ورير والقيادي في ل عليه في البداية وطبع عزقة "اإلخوان" فيما بينهما ويدتي مل هذا بعدما اتهم الاألخزقي الذي تدسأأأأأأا 

ادة نفسأأأه" و"اسأأأت أأأرار نغأأأال اسخرين من  خوانه في قيبنكيران بـأأأأأأأأأ"تمجيد  ،في تدوينة له ،م أأأعف  الرميد ،الحزب

عا لون حيث أعهر مناضأأأأأألي الحزب ومدنهم مت ؛ا وجال  لب في رد عل  ملمة ألقاها بنكيران في أحد لقالاته(8)الحزب"

نه هو ين باسأأأأتحقاقاب مرحلة حاسأأأأمة من تاريو الحزب والوطن، وتمجيدة لنفسأأأأه بمأأأأكل جعله ومدثرتطون ولير مكومفرنِ 

  حس  نفل التدوينةا ،الحزب والحزب هو

 

اندلعت الحرب الكزمية وحرب التسأأأريباب واالتهام بالعيانة والعمالة للمعزن والزج بالحزب في خط  ،وباإلضأأأافة  ل  هذا

ها الميل الذي يتناف  مع المرجعية األخزقية التي يتبنا ؛"التحكم" بين أعغال الحزب منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني

 ثر الؤمر سأأأأيالحزب، وهو أمر يمكن اعتبارة بمثابة انقزب عل  المبادئ التي وضأأأأعها  خوان بنكيران ألنفسأأأأهما وهذا األ

محالة عل  صأأورة الحزب في المسأأتقبل، وهي صأأورة مانت قاامة عل  الععاب األخزقي باألسأأاس، لكن انكمأأف العكل 
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مة التي يعيمها الحزب، وبالتالي فالحزب تحول من لرة المبادئ والقيم ربعدما تغاربت الم ال  وتباينت المواقف بمدن األ

ا في محاوالب التغييق عل  وجهاب النظر المعالفة قبل الوصول  ل   ل  البرالماتية ولرة الم ال ا وقد تجسد  لب أساسً 

ا من مثقفين وسأأأأأأعيين،  ل  ر عن أرمة قيم دخل فيها الجيل الحالي من الحزب، الذي تحول تدريجيت هذا الوضأأأأأأع مما يعبنِ 

 محترفي سياسة نفعيين، بمبرر الواقعية والتدبير السياسي الناجعا

 

عة السأأتعادة ومما ال اأأب فيه أن الحزب سأأيتجه  ل  مؤتمرة بدون "أطروحة" للمرحلة المقبلة ودون برنامج  نقا ، ودون خ

تقديرة وم أأأأأأالحه وليل  و ضأأأأأأدها قد فعل  لب بنال عل ألثالثة د للوالية امن عبا  لا المبادرة والوفال لثقة الناخ ؛ لذا ف ن جل 

 اياسية مستقبًز ا ستكون له ملفة سا من قناعته ومبادئ "الممروع اإلسزمي"، وهذا حق يسم  به القانون، لكن حتمً انعزقً 

 

 مصير بنكيران ورهانات المؤتمر

  المؤتمرون بنكيران نه من الممكن أن يعاق     ؛االحتماالب ا عل  ملحسأأأأأم بعد، وما رال مفتوحً  ن أمر الوالية الثالثة لم يل 

؛ م بعدحسَ تل  مرة أخرى مما يمكن يعاقبوا معارضيها ورلم ت ويت المجلل الوطني عل  عدم تعديل المادتين ف ن األمور لم

دعل  هيية مالمؤتمر ، وال يمكن م أأأأأادرة حق (9)حيث " ن المعرمة القانونية لم تنته بعد ضأأأأأد الرافغأأأأأين للوالية الثالثة"

 تقريرية في الحزب في تعديل النظام األساسيا 

 

الذي  (10)ب السأأأأأأياسأأأأأأيةم لألحزامن القانون المنظنِ  14ا للمادة و لب طبقً  ؛دراج نقعة التعديل  ن لدى المؤتمر  مكانيةَ  عادة 

سي للح مترط في فقرته األول  ضرورة م ادقة المؤتمر الوطني للحزب عل  أي تريير يعرأ عل  النظام األسا زبا وال ي

يد فرصأأة أن تغأأارب اسرال بمأأدن تدويل هذة المادة بين مز العرفين قد يمن  الراضأأبين من الت أأويت ضأأد التمدفي اأأب 

لذي رجحت فيه عكل برلمان الحزب ا أعغأأال المؤتمر األلفي نأللبية داخل ثانية من أجل الدفاع عن موقفهما ويملب هؤالل 

مادةا وتبق  حظوع اع لذي دافع عن دور المجلل الوطني في اعتماد هذة ال تمادها في مفة الرافغأأأأأأين للتمديد لبنكيران ا

قد علا  ها في المجلل الوطنيا و جة ت أأأأأأويت المجلل المؤتمر الوطني أمبر من لة االوطني لحزب ق بنكيران عل  نتي عدا ل

ت ب عفااي من   ن: "مسأأؤوليتي عل  الحكومة انتهمن القانون األسأأاسأأي للحزب، قااًز  16والتنمية عل  رفم تعديل المادة 

تمر الحزب  ن "المهم اسن أن يسأأ :ا مما قال(11)طرئ الملب ومسأأؤوليتي مدمين عام للحزب انتهت بقرار المجلل الوطني"

 ا(12)ا"ال به، وبذاب القيم والمبادئ، هذا هو هدفنا جميعً ل الذي جفَ بنفل النا 

 

لة والتنمية اليوم أمام عدا  نها ملفته ناريوهاب في أفق ما سأأأأأأيتمعم عنه المؤتمر، ولكل واحد مية سأأأأأأويبق  حزب العدا

 وصعوبته وتداعياته وحدودة:

وقد يتم هذا عن طريق تعديل القانون األسأأأاسأأأي من طرئ  بقاء بنكيران أو أحد مقربيه في الرئاسييية: :السييييناريو ا و  -

ا ا مقربً وهو أمر مستبعد، وفي سيا  نفل السيناريو يمكن لبنكيران أن يدعم مراحً  ،المؤتمر وانتعاب بنكيران للوالية الثالثة

د م أأالحة داخلية بينهما منه لألمانة العامة أو يحظ  بتوافق مز التيارين مما يسأأاعد عل  محو  لب العزئ واالنقسأأام ويقو

 ت   في م لحة الحزبا

 

و يق أر وقد ال يفغأي أمما يمكن أن يتعرض الحزب النقسأام داخلي قد يعول  االنقسيام دال  الحزب: :السييناريو الثاني -

ا لعبيعة مما حدث في تجارب ممأأأأابهة، نظرً  ،بالغأأأأرورة  ل  انمأأأأعار في الحزب أو خروج أحزاب صأأأأريرة من رحمه

يديولوجية عن الحزب ا في انبثاقه من حرمة  سأأأأأزمية تعتلف ترميبتها االجتماعية واألصأأأأأة المتمثلة أسأأأأأاسأأأأأً الحزب العا

 السياسي وتحكمها قواعد لير قواعدة، أو ربما خروج تيار ت حيحي من داخل الحزب من طرئ الراضبينا
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دسأأيل ويتجه  ل  ت ا،العدالة والتنمية نهاايت قد ينسأأح  بنكيران من حزب انسييحاب بنكيران أو اعتزاله:  :السيييناريو الثال  -

ة نجم الدين حيث لادر حزب الرفاة، الذي مان يقود ؛في ترميا حزب جديد بهوية سأأياسأأية جديدة ومرايرة مما فعل أردولان

لسأأأياسأأأة ل قد ينسأأأح  بنكيران دون تدسأأأيل حزب جديد بل معتزاًل  ،اا وفي سأأأيا  هذا السأأأيناريوا جديدً أربكان وأسأأأل حزبً 

لحزب عل  االمأأأيل الذي سأأأيجعل مسأأأتقبل  ؛اا فمأأأييً رمة تتعمق اأأأييً ا وترك األا واأأأالرً ا مكانه داخل الحزب فارلً وتارمً 

 المحبا

 

ال أنه يعتبر  ا للعزفاب التي يعيمأأها،  ن المؤتمر الثامن للحزب  ضأأافة  ل  أنه سأأيكون بدون رهاناب سأأياسأأية مبرى نظرً 

بيل اعتماد التراأأأأأأ  ا في أمور من قا جديت ا داخليت اختياراته، مما يمكن أن يفت  نقااأأأأأأً محعة إلعادة النظر في منهج الحزب و

ل  المأأأع أأأي الحر وليل التراأأأي  الجماعي المعتمد من طرئ الحزب "حيث يتم في عملية أول  تراأأأي  ثزثة أسأأأمال ع

،  ضافة  ل  أن لوطني القديم والجديداألمثر واثنين عل  األقل لمن   األمين العام بعريقة سرية من قبل أعغال المجلل ا

 سؤالويبق  ال ا(13)ر عنها"% عل  األقل من األصواب المعبا 10العملية الثانية هي التداول بمدن المراحين الحاصلين عل  

 ةبديسأأأأيقود الحزب وبدي خط سأأأأياسأأأأي و نم :سأأأأاسأأأأي الذي ينتظر الجواب عليه يوم مؤتمر حزب العدالة والتنمية هواأل

 النظر عن األاعالس أطروحة للمراحل المقبلة برمنِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باحث في العلوم السياسية  -م عف  جالي
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   https://goo.gl/wWjifd(:2017 الثاني

تاريو ، )2017 تمرين الثاني/نوفمبر 26 "برلمان الم بات يرفم حذئ عغوية الوررال من األمانة العامة"، موقع حزب العدالة والتنمية، -5

   https://goo.gl/9qRESp(:2017 تمرين الثاني/نوفمبر 30 :الدخول

 3 :تاريو الدخول، )2017 تمرين الثاني/نوفمبر 28موالون لبنكيران ينقلون معرمة الوالية الثالثة  ل  "مؤتمر البيجيدي"، هسبرس، "انظر:  – 6

   https://www.hespress.com/politique/372958.html:(2017 تمرين الثاني/نوفمبر

 3 اريو الدخول:)ت ،2017 تمرين الثاني/نوفمبر 26لكم، ، موقع "ب خط أحمربعد رفغه للوالية الثالثةاا يتيم: بنكيران انت ر ووحدة الحز" – 7

   http://lakome2.com/politique/32650.html(:2017 مانون األول/ديسمبر

تاريو ، )2017 تمرين األول/أمتوبر 26، ، موقع لكم" ن تمجيدة لنفسه جعله ومدنه هو الحزب والحزب هو :الرميد يهاجم بنكيران ويقول" - 8

  http://lakome2.com/politique/31934.html  (:2017 تمرين الثاني/نوفمبر 21 :الدخول

 (:2017 تمرين الثاني/نوفمبر 26 :اريو الدخول، )ت2011 تمرين األول/أمتوبر 24ة الرسمية، د، الجري"القانون المنظم لألحزاب السياسية" – 9
dala.justice.gov.ma/production/html/Ar/176100.htmhttp://a  

 (:2017 تمرين الثاني/نوفمبر 26 :تاريو الدخول، )2011 تمرين األول/أمتوبر 24ة الرسمية، د، الجري"ن ول عامة"انظر:  – 10

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_29.11_Ar.pdfسver=2012-10-17-104850-000 

https://goo.gl/TNYvGC
https://goo.gl/eVz53J
http://www.alyaoum24.com/993762.html
https://goo.gl/wWjifd
https://goo.gl/9qRESp
https://www.hespress.com/politique/372958.html
http://lakome2.com/politique/32650.html
http://lakome2.com/politique/31934.html
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/176100.htm
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 :تاريو الدخول، )2017 تمرين الثاني/نوفمبر 26، موقع العمق المرربي، "بنكيران: مسؤوليتي انتهتاا والمستقبل يعلمه هللا"، جمال، أمدوري – 11

    (:2017 تمرين الثاني/نوفمبر 29

https://al3omk.com/249955.html 

 29 :تاريو الدخول) ،2017 تمرين الثاني/نوفمبر 27، موقع حزب العدالة والتنمية، "رساال سياسية من داخل دورة استثنااية في مل ايل" – 12

 https://goo.gl/uVnLyr  (:2017 تمرين الثاني/نوفمبر

 امرجع سابق، "حزب العدالة والتنمية، موقع "اا وسيبق  رعيمً العمراني: بنكيران مان رعيمً " – 13

 

https://al3omk.com/249955.html
https://goo.gl/uVnLyr
https://goo.gl/uVnLyr

