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نا أن ظاهرة الحركات اإلسالمية هي ظاهرة حديثة ، كنا قد بي  (1)في بحث سابق حول الجذور االجتماعية للحركة اإلسالمية

 ء" التي عرفتها هذه المجتمعات بعد مجيالعربية وعملية "التحديث القسريالدولة الحديثة في المنطقة  تمتعلقة بإشكاال

 مةالمحط   ة فعل تاريخية قامت بها البنيات االجتماعية التقليديةاالستعمار األوروبي بداية القرن العشرين، وبالضبط كرد  

عملية التحديث وتكريس مأزق الدولة الحديثة فيها، متبنية تيجة إخفاق ون بتعبير بورديو( في هذه المجتمعات، ن)المجتث  

ا لها، إال أنه في عمقه تعبير عن ا للحداثة ومقاوم  سالمية( يبدو في السطح رافض  ا )المرجعية الدينية اإلا هوياتي  ا ثقافي  خطاب  

على دولة ما بعد االستقالل، وتبنيها  وهيمنة النخب الوريثة لمشروع االستعمار رفض نتائج عملية التحديث القسري

تقليدية التي كانت تعرف تحوالت الللمشروع االستعماري نفسه بقيمه ومصالحه وأدواته ذاتها وتهميش المجتمع وقواه 

 . عميقة نتيجة انتشار التمدين والتعليم والوظيفة العامة، ونشأة الطبقة الوسطى من رحم المجتمع التقليدي

ن أن األغلبية الساحقة من لنبي   ، بمقاربة إحصائية اشتغلنا على نموذج حزب العدالة والتنمية المغربي ،وفي هذا السياق

 دوا في فترة ما بعد االستقاللل  من أسر قادمة من األرياف(، و  منهم  %90أعضائه ينحدرون من أصول اجتماعية تقليدية )

منهم في القطاع العام(،  % 83)حوالي  ا بالوظيفة العامةودرسوا في المدرسة الوطنية، والتحقو منهم(، %85)حوالي 

 .(من مقاعد الحزب البرلمانية هي في المدن % 92حوالي ون في المدن الكبيرة والمناطق الحضرية )زويتمرك

ا الخطاب لين هذوانتقلنا إلى تحليل تحوالت الخطاب في الحركة اإلسالمية المغربية )وخاصة إسالميي العدالة والتنمية(، محل   

 .2011ومعالمه الرئيسية وانعطافاته التاريخية، إلى حدود الربيع العربي سنة 

مقاربتنا لهذا المسار من خالل تحليل مرحلة ما بعد الربيع العربي، وتطور حزب العدالة وفي هذه الدراسة نحاول إكمال 

 ستقبله في األفق المنظور.  إلى مؤتمره الثامن ونتائجه، ومحاولة استشراف موالتنمية فيها، وصوال  

 

 التطور التاريخي إلسالميي العدالة والتنمية بالمغرب

كانت البدايات األولى لنشأة الحركة اإلسالمية بالمغرب أواخر ستينات القرن العشرين، مع نشوء تنظيم "الشبيبة اإلسالمية" 

، لكنه سرعان ما استعجل االصطدام بالدولة 1975و 1972، على يد عبد الكريم مطيع، وتمدده في الفترة ما بين 1969سنة 

 .1981و 1975قادته إلى خارج البالد، وهو ما أدى إلى انهيار التنظيم وتفككه في الفترة ما بين  وفر  

 

 الجزيرة()  بن كيران والعثماني: خالف حول الوجهة 
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 1981ا من الشااباب، قد أنشااأت ساانة كانت إحدى المجموعات التي أعلنت انفصااالها عن الشاابيبة اإلسااالمية، والمكونة أساااساا  

ها من المرشااااد عبد ؤله بنكيران، وأعلنت في بيانها األول تبرا تحت اساااام "الجماعة اإلسااااالمية"، بقيادة عبد اإلد  ا جديتنظيم  

. وتبنت هذه الجماعة الجديدة مجموعة من المبادئ تقوم على نبذ السااااارية (2) المساااااؤولةالكريم مطيع ومن تصااااارفاته غير 

ب والممارساااااااة. بينما احتفظت هذه الجماعة بنفس الخطاب الدعوي والعنف، واالنفتاح على المجتمع، والتدرج في الخطا

اإلسااااالمي القائم على الدعوة لتحكيم الشااااريعة اإلسااااالمية ومحاربة االنحراف عن الدين في المجتمع، مسااااتندة على نزعة 

المقررات هوياتية ترى أن ساااابب تخلف المجتمع راجع إلى عدم التزامه بالدين الصااااحيح، فمشااااكلة التعليم سااااببها  ااااعف 

 .(3) إلخالترخيص للقمار والخمور... يالربا، ومشكلة اإلدارة ه يالدينية، ومشكلة االقتصاد ه

 

ترافقت مرحلة الثمانينات في المغرب مع موجة مراجعات عامة قام بها التيار اإلسااااااالمي في مجمل العالم العربي، بعد 

المجازر  الهزائم المتتالية التي تعرض لها، والتي بلغت حد  النتائج الكارثية السااااااتعجال الصااااااادام مع األنظمة الحاكمة، و

شاااااار  عدد من رموز الحركات  ،(. وفي هذا الساااااياق1982خاصاااااة في الحالة الساااااورية )مجزرة حماة في عام  ،الدموية

ام اإلسااااالمية المغتربين في الخارج، في بلورة خطاب نقدي جديد يرفض العنف كأداة للتغيير ويرفض اسااااتعجال االصااااطد

ا من تأصاااايالت باألنظمة القمعية ونتائجه الكارثية، ويدعو إلى تجديد الدين والنهضااااة الحضااااارية الشاااااملة...إلخ، مسااااتفيد  

القطرية التي كانت تصدر في الدوحة في ترويج هذا  "األمة"سهمت مجلة أمفكرين من قبيل مالك بن نبي وجودت السعيد، و

ية، ومحاولة ميركمعهد العالمي للفكر اإلسااااااالمي بفرجينيا في الواليات المتحدة األج بتأساااااايس الو   الخطاب الجديد، والذي ت  

توجيه االهتمام إلى مجاالت عمل جديدة  تحت شاااعار "البدائل اإلساااالمية" )أسااالمة المعرفة، االقتصااااد اإلساااالمي، األدب 

 اإلسالمي، الفن اإلسالمي...إلخ(.

 

مرحلة مراجعات فكرية وسااياسااية ومصااالحة مع مكونات الدولة والمجتمع، كانت فترة "الجماعة اإلسااالمية" في المغرب، 

جت و   ا يمهد للمرحلة المقبلة، والتي ت  ا داخلي  ابتعدت فيها الجماعة عن جميع أشاااكال العمل الساااياساااي المباشااار لتخوض نقاشااا  

عالم التحول الذي عرفته م لى، والتي يحمل اسااامها دالالت وا اااحة ع1992بتأسااايس حركة "اإلصاااالح والتجديد" في عام 

 المرحلة الما ية، واالنتقال من حركة هوياتية منعزلة إلى حركة وظيفية إصالحية مندمجة في النسيج االجتماعي.

 

 ،ا منذ أواخر فترة الجماعة اإلسااالمية، حيث أصاادرت الحركة وثيقة "المشاااركة السااياسااية"بقي الهاجس السااياسااي مطروح  

وبموازاة تأساايس حركة اإلصااالح  ،1992ألول مرة فكرة تأساايس حزب سااياسااي. وفي عام رح فيها ، والتي ط  1988ساانة 

م طلب تأسااايس حزب " التجديد الوطني"، لكن السااالطات المغربية قابلته بالرفض، ليبدأ بعدها البحث عن بدائل والتجديد، ق د   

تقالل لكن دون نتائج تذكر، ليجري بعدها  مع حزب االسااأخرى تتيح تنفيذ فكرة المشاااركة السااياسااية، وجرى التواصاال أوال  

 التفاوض مع عبد الكريم الخطيب على أساااإ إعادة تجديد هياكل حزبه "الحركة الشااعبية الدسااتورية الديمقراطية" وصااوال  

، إلدماج جزء من اإلسااااااالميين المغاربة في اللعبة 1996إلى تحقيق هذا الهدف مع عقد مؤتمر اسااااااتثنائي للحزب في عام 

 .1996ية التي كانت تعرف تحوالت كبيرة مع بروز تجربة التناوب التوافقي وتعديل الدستور سنة السياس

 

ا مفصااالية مع تأسااايس حركة جديدة تحت اسااام "التوحيد واإلصاااالح" نتيجة اندماج حركة أيضااا   ،1996 ،كانت هذه السااانة

ع لعدة جمعيات بعضااها من بقايا األعضاااء اإلصااالح والتجديد مع "رابطة المسااتقبل اإلسااالمي" والتي كانت عبارة عن تجم

ا لمساااااارين اندماجيين منفصااااالين أولهما تتويج   1996الساااااابقين للشااااابيبة اإلساااااالمية، في إطار واحد. هكذا عرفت سااااانة 

سااياسااي/حزبي والثاني دعوي/حركي، نتج عنه ازدواجية في المؤسااسااات سااتطبع تجربة اإلسااالميين المغاربة طوال الفترة 

 وز ثنائية "الدعوي والسياسي" وطبيعة العالقة المفتر ة بينهما.المقبلة، مع بر
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ر اسمه إلى حزب مقاعد في البرلمان المغربي، ويغي    9، ليحصل على 1997شار  الحزب في أول انتخابات تشريعية سنة 

ادة عبد الرحمن اليوساااافي، ، ويختار مقاربة "المساااااندة النقدية" لحكومة التناوب األولى بقيبساااانة "العدالة والتنمية" بعد ذلك

خالل المعركة المعروفة  2000ا بعد نزول أنصاااره إلى الشااارع ساانة قبل أن ينقلب عليها ويخرج إلى المعار ااة خصااوصاا  

ا اجتماعية أكبر. وهي المعركة التي بخطة "إدماج المرأة في التنمية"،  اااد مشاااروع الحكومة القا اااي بمنح النسااااء حقوق  

ربة إلى المشاااروع الهوياتي والنزوع الصااادامي في قضاااايا الهوية مع المكونات األخرى للمجتمع، أعادت اإلساااالميين المغا

وهو الطابع الذي ساايطغى على خطاب حزب العدالة والتنمية طوال تلك الفترة، من خالل اعترا ااه المسااتمر على عدد من 

، وغيرها من مو اااوعات الهوية التي كانت تر اااي المهرجانات الغنائية واألفالم الساااينمائية والقضاااايا اإلعالمية المختلفة

 رغبات شرائح اجتماعية محافظة من داخل الحزب ومن خارجه.

 

 الربيع العربي وحكومة بنكيران: بوادر التحول إلى تيار مجتمعي

انغماساااه أكثر  ا من العوامل األخرى أدت إلىبالرغم من انشاااغال الحزب الدائم بالقضاااايا الهوياتية طوال بداياته، إال أن عدد  

فأكثر في القضااايا السااياسااية وقضااايا الدولة والمؤسااسااات وتدبير الشااأن العام، خاصااة مع مشاااركة الحزب في االنتخابات 

"اإلصااااااالح"  :المحلية وبدء تدبير الحزب لعدد من البلديات في عدد من المدن المغربية، وهو ما أدى إلى تفعيل مقوالت

وانشااغال جزء متزايد من كوادر الحزب وأطره بها، وابتعادهم التدريجي عن قضااايا  السااياسااي واالقتصااادي واالجتماعي،

فريد األنصاااري، إلى إصاادار كتاب  ،الهوية والخالفات حولها. وهو ما حدا بأحد قيادات حركة التوحيد واإلصااالح البارزين

توجه الجديد الذي وصفه بظاهرة "التضخم ا هذا ال، منتقد  (4)"البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي"، بعنوان 2003سنة 

السياسي" وبداية ابتعاد عدد متزايد من أطر الحزب عن االهتمام بالخطاب الدعوي وقضايا الهوية لحساب القضايا السياسية 

 وتدبير الشأن العام.

 

ود تيار قوي داخل لكن المحفز األكبر لهذا التحول التدريجي كان هو إحسااااااااإ عدد كبير من قيادات الحزب وقواعده بوج

ا على شبكات مصالحه االقتصادية والسياسية وتبنيه مقاربة جديدة تهدف إلى محاربة السلطة المغربية يرى في الحزب خطر  

الوافد الجديد للساحة الحزبية المغربية وتضييق الخناق عليه، حيث  غطت هذه القوة على الحزب لتخفيض نسبة مشاركته 

قبل أن تقرر إنشااااء حزب ساااياساااي منافس للوقوف في وجه  ،(5)ل من نصاااف الدوائر االنتخابيةإلى أق 2002في انتخابات 

 إلى المواجهة المباشاااارة والمفتوحة في سااااالميين، وهو حزب األصااااالة والمعاصاااارة، وصااااوال  التمدد االنتخابي لحزب اإل

بالتدخل لمنع فوزه بعدد كبير من المدن،  ، واتهام حزب العدالة والتنمية لوزارة الداخلية2009االنتخابات المحلية لساااااانة 

 . (6)من الفوز بها باعتباره حزب السلطة ،حزب األصالة والمعاصرة ،وتمكين الوافد الجديد

 

أدت هذه الضااااااغوطات الكبيرة إلى تحول بوصاااااالة حزب العدالة والتنمية من الخطاب الهوياتي إلى "أطروحة النضاااااااال 

نساااان ودولة الحق ؤتمره الساااادإ، وساااجل فيها تراجع خطاب الدمقرطة وحقوق اإلالديمقراطي" والتي تبناها الحزب في م

ا" من أجل إرسااااء قواعد  ديمقراطي  ما يساااتلزم "نضااااال   وهو. (7) االنتخاباتوالقانون وتراجع نسااابة الشااافافية والنزاهة في 

لحزب بأنه "حزب ساااياساااي مدني، ذو فت الوثيقة االممارساااة الساااياساااية الساااليمة. وفي جانب عالقة الديني بالساااياساااي، عر  

ف من ثقل الخطاب الدعوي والهوياتي لمصااااالحة مرجعية إساااااالمية، يعمل وفق قواعد الديمقراطية"، وهو ما بدا وكأنه تخف  

  .خطاب سياسي يدافع عن الديمقراطية بدل الهوية

 

إ مقولة النضااااال الديمقراطي أكثر ا في البرلمان، لتكر   مقعد   46، والتي حصاااال فيها الحزب على 2007وجاءت انتخابات 

شعبية الحزب خطر   صبحت ترى في تزايد  ا على فأكثر، والدخول في مواجهة غير مسبوقة مع قوى داخل النظام المغربي أ
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ا إلى الغريم األول لحزب العدالة والتنمية ا بعد تأسيس حزب األصالة والمعاصرة والذي سيتحول سريع  مصالحها، خصوص  

 زبية.في الساحة الح

 

هو عبد اإلله بنكيران كتعبير عن هذا التوجه الجديد الذي يعطي أولوية للنضااااااال خب أمين عام جديد انت  ، 2008ساااااانة وفي 

 السياسي على ما سواه من قضايا أخرى.

 

ل رياحه إلى المغرب مع الحرا  الشعبي المتمثل و، ووص2011لكن المنعطف األساسي كان في لحظة الربيع العربي سنة 

فبراير، والتي رفعت شااااعارات االنتقال الديمقراطي والملكية البرلمانية ومحاربة الفساااااد واالسااااتبداد. انقساااام  20حركة في 

فكرة الخروج إلى الشارع  ،عبد اإلله بنكيران ،حيث رفض األمين العام ؛الحزب على نفسه في تلك اللحظة التاريخية الفارقة

بطة بعدم القدرة على  اابط الحرا  الجماهيري والتنبؤ بنتائجه، في حين شااار  عدد ا ذلك بالمخاطر المرتر  لالحتجاج، مبر   

 سين بذلك حالة االنقسام داخل الحزب.مهم من قيادات الحزب وقواعده في حرا  الشارع مكر   

 

لشااااارع من مطالب ا اا يحقق جزء  ا جديد  حيث عرض دسااااتور   ؛لكن النظام المغربي تميز بقدرة عالية على ساااارعة المناورة

المتظاهر، على قاعدة توازن القوة بين الملكية والشااااارع، وااللتقاء في منتصااااف الطريق، لينخرط الحزب في هذا المسااااار 

ات للتغيير السلمي من دون الدخول في مغامرات الصدام والعنف بين الدولة والشارع، فكانت يالجديد باعتباره سيوفر إمكان

 107، وإجراء انتخابات تشريعية حصل فيها الحزب على المرتبة األولى بـااااااا 2011سنة النتيجة إقرار دستور جديد للبالد 

 لرئاسة الحكومة. ،عبد اإلله بنكيران ،دت لتولي أمينه العامعد في البرلمان، والتي مه  امق

 

قف االحتجاجات فبراير زخمها األول، قبل أن تتو 20ا، وفقدت حركة هدأت وتيرة االحتجاجات في الشارع المغربي تدريجي  

شكيل حكومة بنكيران األولى. وكان ذلك إعالن  نهائي   شارع إلى المؤسسات، وبدأ ما  نا عا بعد ت سية من ال سيا نقل المعركة ال

 ي بمعركة "تنزيل الدستور". م   س  

 

حصاااول التغيير قليمية التي كنت العامل األسااااساااي لاء التأثيرات اإلا جر  لكن توازن القوة الساااابق سااارعان ما اختل ساااريع  

، وما تاله من أحداث، إلى 2013من االنقالب العسااكري في مصاار ساانة  ابالمغرب، حيث أدت موجة الثورات المضااادة بدء  

بأزمة الحكومة سااااانة  اا، ومحاولة إفراغ الدساااااتور الجديد من مضاااااامينه، بدء  اساااااتعادة النظام المغربي زمام المبادرة مجدد  

وتواصاال التضااييق على الحكومة الجديدة لمنعها من تحقيق أي إنجاز على األرض،  مع انسااحاب حزب االسااتقالل، 2013

 ا للتخلص من هذه التجربة في االنتخابات المقبلة.تمهيد  

 

ا عن كل رؤسااااااء ا تمام  والذي كان مختلف   ،عبد اإلله بنكيران ،برزت شاااااخصاااااية رئيس الحكومة ،في خضااااام هذه المعركة

غرب، بسااابب كاريزميته وخطابه الساااياساااي الذي اساااتثمره لنيل تعاطف المواطنين معه، الحكومات الساااابقين في تاريخ الم

، في وجه السااااالطوية العائدة وأداتها الحزبية )حزب األصاااااالة 2011باعتباره يقود معركة الدفاع عن مكتسااااابات دساااااتور 

 والمعاصرة(.  

 

قبل، حول شخصية رئيس الحكومة وصالحياته   منبدأت معركة سياسية وإعالمية  خمة لم يعرف لها المغرب مثيال   ،هنا

، والسااياسااات الحكومية، ومن يتخذ القرار في المغرب، وقوى الدولة العميقة )التماساايح والعفاريت كما كان يسااميهم بنكيران

 إلخ. ."( ..ر االسم إلى مصطلح "التحكمقبل أن يغي   
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الشااأن العام، وكانت له تأثيرات عميقة على حزب العدالة كل ذلك أدى إلى مزيد من انخراط المغاربة في الشااأن السااياسااي و

ا بشااكل ا أكثر في قضااايا تدبير الشااأن العام، مبتعد  والتنمية وخطابه السااياسااي، الذي أصاابح بفضاال زعيمه بنكيران، منخرط  

 تدعمهتكن ما جعله يكسااب تعاطف شاارائح واسااعة من المغاربة لم  ؛كبير عن قضااايا الهوية واالختالف حولها في المجتمع

 ا، سواء من الفئات الشعبية أو النخبوية من مثقفين وأكاديميين وفنانين ونشطاء في المجتمع المدني. سابق  

 

شكال التمييز " المتعلقة تفاقية "سيداوالبروتوكول االختياري ال إلى إقرار الحزب بأدى هذا التحول العميق مثال   برفع جميع أ

سين في الحقوق والواجبات، ، رغم ما تتضمنه من بنو د المرأة هو الذي وقف بكل قوته  د ود المساواة الكاملة بين الجن

ا تحوله ر  اتفاقية ساايداو، مبر   سااقفها كان أقل بكثير من ساانوات، رغم أن قبل ذلك ب" المرأة في التنمية إلدماجالخطة الوطنية "

الحزب وقتها  يكترثقة مع المؤساااساااات الدولية. ولم العميق هذا بمبررات براغماتية صااارفة متعلقة بالتمويل الدولي والعال

 .(8) رفضها القاطع لهوصالح لهذا القرار ا لمعار ة حركة التوحيد واإلكثير  

 

، 2015منعطفها الحاساام في االنتخابات المحلية لساانة  ،قوإ الربيع العربي إلغالقوصاالت المعركة السااياسااية في المغرب 

لة وال تنمية معظم المدن الكبيرة في البالد )التي تهيمن على معظم الميزانيات واألنشااااااطة والتي اكتسااااااح فيها حزب العدا

االقتصاااادية في البالد(، والتي تعد مراكز الطبقة الوساااطى في المغرب. وكانت تلك النتيجة بمثابة الصااادمة لخصاااومه الذين 

 ااااعاف الحزب وإسااااقاطه، لكن العكس هو راهنوا على أن تجربة التدبير الحكومي والعراقيل المو ااااوعة أمامها، كفيلة بإ

ا ا محوري  ا من التعاطف الشااعبي معه، ولعب بنكيران دور  حيث اسااتفاد الحزب من تلك العراقيل ليكسااب مزيد   ؛الذي حصاال

 في هذا المسار بخطابه الشعبوي وشكواه الدائمة من مراكز القوى والنفوذ التي تحاربه باستمرار.  

 

ساااارعة القصااااوى في المواجهة التي صااااارت مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية ومراكز النفوذ ا نحو الكان الجميع متوجه  

ستعداد   سنة المعادية له في الدولة، ا ا من هذه كبير   ال بنكيران جزء  . وتحم  2016ا للمحطة النهائية في االنتخابات التشريعية ل

اء، والتي رفعت لعدالة والتنمية والتي عرفتها مدينة الدار البيضااالمواجهة، التي بلغت أوجها في المساايرة المناهضااة لحزب ا

وهو مصاااطلح غريب في المغرب، قبل أن تتحول إلى مهزلة ساااياساااية بعد انكشااااف  ،"خونة الدولةأشاااعار الوقوف  اااد "

ذي بدا ما زاد من تعاطف فئات شااااعبية واسااااعة مع الحزب ال ،(9) وراءهاوقوف جهات داخل الدولة ورجال أعمال بارزين 

 ف من قبل مراكز النفوذ في الدولة.وكأنه في موقع المستهد  

 

أدى ذلك إلى تحول حزب العدالة والتنمية في هذه االنتخابات بالتحديد من مجرد حزب سااياسااي عادي، إلى ما يشاابه "التيار 

أن تحلقت حوله قوى ، بعد 2011المجتمعي" الذي يحمل معه مشاااروع االنتقال الديمقراطي والدفاع عن مكتسااابات دساااتور 

 ة كلها دعت إلى مساندته في هذه المعركة االنتخابية الحاسمة.تعددونخب من مشارب م مختلفة اجتماعية

 

ا في مقعد   125بـااااااااا ، 2016كل ذلك أدى بالنتيجة إلى الفوز التاريخي لحزب العدالة والتنمية باالنتخابات التشاااريعية لسااانة 

يخ المغرب منذ االسااتقالل. كانت هذه النتيجة كفيلة بتعيين الملك محمد السااادإ عبد البرلمان، وهو رقم غير مساابوق في تار

 ا، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. ا للحكومة مجدد  اإلله بنكيران رئيس  

 

سي   سيا سية مع بعضها للضغط عليه وابتزازه  سيا ما أدى إلى اندالع أزمة  ؛الكن بنكيران اصطدم بتحالف معظم األحزاب ال

من سااتة أشااهر، قبل أن ينتهي بإعفاء الملك  كثر"، والذي امتد ألف بـاااااااا"البلوكاج الحكومير  تشااكيل الحكومة أو ما ع   ثرتع

ة، ونجاحه في هذا األمر بسااارعة كبيرة، بعد ر اااوخه يدا له لتشاااكيل حكومة جدف  ل  لبنكيران، وتعيين ساااعد الدين العثماني خ  
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شروط محاوريه كاملة سابقة مفتعلة وهدفها األساسي هو التخلص من بنكيران ال ما أدى إلى ترسيخ قنا ؛ل عة كون األزمة ال

 غير.     

 

 عودة المحافظيننهاية مشروع التيار المجتمعي و

عفاء الملكي بمثابة رصاصة الرحمة، لعبد اإلله بنكيران ومعه خطه السياسي الفريد، القائم على إمكانية الوقوف في كان اإل

الدولة وإجراء إصالحات هيكلية دون االصطدام بشرعية المؤسسة الملكية، والذي لخصه في مقولته وجه مراكز النفوذ في 

 . (10)كي، لكني غير منبطح"ل  "أنا م   :الشهيرة

 

حيث انتهت بقرار من أعلى هرم الساااالطة في البالد، وكان التساااااؤل  ؛راد لها االسااااتمرارلكن هذه التجربة الفريدة لم يكن ي  

 الفعل المتوقع من حزب العدالة والتنمية على هذا القرار.لحظتها حول رد 

 

كانت لحظة إعفاء بنكيران أكبر من قدرة نخب الحزب وقياداته على مجاراتها وبدا التخبط والعشااااااوائية في ردود األفعال 

انة العامة والمجلس حل لها لجأ الحزب كعادته إلى أجهزته التنظيمية )األم وإليجادساااامة طاغية على تلك اللحظة التاريخية. 

الوطني(، والتي زكت كلها القرار الملكي وقبلت بالمشااااركة في الحكومة الحالية برئاساااة ساااعد الدين العثماني، بدل الذهاب 

 رادة الشعبية التي بفضلها انتصر الحزب في االنتخابات األخيرة.إلى المعار ة وحماية اإل

 

ع كثيرون حصولها لحزب العدالة والتنمية مع تحوله جوهرية لطالما توق  كانت تلك هي اللحظة الفارقة التي طرحت معضلة 

ماذا لو تعار اااات اسااااتراتيجية "التطبيع مع الدولة" مع  :ر عن مقولة التغيير من داخل المؤسااااسااااات، أيلتيار مجتمعي يعب   

ة متمثلة في التغيير السااياسااي رادة الشااعبي"التغيير من داخل المؤسااسااات"  ما الذي ساايختاره الحزب: الدفاع عن اإل :مقولة

سيختار الوقوف  صالح تطبيعه مع القصر  أي باختصار، هل  سيختار التضحية بها ل باعتباره ممثلها داخل المؤسسات، أم 

روع االنتقال الديمقراطي( أم مع الدولة وحساباتها )أداة حزبية لتمرير مرحلة مع الشعب ومطالبه )تيار مجتمعي حامل لمش

 مضطربة(   

 

سؤال مصيري  ك  بإغالق قوإ حيث كان اختيار الجواب الثاني كفيال   ؛سالميين المغاربةا في تطور تجربة اإلان جواب هذا ال

الحركة اإلسااااااالمية كمرحلة تاريخية وبدء مرحل جديدة عنوانها العريض "ما بعد الحركة اإلسااااااالمية"، أي التحول لتيار 

قات وسااااااطى وشااااااعبية وبورجوازية( ونخب فكرية وأيديولوجية مختلفة ع حوله قوى اجتماعية عديدة )طبممجتمعي تجت

ن(، ويقود مشااااااروع االنتقال الديمقراطي في المغرب في مواجهة الساااااالطوية وأدواتها ون وليبراليون ويسااااااااريو)محافظ

 المختلفة.  

 

ديرت بها المشاورات أ   نتيجة الطريقة التي ،أدى ر وخ قيادة الحزب لالبتزاز السياسي إلى حصول تصدع كبير في الحزب

حكومة “بـاااااااااا لمجلس الوطني للحزب يصاااافونها التي جعلت كثيرين بمن فيهم أعضاااااء في ا، وتشااااكيلهاطريقة الحكومية و

فصااااح عن مالبساااات تلك المشااااورات والتعليق ن اإلم ،ساااعد الدين العثماني ،ب رئيس الحكومة الجديدوتهر   ،(11)اإلهانة"

 على نتائجها.
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 ظة على اإلصالح والجماعة الدينية على التيار المجتمعيانتصار المحاف

حيث كان التصاااادع  ؛ في تاريخهجاء المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية في ظرفية حساااااسااااة للحزب لم يعرف لها مثيال  

يقوده "محافظ"  الداخلي يهدد بشق الحزب إلى نصفين، مع ارتفاع درجة التراشق السياسي واالتهامات المتبادلة ما بين تيار

كية وأولوية التطبيع ل  وزراء حكومة العثماني المتشااابثون بالمشااااركة في الحكومة وتفادي الصااادام مع الدولة والمؤساااساااة الم  

ومعهم  مقابل يقوده الشباب"إصالحي" ، وتيار ا على مستقبل الحزبباعتبار ذلك خطر   معها ورفض التحول لتيار مجتمعي

رادة الشااااااعبية واالنحياز الختياراتها مهما كلف الثمن )الذهاب للمعار اااااااة أو إعادة ترام اإلطالب باحيالذي و بنكيران،

 ا من إنهاء حقبة الحركة اإلسالمية وبدء حقبة جديدة بمشروع سياسي مختلف.االنتخابات(، وما يعنيه ذلك  مني  

 

ا باعتباره رئيساااااا    عنهال  يالعثماني بد انتخاب وأثة لوالية ثالا ا عام  التمديد لبنكيران أمين   بين وكان عنوان هذا الصااااااراع هو

. أدى النقاش المسااااااتفيض حول هذا المو ااااااوع والذي كانت (2008و 2004ا في الفترة ما بين م  ا عا)كان أمين   للحكومة

 -رغم معار ة تيار الوزراء داخل الحزب لتحويله إلى نقاش عام ومفتوح-الصحف ووسائل التواصل االجتماعي منصاته 

ناقض إلى العلن، بين من يرى  تاريخ هذا الحزب، وخروج هذا الت ناقضااااااين ألول مرة في  يارين مختلفين ومت إلى بروز ت

)باعتبار  ومن يرى أولوية الدفاع عن اإلرادة الشعبية)باعتبار التمديد لبنكيران يعني الصدام معها( أولوية التطبيع مع الدولة 

بعض الحاالت إلى وفي  احدته إلى مسااتويات لم يكن يعرفها جمهور الحزب سااابق   في ، ووصاال النقاشا عنها(بنكيران تعبير  

 المتبادل. التخوين درجة 

 

ا وقتها أن ذهاب الحزب مع أطروحة التمديد لبنكيران من عدمها، تعني ال محالة مجيء بنكيران لوالية ثالثة كان وا ااااااح  

التطبيع مع الدولة بأي ثمن" خطابه. فتحولت المعركة لدى أنصاار "بسابب شاعبيته الهائلة، وقدرته على اساتقطاب الكثيرين ل

 يأداة ذلك ه ت، وكان"هذا "المنهجلا ا جوهري  ل تهديد  ره يشااااااك   إلى منع وصااااااول بنكيران إلى انتخابات األمين العام، باعتبا

هذا  ن، رغم أمين العام في واليتينا لقوانين الحزب التي تحصاااااار مدة الواليات المتتالية لأاعتبار التمديد لبنكيران مخالف  

الطرح كان محل خالف وجدل قانوني باعتبار المؤتمر هو صاااحب الساالطة العليا وهو من يضااع القوانين ويمكنه تعديلها لو 

 .رأى أن الظروف تقتضي ذلك

 

، وتخندقت  ااد "تيار الوزراء" في الحزبالتي ساااندت كان من الالفت في هذه المعركة موقف حركة التوحيد واإلصااالح، 

تجربة الحزب والحركة، "الفصااال بين الساااياساااي والدعوي" في  :، وهو ما كان بمثابة إعالن ساااقوط مقولةالتمديد لبنكيران

 .(21) ل بنكيران إلى منصااب األمين العاموصااوا في الصااراع "السااياسااي" ونزل بكل ثقله لمنع " طرف  حيث أصاابح "الدعوي

بنكيران أبرز مؤسااااااساااااايها وقائدها في البدايات األولى أوائل الثمانينات، دون فهم  وال يمكن فهم موقف الحركة التي كان

ا لها وربما يكون ، والذي ترى فيه الحركة تجاوز  2011بعد  ا في بنية الحزب وخطابه بقيادة بنكيرانالتحول الذي كان جاري  

 بداية نهايتها. 

 

ه تمثلتخلص التدريجي من الخطاب الهوياتي "الدعوي" الذي " كان يعني بالضاااااارورة الالتحول إلى "تيار مجتمعيأن  ذلك

ل الحزب إلى مظلة تجمع تيارات مختلفة من المجتمع اإلصااااااالحي، وتحو   "السااااااياسااااااي"لصااااااالح المشااااااروع ، الحركة

 "ما بعد الحركة اإلسااااااالمية"، ما يجعل الحركة في مو ااااااع "المنتهية ا االنتقال لمرحلةتلفة يعني فعلي  بأيديولوجيات مخ

 .(31) الجديدتالئم التوجه جديدة فكرية وثقافية صالحيته" التاريخية، وبدء البحث عن بدائل 
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ر في وقت سابق عن انتقاده والذي كان قد عب   ،أحمد الريسوني ،ا هو رئيس الحركة السابقر عن هذا التوجه مبكر  كان المعب   

، وأن قانونية وساااياساااية وإعالمية"مرجعيات أخرى ساااماه ما بتعاد حكومة بنكيران عن "المرجعية اإلساااالمية" لصاااالح ال

 .(41)"...سالمية باهتة ومحتشمة لصالح المرجعيات السائدةبدأت تصبح فيه المرجعية اإلالخطاب السياسي لبنكيران 

ف   لدولة(، لذلك وجب التخلص منه كان هذا التحول مخي ا لكل القوى المحافظة سااااااواء في الحزب أو الحركة )وحتى في ا

 .اا عام  ، وهو التمديد لبنكيران أمين  دوثا، عبر منع عنوانه األبرز من الحسريع  

 

إعادة عبر التخويف من إمكانية االصااااااطدام بالدولة في حالة في هذه المعركة كل الوسااااااائل المتاحة،  المحافظون اسااااااتخدم

باالستقالة الجماعية  العلني التهديد  إلىصوال  و و رورة الحفاظ على "بيضة الحزب" في مرحلة حساسة، انتخاب بنكيران،

 .(51) بوليف(مصطفى الرميد ونجيب  :عدد من الوزراء )من بينهممن الحزب واالنشقاق عنه كما صرح بذلك 

 

دون أن يكونوا منتخبين فيها من -لجأ تيار الوزراء الذي يساااااايطر على األمانة العامة  ،وعندما لم تنجح هذه االسااااااتراتيجية

إلى منع إدراج بند إعادة انتخاب  -طني )هم أعضاااااااء بالصاااااافة بعد توليهم للوزارات وليسااااااوا منتخبين(طرف المؤتمر الو

المجلس الوطني )برلمان الحزب(، والذي تسااايطر عليه التصاااويت في وتهريبها إلى ، بنكيران  ااامن جدول أعمال المؤتمر

طرف المؤتمر الوطني، هم الوزراء في األمانة ا من أعضاااء بالصاافة غير منتخبين من ل أساااساا  ا فئات محافظة تتشااك  أيضاا  

من طرف  فونا مضاااااااوثالثون عضااااااو   (وبرلمانيونرؤساااااااء بلديات هم ل  قليميون )ج  اب اإلت  اب الجهويون والك  ت  الك  العامة و

ية الداخلية في ا حول حقيقة الديمقراط عميق  ، ويطرح ساااااؤاال  أغلبية المجلس الوطني افعلي   لوهو ما يشاااااك    ،(61)األمانة العامة

ا محافظون بطبيعتهم، ولهم مصااالح ، وهؤالء جميع  األعضاااء بالصاافة على الهيئات التقريرية في الحزب الحزب، مع هيمنة

ا )في البلديات( لتخفيف الضغط عليهم محلي   وجهازها اإلداري شخصية في استمرار الحزب في الحكومة والتطبيع مع الدولة

 ا )في الحكومة(.ووطني  

 

جرى إبعاد بنكيران بالقوة عن انتخابات األمين العام، رغم معار ااة أعضاااء كثيرين في الحزب ولجوئهم إلى الطعن  ،ذاهك

في قرارات األمانة العامة والمجلس الوطني، باعتبارها قامت بالساطو على اختصااصاات المؤتمر الوطني والوصااية عليه، 

 .(17) وتعديلهاالوحيد في و ع القوانين  رغم أنه هو أعلى هيئة في الحزب وصاحب الصالحية

 

أمام منافس غير  %1فوز العثماني بأغلبية  اااااائيلة ال تتجاوز عن انتخابات المؤتمر الثامن للحزب  أساااااافرت ،وفي النهاية

وذلك بعد إدريس األزمي.  ،هو رئيس الفريق البرلماني ،لقيادات الحزب ا وال ينتمي إلى جيل المؤسااااااسااااااينكثير   معروف

بين محافظين موالين للعثماني ما  رت عنه التدخالت المختلفة في المؤتمر الوطني،، عب  عمودي داخل المؤتمرين انقساااااااام

كانوا يريدون التمديد لبنكيران قبل أن  وإصاااااالحيين باعتبار المرحلة هي مرحلة تراجع، يرفعون شاااااعار التطبيع مع الدولة

    ج اإلصالحي في الحزب. للنهيضطروا للوقوف خلف األزمي باعتباره ممثال  

 

 ؟جماهيريهل هي بداية نهاية العدالة والتنمية كحزب 

التي صاااادرت أحكام قضااااائية بإعادة االنتخابات فيها )جريت في عدد من الدوائر االنتخابية جاءت االنتخابات الجزئية التي أ  

في المرحلة  مزاج العام للناخبين المغاربةال، لتعطي مؤشااااارات قوية على اتجاه (في الحملة االنتخابية الساااااابقة طعوننتيجة 

ا، أشارت إلى عودة العزوف السياسي للمغاربة ومقاطعة لت هذه االنتخابات نسب مشاركة  عيفة جد  التي المقبلة. حيث سج  

لى الشارع االنتخابات كنتيجة مباشرة لموت السياسة في المغرب، مع فقدان الثقة في الفاعلين الحزبيين وعودة االحتجاجات إ

 في عدد من المناطق المختلفة )الريف، زاكورة، جرادة...( كنتيجة مباشرة لذلك.
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سية  منعدد في ا خسارة حزب العدالة والتنمية وكان الفت    أكادير وسطات)من بينها المدن التي كانت تعد بمثابة معاقله الرئي

قد تنبأ به كثير من المحللين الذين وهو ما كان  .(81) المدنوتارودانت وبني مالل( وتراجع نسااااااب التصااااااويت له في تلك 

اعتبروا أن خذالن الحزب لإلرادة الشااعبية وقبوله بعملية تدجينه من طرف الدولة، ساايكون له انعكاسااات كبيرة على قاعدته 

 .(91) انتخابي ادي ال محالة إلى تقهقره االنتخابية ستؤ

 

حيث لم تنجح تلك النتائج في اء نتائج المؤتمر الوطني الثامن، فعه الحزب جر  لكن قد ال يكون ذلك هو الثمن الوحيد الذي سيد

تهدئة االنقساااام الداخلي بين تيارين متناقضاااين داخله، خاصاااة بعد ممارساااات العثماني في انتخابات أعضااااء األمانة العامة 

غم تصاااادرهم نتائج انتخابات المجلس فت بأنها انتقامية من خصااااومه الذين منعهم من عضااااوية األمانة العامة رصاااا  والتي و  

لمخرجات ا رفضاااه إ اااافة إلى رفض بنكيران تولي أية مساااؤولية حزبية في المرحلة المقبلة، ما يعني  ااامني   ،(20)الوطني

 ا بمشاركته في األمانة العامة أو المجلس الوطني.المؤتمر الثامن، ومنحها غطاء شرعي  

 

يمكنه  داخل هياكل الحزب التصاااويترغم كل المالحظات المساااجلة عليها، إال أن  ،يةا لديمقراطيته الداخلظل وفي   هورغم أن

ومع تبلور تيارين  .الكبرى المشاااااريعوالخالفات األيديولوجية ا أبد  لكنه ال يحساااام  ،الخالفات التنظيميةا مؤقت  فقط أن يحساااام 

ا المؤتمر الثامن، وتزايد الهوة بينهما يوم  متكافئين في الحزب، إصاااالحي ومحافظ، وصاااعود خالفهما الحاد إلى الساااطح في 

 ا على كل االحتماالت. ومفتوح   ابعد يوم، يبدو مستقبل حزب العدالة والتنمية غامض  

 

وتبقى ثنائية الدولة والشااارع وصااراعهما، حاساامة في رساام معالم الطريق أمام المغاربة ومسااتقبل الحياة السااياسااية في بلد 

الباب أمام تحوالت بنيوية عميقة، ال يبدو  يوم، فاتحة  ا بعد القتصااااااادية واالجتماعية والثقافية يوم  تتغير بنياته الديمغرافية وا

 ن على استيعابها أو استشراف مآالتها التاريخية.وأن الفاعلين السياسيين الغارقين في حساباتهم الضيقة، قادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد الكوخي: باحث مغربي *
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