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 حزب العدالة والتنمية فـي المملكة المغربيـة

 الدكتورة أفراح ناثر جاسم
 ة، قسم الدراسات التاريخية والثقافية، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة الموصلمدرس

 مستخلص البحث
مــ   كبيـرا   يـزا  تحتـ  اححـزاب والحركـاإل امسـ مية أو التـي تملـي مرجعيـة حسـ مية ح

لتنوع نظرياتهـا وأهـدافهاو ولـم تكـ  المملكـة المغربيـة بمعـز   ـ   اهتمام الباحثي  نظرا
هذه الحركاإل واححزابو حذ احتوإل الساحة السياسية المغربية  ددا ال بأس به م  هـذه 

 جذور موغلة في القدم.  يال يمل هاالحركاإلو  لى الرغم م  ا  معظم
ــى احــد هــذه اححــزاب وهــو  ــة لتســليع الاــوه  ل ــة هــذه الدراســة محاول حــزب العدال

ــام  ــي الع ــذ  تأســس ف ــي ال ــة المغرب و وهــو أنموذجــا لبحــزاب امســ مية 5991والتنمي
المعتدلة التي تملي برنامجا متكام   وأهداف وااحة وفهم نااج للواقـ  العربـيو والتـي 

 سيكو  لها أثرا ايجابيا في حا  اتيح لها الوصو  حلى السلعة.

 مقدمة
مية أو ذات المرجعيلللة اإلسلللامية حيلللزا تحتلللل ااحلللزاب والحركلللات أإلسلللا

كبيلللللراا ملللللل ارتملللللام الدارسللللليل والبلللللاحثيل نقلللللراا لتنلللللو  نقريات لللللا ومن لقات لللللا 
وقلللد حقيلللت المملكلللة المغربيلللة بعلللدد ي بللل   بللل  ملللل التيلللارات  ،وارتمامات لللا

ش ن ا شل ل بقيلة اللدول العربيلة وللم تكلل رلذا الحركلات  ،والحركات اإلسامية
ااحللللزاب والحركللللات اإلسللللامية فللللي أواخللللر القللللرل  بمعللللزل اللللل قللللارر  فللللوز

 ،فلسلللل يل ،المنصللللرم وأوالللللل القللللرل الحللللالي فللللي العديللللد مللللل الللللدول  مصللللر
تركيلللللا و(يررلللللاق ونقلللللراا لقللللللة الدراسلللللات الللللل رلللللذا  ،إيلللللرال ،ااردل ،الجزاللللللر

الموضللللو  ارت ينللللا تقللللديم رللللذا الدراسللللة لتعريلللل  القللللار  بالحركللللة اإلسللللامية 
 المغربية.



 

 
 
 

  ق18  6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[511] 

ى اللللر(م ملللل تعلللدد الحركلللات والجمعيلللات وااحلللزاب اإلسلللامية بدايلللةا والللل
المغربيللة فابللد مللل اإلشللار  إلللى أن للا لللم تمتلللو جللذور تاريخيللة مو(لللة إذ أل 

والللى الللر(م مللل تعللددرا إي انلل   ،جللذوررا ي تتعللدي سللتينات القللرل المنصللرم
ة يمكل التمييز بيل تياريل أساسييل تنضوي تحت ما بقية الجمااات اإلسامي

ورمللا ت تيللار المشللاركة السياسللية المتمثللل بجمااللة التوحيللد واإلصللاح وحللزب 
العداللللة والتنميلللة اللللذي يللللمل بضلللرور  المشلللاركة فلللي اللعبلللة السياسلللية لبللللو  

والثلاني  ،أرداف  وت بيق ا مع ايرتمام بالناحية الداوية والثقافية وايجتماايلة
والتي تنضوي تحت ا العديد  ،تيار المقا عة المتمثل بجمااة العدل واإلحسال

مللل التسللميات والتللي تعللارا العمللل السياسللي وتللرفا المشللاركة فيلل  وت للتم 
 .ق1 بالناحية الداوية والثقافية

مللا ي منللا فللي رللذا التيللارات رللو تيللار المشللاركة السياسللية المتمثللل بحللزب 
ك نموذجللللاا للحركللللات اإلسللللامية العربيللللة التللللي تمتلللللو رلي  ،العدالللللة والتنميللللة

تراتيجية من قيللة تنسللجم ملللع واقللع بلللدرا فللي محاوللللة من للا للن للوا ب لللذا إسلل
 الواقع قدر اإلمكال.

 
 جذور ونشأة حزب العدالة والتنمية

ترجع جلذور أ(للب الحركلات والجماالات اإلسلامية فلي المملكلة المغربيلة 
إلى أواخر الستينات وبداية السبعينات مل القرل المنصرم اندما ت سست فلي 

"جمعيلللة الشلللبيبة اإلسلللامية" التلللي أسسللل ا فلللي اللللدار البيضلللا   1969العلللام 
ابلللدالكريم م يلللع والتلللي كانلللت تملللار  نشلللا  ا كجمعيلللة ثقافيلللة معتلللر  ب لللا 

 .ق2 قانوناا لمواج ة قارر  تنامي التيار اليساري في المغرب خال السبعينات
شلل دت جمعيللة الشللبيبة تاشللي وانقسللامات حللاد  الللى اثللر ضلللو  بعللا 

فللللي حلللادل ا(تيللللال املللر بللللل جللللول العضللللو القيلللادي فللللي حللللزب أاضلللال ا 
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فللر الللى إثررللا ابللدالكريم م يللع وااتقللل  ،ايتحللاد ايشللتراكي للقللوات الشللعبية
 .ق3 نالب  إبراريم كمال

قسللم سللاند ملسسلل ا ابللدالكريم م يللع  ،انقسللمت الشللبيبة إلللى ثللال أقسللام
فكللار وقسللم أخللر رافللا ا ،1981وقللل يعمللل فللي إ للار الشللبيبة حتللى اللام 

وقسللم ثالللل رفللا اينحيللاز  ،الشللبيبة وخ  للا ورللذا القسللم سللراال مللا تاشللى
إلللللى أي مللللل ال للللرفيل وفضلللللل الللللداو  إلللللى تبللللليل الحقللللال  فللللي ايت املللللات 
واينتقادات المتبادلة إي أل القسم ااول المساند لعبلدالكريم م يلع سلراال ملا 

فريلللل  اثللللر  تعلللرا رللللو ااخللللر إلللللى اينشللللقا  إذ تللللزام ابداإلللللل  بللللل كيللللرال
ابلر إصلدار بيلانيل  1981الق يعة الن الية ملع الشلبيبة اإلسلامية فلي  ذار 

يعلل في  رذا الفريل  اينفصلال صلراحة الل الشلبيبة نقلراا للمواقل  المت رفلة 
وقلد تعلرا أتبلا  رللذا  ،والمعاديلة للنقلام الملكلي المغربلي اللذي تبنللاا ااخيلر

ى تقللديم ملف للا لت سللي  "جمعيللة الفريلل  ياتقللايت متعللدد  دفعللت الجمااللة إللل
والتلي أالنلت نبلذرا للعنل  وت ييلدرا للنقلام  1983الجمااة اإلسلامية" الام 

 .ق4 الملكي
شللللل دت تللللللو الفتلللللر  ق لللللور تنقللللليم شلللللبابي جلللللامعي يترأسللللل  سلللللعد اللللللديل 

 1986يعر  بمجموالة اللدار البيضلا  والتلي انضلمت فلي العلام   *قالعثماني
رلذا المرحللة نلو  ملل اينفلراا فلي العاقلة  وشل دت ،إلى الجمااة اإلسلامية

ملع السللل ة نقللراا لن ج للا المعتللدل فاسلتبدل اسللمو الحركللة بللل حركة اإلصللاح 
حلللددت الحركلللة أرلللداف ا ومن لقات لللا الفكريلللة فلللي اينلللدماا فلللي  .ق5 والتجديلللدق

 .ق6 تم يداا يحتال الموقع المفصلي في  ،الحقل السياسي
ارم فللللي ت للللور حركللللة اإلصللللاح خللللر سلللل اللللر  اقللللد التسللللعينات حللللدل 

والتجديللد متمللثاا بانللدماا الحركللة مللع تنقلليم راب للة المسللتقبل اإلسللامي التللي 
أسسلللل ا احمللللد الريسللللوني ف صللللبت اسللللم ا  حركللللة التوحيللللد واإلصللللاحق ومللللل 
الجلللدير باللللذكر أل حركلللة اإلصلللاح والتجديلللد كانلللت تع لللي ااولويلللة للعملللل 

ثقافيلة والتربويلة فلي حليل أل راب لة السياسي دول إرمال الجوانب الداويلة وال
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المسللتقبل اإلسللامي تع لللي ااولويللة للمجللال الفكلللري والتربللوي والثقلللافي دول 
أي أل احدرما مكملاا لخخلر فلي إيجلاد حركلة  ،إرمال أرمية العمل السياسي

ونتيجلللة لفشلللل الحركلللة فلللي  .ق7 إسلللامية شلللاملة ت لللتم بكافلللة مجلللايت الحيلللا 
فا الحكومة اختارت الحركة وبضو  ومساند  ت سي  حزب سياسي نتيجة ر 

مللل المللللو الراحلللل محملللد الخلللام  اينللدماا فلللي حركلللة اللللدكتور ابلللد الكلللريم 
 ق** الشلعبية الدسلتورية الديمقرا يلة" والتي تعلر  "بالحركلة 1996 ق* الخ يب

ومنلللذ ذللللو الحللليل حرصلللت الحركلللة اللللى تقلللديم الت مينلللات واإلشلللارات اللللى 
 .ق8 عمل السياسي وويل ا للسل ة والملوجديت ا في ايندماا بال

حمل اسلم الحركلة فلي رلذا الفتلر  دييت تتنلا(م ملع  بيعلة المرحللة التلي 
يمر ب ا المغرب إذ حمل اسم الحركة بعديل أساسييل رما: "الدستورية" إيماناا 
من ا ب رمية استقرار الباد وضرور  دام ملسسات ا الدستورية. "والديمقرا ية" 

لحللزب فللي التسلليير والتللدبير الللداخلي وم لبللاا ملحللاا للخللروا بللالمغرب من جللاا ل
 .ق9 مل حالة ايختنا  السياسي التي كال يعيش ا

تحللت شلعار "مللل اجللل ن ضللة  1997شلاركت الحركللة فللي انتخابلات اللام 
تنميلللة" والتلللي كانلللت بموافقلللة المللللو ووزيلللر داخليتللل   ،اداللللة ،أصلللالة :شلللاملة

إللللى ق لللور تيلللار ملللل اإلسلللام المعتلللدل اللللى إدريللل  البصلللري الللللذال ت لعلللا 
السلللاحة السياسلللية ينلللدما ملللع النقلللام ملللل اجلللل مواج لللة الحركلللات اإلسلللامية 

 ق9  وقد حصلت الحركلة خلال رلذا اينتخابلات اللى ااخري ااكثر ت رفاا،
وبعلد كسلب بعلا النلواب ارتفلع الدد  ،ق في البرلملال325مقااد مل أصل  
 .ق11 ق نالباا 14نواب الحركة إلى  

بعلللد الفلللوز النسلللبي اللللذي حققتللل  الحركلللة جلللددت ااخيلللر  موقف لللا بمسلللاند  
س اماا من ا في استقرار الباد  الحكومة مساند  نقدية تعبير ال حسل نيت ا وا 

ورلللو مللا اسلللتداى  .ق11 مللل اجلللل تفللادي اازملللة السياسللية وداملللاا للديمقرا يللة
ا فكلال ذللو أثنلا  انعقلاد تغيير اسم الحركة انسجاماا مع المرحلة التي تملر ب ل
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إذ اختلللللار  1998المللللللتمر اللللللو ني ايسلللللتثنالي للحركلللللة فلللللي تشلللللريل ااول 
كاسلللم ينسلللجم ملللع اارلللدا  والمن لقلللات   *قأاضلللال ا اسلللم  العداللللة والتنميلللةق

 .ق12 التي  رح ا الحزب أثنا  حملت  اينتخابية
يسلللعى  ،يعلللر  حلللزب العداللللة والتنميلللة نفسللل  ب نللل  حلللزب سياسلللي و نلللي

ن اقللاا مللل المرجعيللة اإلسللامية وفللي إ للار الملكيللة الدسللتورية القالمللة الللى ا
إللللى اإلسللل ام فلللي بنلللا  مغلللرب حلللديل وديمقرا لللي ومزدرلللر  ،إملللار  المللللمنيل

ومتكافل. مغرب معتز ب صالت  التاريخية ومس م ايجابيلاا فلي مسلير  الحضلار  
الموا نلللللة  ويعملللللل حلللللزب العداللللللة والتنميلللللة اللللللى التوايلللللة بقيملللللة ،اإلنسلللللانية

والمشلاركة فلي تللدبير الشل ل العللام وترسليس قليم ايسللتقامة والحريلة والمسلللولية 
والعدالللللة والتكافللللل. وذلللللو مللللل خللللال مللللن ا سياسللللي مرتكللللز الللللى ايلتللللزام 

شللراو المللوا نيل والتعللاول مللع مختللل  الفللااليل سللااياا  ،والشللفافية والتللدرا وا 
وواضلللعاا  ،جللل  النضلللاليةإللللى تمثيلللل ذللللو ملللل خلللال ممارسلللت  اليوميلللة وبرام

 .ق13 المصالت الو نية العليا فو  كل ااتبار
 

 المشاركاإل االنتخابية:
مرشللحا  ،2112شللارو حللزب العدالللة والتنميللة فللي اينتخابللات التشللريعية 

وقد جلا ت نتلالا رلذا اينتخابلات لصلالت  ،في نص  الدوالر اينتخابية فق 
  اوامل في تقدم حزب العدالة سارمت اد .ق14 ق مقعداا 42الحزب إذ فاز بل  

إلللى المرتبللة الثالثللة بلليل ااحللزاب المشللاركة إذ جللا  ترتيبلل  بعللد حللزب ايتحللاد 
 -وابرز رذا العوامل: ،ايشتراكي للقوات الشعبية وحزب ايستقال

نجاح الحزب في تمييز نفس  ال ااحلزاب السياسلية ااخلري بت سلي   (1)
 المصلللالت الذاتيلللة سلللمعة جيلللد  كحلللزب يلللدافع الللل مصلللالت الشلللعب ي

إذ ت للور منلللذ  ،لنخبللة سياسللية وي ملللل اجللل سياسللات إسلللامية متميللز 
كتنقللللليم منفلللللتت تتزايلللللد قدرتللللل  اللللللى اجتلللللذاب النلللللاخبيل  1997الللللام 

واللى اللر(م  ،واااضا  والمرشحيل مل ق االات مختلفلة ملل الشلعب
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مللللل افتقلللللارا إلللللى برنلللللاما سياسللللي واضلللللت فقللللد ركلللللز معقللللم أنشللللل ت  
 .ق15 محاربة الفساد البرلمانية الة

ازديللللاد قللللو  الللللرأي الللللدااي إلدمللللاا اإلسللللامييل المعتللللدليل فللللي الحيللللا   (2)
السياسللية داخلللل النقلللام يسلليما بعلللد أل خفلللت حللد  الضلللغ  الخلللارجي 
الرافا اي صيغة إلدماجل  اإلسلامييل مخافلة تكلرار تجربتلي تلون  

 .ق16 والجزالر

نصلل  قللرل اللل  فشللل ااحللزاب اليسللارية التللي حكمللت المغللرب لقرابللة (3)
بللللل الللللى  ،تحقيلللل  أي مشللللرو  تقللللدمي أو ايرتقللللا  بللللاادا  الحكللللومي

العكلللل  أسلللل مت فللللي تلللل خر المغللللرب وازديللللاد الفوضللللى والفسللللاد الللللذي 
انتشلللر فلللي ملسسلللات الدوللللة إضلللافة إللللى تلللور  رموزرلللا فلللي محلللاويت 
انقابية الى نقام الحكم الشراي وتبني بعض ا براما مخالفة لمباد  

 .ق17 اسية وحقو  اإلنسالالتعددية السي

حللرق قيللادات الحللزب الللى إدخللال اناصللر شللابة ومثقفللة تلللدي دوراا  (4)
فللاااا داخللل قبللة البرلمللال بلثارت للا للمسللالل ال امللة مثللل الفسللاد المللالي 
 ،واإلداري والسياسللة الخارجيللة والعاقللة مللع الكيللال الصلل يوني و(يررللا

ل إيجلاد نقلام مع الحرق الى جدية رللي  النلواب والتلزام م ملل خلا
داخللللي يت للللب حضلللور الجلسلللات البرلمانيلللة فكلللل ناللللب مللللزم بتقلللديم 
سللللال شلللف ي واحلللد اللللى ااقلللل كلللل أسلللبو  وسللللال مكتلللوب واحلللد كلللل 

كملللا  ،وال يقتلللرح مشلللرو  قللانول كلللل سلللنة تشلللريعية ،شلل ر اللللى ااقلللل
% مللل مكافلل ت م إلللى الحللزب لللدام 22يتعلليل الللى النللواب أل يقللدموا 

ب وسلللمعة نوابللل  اللللى أن لللم ي يعمللللول ملللل اجلللل كلللل ملللل ماليلللة الحلللز 
 .ق18 إضافة إلى إقامة دورات تدريبية للنواب ،الربت
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الف للم الناضللا لقيللاد  الحللزب فلللي التمييللز بلليل السياسللي والللداوي فلللي  (5)
إذ اتخذ الحزب قرار ادم ترشيت خ با  المساجد وادم  ،تجربة الحزب

 ل الداوي التربوي.تولي م أي مسلولية داخل ملسسات  تاركاا ل م العم

إي أل ذللو للم يلدم  ،سارمت العوامل أنفة الذكر فلي ازديلاد شلعبية الحلزب
منع فللاا  2113ت5ت16 للوياا إذ شللكلت إحللدال تفجيللرات الللدار البيضللا  فللي 

إذ حمللل   ،فقللد وقفللت ضللدا سياسللياا  ،خ يللراا فللي تللاريس حللزب العدالللة والتنميللة
البلللللر  التللللي تنللللتا اإلررللللاب  وانلللل  ،منافسللللوا المسلللللولية المعنويللللة لمللللا حللللدل

والت للر  الللى الللر(م مللل إصللدارا بيانللاا فللي صللبيحة اليللوم التللالي تللديل رللذا 
إذ منلع الحلزب ملل المشلاركة  ،إي أل ذللو للم يفلد فلي شلي  ،العمل اإلررلابي

وتعاللت ااصلوات السياسلية وخاصلة ااحلزاب  ،في المسير  المندد  بااحدال
عت مسل لة حلل  اللى أجنلد  لقلا  المجلل  اليسارية م البةا بحل الحزب ووضل

لكللللل الملللللو محمللللد السللللاد  حللللال دول اسللللتمرار رللللذا ايحتقللللال  ،الحكللللومي
 . ق21 السياسي

بعلد  2117شارو حزب العدالة والتنمية في ايستحقاقات اينتخابيلة لعلام 
 ،أل أس  لنقام  الداخلي ولبرنامج  اينتخابي الذي يمكل وصف  بالشلمولية

انتخللللب المجللللل  الللللو ني  2114و ني فللللي كللللانول ااول وفللللي ملللللتمرا اللللل
للحزب الدكتور سعدالديل العثماني أميناا ااماا للحزب خلفاا للدكتور ابدالكريم 

كما انتخب كل مل ابلدا   ،الخ يب الذي أصبت في موقع الرلي  الملس 
 .ق21 بارا والحسل الداودي وسليمال العمراني نواباا لخميل العام للحزب

% ملللل ااصلللوات لحلللزب 47اسلللت ااات اللللرأي اامريكيلللة نسلللبة  منحلللت
بينمللللا توقللللع ابللللدالعزيز الربللللاح اضللللو اامانللللة العامللللة  ،ق22 العدالللللة والتنميللللة

من لقللاا  ،مقعللداا ويلل تي فللي المرتبللة ااولللى 71 للحللزب أل يحصللل حزبلل  الللى
مللل اارللدا  الكبللري التللي يرتكللز الي للا البرنللاما اينتخللابي للحللزب وأبرزرللا 

إضافة إللى  ،وا  ا  دور  اقتصادية جديد  لخل  فرق العمل ،ضية التعليمق
 .ق23 رفع قدر  الق ااات اإلنتاجية وتعزيز الخيار الديمقرا ي



 

 
 
 

  ق18  6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[511] 

وفي لقا  مع الدكتور سعدالديل العثماني أجرت  مع  صحيفة سلوي  انفلو 
دول الحللللد مللللل الفللللوار   ،أكللللد انلللل  ي يمكللللل أل تكللللول رنللللاو تنميللللة حقيقيللللة

وملللل دول إيجلللاد أنقملللة إلالللاد  توزيلللع  ،وااميلللة ماايلللة ومحاربلللة الفقلللرايجت
% 7الثلللرو  ول لللذا ملللداخل متعلللدد  ملللل اجلللل تحقيللل  تنميلللة مسلللتدامة تتجلللاوز 

سللللنوياا وذلللللو اللللل  ريلللل  إصللللاح النقللللام الضللللريبي ورفللللع مسللللتوي ق للللا  
 .ق24 الخدمات

ق حزبللاا 31وتنللاف  في للا أكثللر مللل   2117ت11ت7جللرت اينتخابللات فللي 
داللللر  وقلللد أسلللفرت اينتخابلللات الللل فلللوز حلللزب  31ق مقعلللداا فلللي 325ى  الللل

ق 53ايسلللللتقال أقلللللدم ااحلللللزاب المغربيلللللة بلللللالمركز ااول إذ حصلللللل اللللللى  
ق مقعلللداا 46وجلللا  حلللزب العداللللة والتنميلللة فلللي المركلللز الثلللاني وحلللاز   ،مقعلللداا 

مخيبللاا  مللال قادتلل  وبخللا  كللل التوقعللات خاصللة إذ مللا المنللا انلل  رشللت فللي 
فلللة اللللدوالر اينتخابيلللة اللللى اكللل  اينتخابلللات السلللابقة التلللي ترشلللت في لللا كا

 .ق25 نص  الدوالر
يعلللزي ابداإللللل  بلللل كيلللرال اامللليل العلللام الحلللالي لحلللزب العداللللة والتنميلللة 
أسباب رلذا التراجلع إللى تحكلم بعلا الج لات الداخللة فلي العمليلة اينتخابيلة 

 .ق26 المختصة مما جعل الحزب يتابع رذا المسالة في المحاكم
مللل ج للة أخللري كللال للحملللة التللي قادرللا حللزب ايتحللاد ايشللتراكي للقللوات 
الشللعبية والللى وجلل  الخصللوق الجنللاح الراديكللالي فيلل  بقيللاد  وزيللر اإلسللكال 

ضللد التيللار اإلسللامي ممللثاا بحللزب العدالللة والتنميللة  ،والبيلللة محمللد اليللاز(ي
مللللة أدوات إااميلللة إذ سلللخرت فلللي رلللذا الح ،اثلللر فلللي تشلللوي  صلللور  الحلللزب

وتخويلل  ملسسللة الحكللم مللل إمكانيللة  ،وأمنيللة ب للد  تحجلليم دورا اينتخللابي
إذ وصللللت شلللد  الحمللللة إللللى  ،السلللماح لحلللزب العداللللة بالوصلللول إللللى الحكلللم

وتزامللللت صللللحيفة  ، لللللب إقصللللا  حللللزب العدالللللة والتنميللللة اللللل اينتخابللللات
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بلاا إااميلة شرسلة   ااحدال المغربيةقق التي يملك ا مقربول ملل اليلاز(ي حر 
 .ق27 ضد التيار اإلسامي

وقلللد أبلللدي قلللاد  العداللللة والتنميلللة ر(بلللت م فلللي التحلللول ملللل حلللزب برلملللاني 
معلارا إلللى حللزب مشلارو فللي السللل ة إذ أاربلوا فللي أكثللر ملل مناسللبة اللل 
قبللول م الللدخول فللي التافللات حكوميللة الللى أل ي يكللول رللذا ايلللتا  قالمللاا 

اللللى أسلللا  ااولويلللات الو نيلللة المتمثللللة فلللي بلللل  ،اللللى أسللل  إيديولوجيلللة
وت للوير المحللاكم والقضللا  والن للوا بواقللع  ،مقاومللة الفسللاد المللالي واإلداري

 .ق28 التعليم
لللم ير(للب حللزب ايسللتقال الفللالز فللي اينتخابللات فللي الللتا  مللع حللزب 
العداللللة بلللل جلللا ت اللللداو  رلللذا الملللر  ملللل قبلللل الللدو اامللل  "خلللرب ايتحلللاد 

وات الشللعبية" الللذي لللم يللدخر ج للداا لمحاربللة اإلسللامييل أثنللا  ايشللتراكي للقلل
الحملللة اينتخابيللة وقللد جللا ت رللذا المبللادر  الللى لسللال احللد قيللادي ايتحلللاد 
ايشتراكي ورو إدري  لشكر لكل لي  ايلتا  لتشلكيل حكوملة بلل لتشلكيل 
فريللل  معلللارا خاصلللة بعلللد تلللدني مسلللتوي ااخيلللر ملللل المرتبلللة ااوللللى إللللى 

. ق29 (يلر أل حلزب العداللة فضلل البقلا  كمعارضلة ايجابيلة ،الخامسة المرتبة
ورللللذا مللللا أكللللدا  ،بشللللكل يعكلللل  ويللللل  للملللللو ولمن لللل  المسللللتويات السياسللللية

العثمللاني ملللل أل العمللل السياسلللي نسللبي والقلللرار السياسللي يسلللتند إلللى تقلللدير 
 المصالت ويتخذ القرار في ضو  مجمواة مل المع يات ووف  ت ثيرات  ملكداا 

اسلللي دول اللللدخول فلللي من للل  أنللل  ي يمكلللل اللللدخول إللللى سلللاحة العملللل السي
 .ق31 التسويات

 

 الهيكلية التنظيمية لحزب العدالة والتنمية:
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قبللل الحللديل اللل برنللاما العدالللة والتنميللة الللذي خللاا بلل  انتخابللات اللام 
يبلللد ملللل التعلللر  اللللى ريكليلللة املللل الحلللزب والمقصلللود ب لللا نقامللل   2117

 -الداخلي: ااساسي ونقام 
 
 النظام احساسي: -أوال  

تحتلللوي  ،ق صللفحة19يقللع النقللام ااساسلللي لحللزب العدالللة والتنميلللة فللي  
الى مقدمة تعريفية بمن جية الحزب وب ن  بنية تنقيمية واحلد  تعتملد أسللوب 
الامركزية في تسيير شللون  والديمقرا يلة فلي اتخلاذ القلرارات ووضلع البلراما 

نة فللللي الحللللزب وفلللل  قااللللد  "الللللرأي حللللر والقللللرار وال حريللللة التعبيللللر مضللللمو 
 .ق31 ملزم"

ملللاد  مقسلللمة إللللى سلللبعة أقسلللام كلللل قسلللم  99يتضلللمل النقلللام ااساسلللي 
فقللد  ،يحتللوي الللى اللدد مللل اابللواب والفصللول تعللالا مختللل  مسللالل الحللزب

ورملز الحلزب  ،االا القسم ااول تسمية الحزب ورمزا وأردافل  ووسلالل املل 
دا  الحزب ف و اإلس ام في تنقيم الموا نيل وتمثيل م رو "المصباح" أما أر

وداللم دولللة  ،مللل اجللل مجتمللع أفضللل تتللوفر فيلل  العدالللة وتتحقلل  فيلل  التنميللة
والعمللل الللى صلليانة  ،الحلل  والقللانول فللي إ للار المرجعيللة اإلسللامية للمملكللة

ومناصلللللر  الشلللللعوب المستضلللللعفة والقضلللللايا  ،الوحلللللد  الو نيلللللة شلللللعباا وأرضلللللاا 
ما وسالل العمل ف ي الوسلالل المشلرواة فلي إ لار القلانول الجلاري أ ،العادلة

العمل ب ا بما في ذلو التعاول ملع الملسسلات وال يللات وااشلخاق لتحقيل  
 .ق32 ااردا  المشتركة خدمة للمصلحة العليا

أما القسم الثاني فقد االا مسالة اينخرا  والعضوية في الحزب وري مل 
كال مقيم في المغلرب أو خارجل  مملل بلل  سلل ح  كل موا ل مغربي سوا  

ورلي تتكلول  ،أما القسم الثالل فقد ت لر  إللى ريللات الحلزب ،الرشد القانوني



 

 
  

 أفراح ناثر جاسمد.                                                 حزب العدالة والتنمية المغربي
 

[511] 

مللللل الللللرلي  الملسلللل  للحللللزب والللللرلي  الشللللرفي للمجللللل  الللللو ني للحللللزب 
 -:ق33 وتصن  ال يلات إلى

 -وري:الهيئاإل الوعنية  -أ
لفلللرو  اإلقليميلللة والمحليلللة المللللتمر اللللو ني: ويتكلللول ملللل منلللدوبيل الللل ا -1

ومنللدوبيل اللل ممثليللات الحللزب فللي الخللارا وأاضللا  المجللل  الللو ني 
 واللجنة التحضيرية وبرلماني الحزب.

المجللل  الللو ني: ويتكللول مللل أاضللا  اامانللة العامللة الحاليللة وأاضللا   -2
اامانللة العاملللة السللابقة والكتلللاب المحليلليل واإلقليميللليل والمللدير المركلللزي 

 ق اضو ينتخب م الملتمر الو ني.111 للحزب و 
اامانلللة العاملللة: وتتكلللول ملللل اللللرلي  الملسللل  واامللليل العلللام واللللرلي   -3

الشللرفي للمجللل  الللو ني ورلللي  المجللل  الللو ني وثللال نللواب لخملليل 
العام ورلي  الفري  البرلماني واثنا اشر اضلو منتخلب وسلبعة أاضلا  

 مضافول.
كتلاب النلواحي  الج لوييلق ورلسلا  ال يللات اللجنة الو نية: وتتكول مل  -4

الموازيلللة واللجلللال الوقيفيلللة المركزيلللة والملللدير المركلللزي ويرأسللل ا اامللليل 
 العام.

 -:ق34 وتنقسم الهيئاإل المركزية -ب
اللجللللال الوقيفيلللللة: ورلللللي لجللللال مركزيلللللة تحلللللدث ا اامانللللة العاملللللة تحلللللت  -1

 مسلوليت ا وتتكل  بوقيفة مل وقال  الحزب.
الموضلللوااتية: ورلللي لجلللال مركزيلللة متخصصلللة تحلللدث ا اامانلللة  اللجلللال -2

العامللللة تحللللت مسلللللوليت ا وتتحللللدد م ام للللا فللللي تتبللللع وتقيلللليم السياسللللات 
 العمومية والق ااية في مجال اختصاص ا.
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  الهيئاإل المجالية: -ج
وكلل  ،وري ال يلات الج وية  النواحيق وريللات ااقلاليم وال يللات المحليلة

كلللللل حسلللللب رقعتللللل   ،تمر وكتابلللللة واللجنلللللة والمجلللللل من لللللا يتكلللللول ملللللل ملللللل 
 .ق35 الجغرافية

حدد القسم الرابع مل النقام ااساسي القوااد اينضبا ية وايستقالة فيملا 
اخللللللتق القسللللللم الخللللللام  ب ريقللللللة اختيللللللار مرشللللللحي الحللللللزب لاستشللللللارات 

أمللا القسللم السللاد  فقللد كللر  لماليللة الحللزب مللل واردات ونفقللات  ،اينتخابيللة
وقلللد جلللا  القسلللم السلللابع وااخيلللر تحلللت انلللوال  ،فقلللات وشلللرا  وبيلللعوتمللللو ون

 .ق36 مقتضيات ختامية
  

 ثانيا : النظام الداخلي للحزب:
ق ماد  مقسمة إلى 92صفحة تحتوي   17يقع النقام الداخلي للحزب في 

اخلتق القسلم  ثاثة أقسام كل قسم يحتوي الى الدد ملل اابلواب والفصلول.
عضلللللوية وتسلللللجيل اااضلللللا  فلللللي للللللوالت الحلللللزب بللللللجرا ات ملللللنت ال ،ااول

 .ق37 وانتقام م وشرو  العضوية وواجبات العضو واستحقاقات 
أملللا القسلللم الثلللاني فقلللد كلللر  ل يللللات الحلللزب وتضلللمل شلللرو  وشلللكليات 

 ،وتنقللللليم العاقللللات بلللليل رللللذا ال يللللللات ،انعقللللاد اجتمااللللات ريلللللات الحللللزب
كللل أربللع سللنوات وبصللفة  فبالنسللبة للملللتمر الللو ني فقللد حللدد النقللام انعقللادا

كملللا ت لللر  إللللى  ،اسلللتثنالية بقلللرار ملللل المجلللل  اللللو ني أو اامانلللة العاملللة
اللجلال التحضلليرية للملللتمر ورلاسلت  وشللرو  وضللواب  اختيلار أاضللا  لجنللة 

كملا  ،رلاسة الملتمر الو ني واللجنة التحضيرية وشرو  اختيار ااميل العام
 ريقللة اينتخللاب وشللرو  اختيللار اللالا رللذا القسللم أج للز  المجللل  الللو ني و 

. كملا اخلتق رلذا القسلم ق38 نلواب اامليل العلام وبقيلة أاضلا  اامانلة العاملة
 ،أيضللاا بال يلللات التنفيذيللة المجاليللة مللل حيللل انعقللاد رللذا ال يلللات وتكوين للا
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وأيضاا أشار إلى ال يلات اينضبا ية وال يللات ايستشلارية و لر  املل كلل 
 .ق39 من ا

ثاللللل فقلللد جلللا  بعنلللوال مقتضللليات ااملللة وتضلللمل العمليلللات أملللا القسلللم ال
واإلجللللرا ات الماليللللة للحللللزب وكيفيللللة تعللللديل النقللللامييل الللللداخلي وااساسللللي 

 .ق41 و(يررا مل اامور العامة
 

 البرنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية 
حمل البرناما اينتخابي لحزب العدالة والتنمية شعار "جميعاا نبني مغرب 

قسلمت إللى ملدخل وثملال  ،ق صلفحة91دالة" وقد توز  رلذا البرنلاما فلي  الع
راد   فصول، االجت مختلل  القضلايا بشلكل يلدل اللى والي ونضلا الالي وا 

 حقيقية للن وا بالواقع المغربي.
تنلللاول الملللدخل شلللرح لشلللعار البرنلللاما ملكلللداا أل مسلللتقبل المغلللرب ملللرتب  

فللا تنميللة شللاملة بللدول ادالللة  ،بتحقيلل  العدالللة فللي مختللل  مجللايت الحيللا 
"إذ ي قيمللة لمعلللديت نمللو مرتفعلللة فللي قللل اسلللتمرار معللديت الفقلللر  ،شللاملة

وي قيمة لتقدم ي تعود ثمارا الى الجميع وفي (ياب العدالة  ،والب الة العالية
لللل يكللول رنللاو ن للوا فعلللي بالتنميللة البشللرية وبمسللتوي الحيللا  إلللى العللي  

 .ق41 الكريم"
ا البرناما انل  جلا  لمواج لة التحلديات المسلتقبلية التلي تواجل  يلكد واضعو 

التحلللدي  ،المغلللرب والتلللي حلللددت بسلللت تحلللديات رلللي:  التحلللدي ايجتملللااي
التحلدي  ،التحدي ااخاقي والقيملي ،التحدي ال بيعي والمجالي ،ايقتصادي
 . ق42 والتحدي الخارجيق ،السياسي

رللو  التوج للات الكبللري جللا ت بقيللة فصللول البرنللاما تحللت انللوال رلللي  
إذ جلا   ،والفراية للبرناماق وري شرح مبسل  للبرنلاما ثلم البرنلاما التفصليلي

الفصللل ااول تحللت انللوال  رفللع جللود  منقومللة التربيللة والتكللويل والن للوا 
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بالبحلللل العلمللليق وذللللو يسلللتدراو ضلللع  منقوملللة التربيلللة والتعلللليم وت ريلللل 
وتقوية رواب   بالمحي   ،ية والو نيةاندماا التعليم في منقومة القيم اإلسام

وقللللدم البرنللللاما خملللل  نقللللا   ،ايجتمللللااي وايقتصللللادي والثقللللافي والسياسللللي
أساسللية تنضللوي تحت للا جملللة مللل اإلجللرا ات التفصلليلية لت بيلل  رللذا اامللر 

 -وري:
مواصللة تعملليم التعلليم ورفللع جودتل  وتقويللة دورا فلي تمتلليل القليم وال ويللة  -أ 

رسا  مدرسة مجتملع ال معرفلة واينلدماا الفاالل فلي المجتملع اإلنسلاني وا 
يصلال  إللى القلري  إضافة إلى التركيز الى التعليم ااولي ورفع مستواا وا 

للمعلمللللليل وتقلللللديم اللللللدام الملللللادي ل بلللللا   يملللللع رفلللللع المسلللللتوي المعاشللللل
واام لللات يقتنلللا  الللللوازم المدرسلللية والكتلللب ملللع ايرتملللام برفلللع مسلللتوي 

 .ق43 سية ااخري حتى الجامعةايلتحا  بالمراحل الدرا
وذللللو الللل  ريللل  وضلللع  ،إ لللا  حمللللة و نيلللة فعاللللة لمكافحلللة ااميلللة  -ب 

ورصلد  2115إستراتيجية و نية فعالة للقضلا  اللى ااميلة بحللول الام 
ااموال الازمة ل ذا مع وجود ملسسة رقابلة تتلولى اإلشلرا  اللى تنفيلذ 

 .ق44 رذا المشرو 

ورلللو كملللا يقلللول  ،دتللل  وت ريلللل خريجيللل توسللليع التعلللليم العلللالي ورفلللع جو  -ا 
 ،اللللللدكتور العثملللللاني أملللللر يحتلللللاا إللللللى ت لللللوير  ليلللللات ووسلللللالل التعلللللليم

ال الدام المتوفر حالياا محدود جداا  ،باإلضافة إلى رفع مستوي التمويل
 .ق45 ويحتاا إلى توجي  في ايتجاا السليم

 إرسلللا  بحلللل الملللي منلللدما فلللي التنميلللة ايقتصلللادية وايجتماايلللة الللل -د 
 ، ري  تقوية وتعزيز المنقومة التشريعية وت وير ريكلية البحل العلمي

 .ق46 وت ريل الموارد البشرية وزياد  كفا ت ا ،ورفع مستوي التمويل

إيجللاد سياسلة فعالللة إزا  بللراما التعلاول الللدولي مللل خلال اينفتللاح الللى  -رلل
يلللات الشلللراكة الخارجيلللة وخاصلللة ملللع البللللدال اإلسلللامية واسلللتثمار اتفاق
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التجللار  الحللر  لنقللل التكنولوجيللا وت للوير اتفاقيللات التعللاول الللدولي الللى 
 . ق47 المستوي العلمي

أمللا الفصللل الثللاني فقللد حمللل انللوال إ للا  دور  اقتصللادية جديللد  للتنميللة 
ايقتصادية تمكلل ملل ت لوير اقتصلاد المعرفلة وايبتكلار وتلوفير فلرق شلغل 

رسللا  اقتصللاد الت نتللاا الثللرو  وكسللب ررللال ومضللاافة ايسللتثمار وا  ضللامل وا 
المنافسللة وقلللد حللدد البرنلللاما سللبع نقلللا  أساسللية لتحقيللل  التنميللة ايقتصلللادية 

 -وري:
التمكلليل يقتصللاد اصللري وم يكللل محتلللرم لقوااللد المنافسللة وقللادر اللللى  -أ

وذلللللو اللللل  ريلللل  تشللللجيع  ،ربلللت ررللللال اينفتللللاح ومنللللتا لفللللرق العمللللل
ات الق ااات اإلنتاجية وايسلتفاد  اقتصاد المعرفة وايبتكار ورفع مردود

 .ق48 مل اينفتاح ايقتصادي في تحديل وسالل اإلنتاا الو نية
تشللللجيع ايسللللتثمار وتللللوفير الشللللرو  الملاتيللللة يسللللتثمار منللللتا لفللللرق  -ب 

% 7إذ ي مللل الحللزب إلللى رفللع مسللتوي ايسللتثمار العمللومي إلللى  ،العمللل
فللي اتجلللاا تحقيللل   2112% ملللل الميزانيللة بحللللول الللام 21سللنوياا واللللى 

% وذلللو الللل 35% ونسللبة اسلللتثمار تصللل إللللى 37ادخللار يصللل إللللى 
 ري  تشلجيع ايسلتثمارات الصلغير  وت لوير سياسلة خاصلة بايسلتثمار 

 .ق49 الخارجي ووضع إستراتيجية لجذب ايستثمارات

حللل إشللكالية تمويللل المشللاريع ايسللتثمارية وخاصللة المتعلقللة بالمقللاويت  -ا
 ة ابر تنو  المنتجات المالية وتعبلة ايدخلار ال ويلل الصغير  والمتوس

وذلو ملل خلال السلماح  ،اامد واينفتاح الى أدوات التمويل اإلسامية
بت سللي  بنللوو إسللامية وتبسللي  شللرو  القللروا وتقويللة البورصللة اللل 

 .ق51  ري  زياد  ادد شركات ا

بير المنلدما وضع إ ار وسياسة جديد  للمالية العموميلة بملا يضلمل التلد -د
والمقتصد والشفا  والعادل والفعال للموارد والنفقات خدمة اردا  النملو 

 ايقتصادي المستديم والمنتا للثرو  ولفرق العمل.
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مراجعلللة النقلللام الضلللريبي بملللا يخلللدم أرلللدا  العداللللة الجباليلللة والفعاليلللة  -لرللل
وذلللللو الللل  ريلللل   ،ايقتصلللادية ومحاربلللة الللللتملق والغللل  الضلللريبييل

حلللدال موازنلللة ماليلللة جباليلللة يراالللى في لللا  إيجلللاد نقلللام ضلللريبي الللادل وا 
 .ق51 التوازل العام

 تحسيل المناخ يقتصاد سليم. -و

العمل الى تبنلي نقلام اقتصلادي اجتملااي متضلامل ومتماسلو ك سلا   -ز
 لتنمية ايقتصاد وكعامل إلااد  توزيع الثرو .

توسلليع فللرق العمللل العمللل الللى معالجللة الرصلليد المتللراكم مللل الب الللة و  -ح
ويللري الحللزب أل  ،ووضلع  ليللات فعالللة لرصللد الوسللا ة فللي سللو  العمللل

معالجلللة قلللارر  الب اللللة تحتلللاا إللللى ت لللوير وضلللعية ايقتصلللاد اللللو ني 
 .ق52 ليكول اقتصاداا منافساا وبالتالي قادراا الى خل  فرق العمل 

أمللللا الفصللللل الثالللللل فقللللد حمللللل انللللوال رفللللع مردوديللللة وفعاليللللة الق االلللات 
اإلنتاجيلة وذللو الل  ريل  وضلع رليلة إسلتراتيجية واضلحة للفاحلة والتنميلة 
القروية ابر إصدار قانول يل ر لتوجي  السياسة الفاحية وتحديث ا ويصلدر 

والن للوا بالتنميللة القرويللة وتنميللة الصلليد البحللري وت ريللل  ،اللل حللوار و نللي
تقليديلللة الصلللنااة وت لللوير الق االللات الصلللنااية الواالللد  ودالللم الصلللنااة ال

ومضلللللاافة ايسلللللتثمار فلللللي التكنولوجيلللللا الجديلللللد  وت لللللوير النقلللللل والن لللللوا 
بلللالتج يز وتللل ميل ايحتياجلللات ال اقيلللة ملللل  اقلللة نوويلللة وك رباليلللة وتحقيللل  

 .ق53 تنمية سياحية منتجة ونقيفة وريكلة الق ا  التجاري وتقليق العجز
يللللل نقللللام أمللللا الفصللللل الرابللللع فقللللد اللللالا مسلللل لة تعزيللللز الديمقرا يللللة وت ر

الحكاملللة وذللللو اللللل  ريللل  انجللللاز إصلللاح دسلللتوري كامللللل يعلللزز اسللللتقال 
القضا  وتقوية الج از القضالي وتعمي  نزارت  ورفلع فعاليلة العملل القضلالي 
وت ريلللل ااحلللزاب والملسسلللات السياسلللية الللل  ريللل  ت لللوير قلللانول ااحلللزاب 

خلابي وتقويلة ودام الديمقرا ية وت وير العمل البرلملاني وت لوير النقلام اينت
صللاح وتحللديل اإلدار   مسللار الن للوا بحقللو  اإلنسللال والحريللات العامللة وا 
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العموميللللة وتعميلللل  شللللفافية تللللدبير الشلللل ل العللللام وتعزيللللز الج ويللللة والن للللوا 
 .ق54 بالجمااات المحلية

تنللللاول الفصللللل الخللللام  تقويللللة منقومللللة القلللليم الو نيللللة وتعزيللللز ال ويللللة 
 ريلللل  جملللللة مللللل اامللللور من للللا  الحضللللارية اإلسللللامية للمغللللرب وذلللللو اللللل

الن لوا بللدور وزار  ااوقلا  والشلللول اإلسللامية والن لوا بالثقافللة الو نيللة 
وتقويللللة انخرا  للللا فللللي ج للللود التنميللللة والصللللاح وتحللللديل وت ريللللل اإلاللللام 

 مضلللاافةق المج لللود  . فلللي حللليل اخلللتق الفصلللل السلللاد  بللللق55 والصلللحافة
العداللة ايجتماايللة وذلللو مللل  اللو ني فللي التنميللة البشلرية بمللا يحقلل  أرللدا 

خال تقوية ااسر  واستعاد  دوررا الحيوي في ايستقرار والتنمية ايجتماايلة 
قللرار نقللام  والن للوا ب وضللا  المللرأ  وال فولللة وذوي ايحتياجللات الخاصللة وا 
صللللحي اللللادل ومتكللللافا ابللللر تحقيلللل  ايسللللتفاد  والولللللوا العللللادل للخللللدمات 

راايلللللة الشلللللباب ومكافحلللللة  ، لللللر الصلللللحيةالصلللللحية واينتشلللللار المتكلللللافا لخ
اإلدمللال والمخللدرات والن للوا بالرياضللة الو نيللة إضللافة إلللى تعزيللز التنميللة 
صللللللاح الضللللللمال  بمللللللا يخللللللدم أرللللللدا  التنميللللللة البشللللللرية ومكافحللللللة الفقللللللر وا 

 .ق56 ايجتمااي وأنقمة التقااد
أمللا الفصللل السللابع فقللد جللا  تحللت انللوال تثملليل وتعزيللز التنميللة المجاليللة 

وذلللللو مللللل خلللال وضللللع منقللللور جديللللد للسياسللللة  ،انة المللللوارد البشللللريةوصلللي
. ق57 السللكانية وت للوير مجللايت العمللرال وصلليانة وتلبيللة ايحتياجللات الماليللة

فيما تضمل الفصلل الثلامل وااخيلر تقويلة سلياد  المغلرب واسلترجا  إشلعاا  
لية إذ كر  لبحل رلية حزب العدالة والتنمية حول العاقات الدو  ،الحضاري

والسياسة الخارجية إذ ركز الحزب الى دام قضلية فلسل يل كقضلية مركزيلة 
الللاد  تقيللليم السياسلللة الخارجيلللة المغربيلللة تجلللاا  ،ودالللم الصلللمود الفلسللل يني وا 

القضلللية العراقيلللة والللدم ررلللل سياسلللات ا لمواقللل  ومصلللالت قلللوي دول احلللتال 
إذ  ،الشلراكةفلال الحلزب يليلد رلذا  ،أما فيما يخق الشراكة ملع أوربلا ،العرا 
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أل رنلللللاو مصلللللالت مشلللللتركة وتحلللللديات مشلللللتركة بللللليل ال لللللرفيل ي تحلللللل إي 
 .ق58 ال رفال بالتعاول والشراكة شري ة أل تكول شراكة اادلة يستفاد من ا

 
 : االستنتاجاإل

 :توصل البحل إلى جملة مل ايستنتاجات ري
 إل حللللزب العدالللللة والتنميللللة المغربللللي سللللب  نقيللللرا التركللللي فللللي الت سللللي  -1

والمبلللادر  للمشلللاركة السياسلللية مملللا يلللدل اللللى والللي القيلللادات اإلسلللامية 
إي إل القلللرو  المحي لللة ب لللا والتلللي تفتقلللد لقواالللد الديمقرا يلللة  ،العربيلللة

 .الصحيحة منعت الحزب مل الوصول إلى مراكز متقدمة
يمتلو حزب العدالة والتنمية رلية إستراتيجية اصرية تنم ال ف م امي   -2

كلللم تلللنم الللل ف لللم لمحي  لللا المحللللي  ،افقتللل  لكلللل العصلللورلإلسلللام ومو 
دراك ا لحجم التحديات التي تواج  العالم العربي واإلسامي  .واإلقليمي وا 

يمتلو حزب العداللة والتنميلة برنلاما شلامل لكلل مجلايت الحيلا  سليحدل  -3
فيما لو  ب  ووجد العول والمسلاند  ملل ال يللات الحاكملة ن ضلة شلاملة 

  .تن ا بالواقع العربي إلى مستويات متقدمة مل ش ن ا أل
اللللى اللللر(م ملللل القبلللول الشلللعبي اللللذي حقلللي بللل  حلللزب العداللللة والتنميلللة  -4

والقبول مل ج ة القصلر إي إل ذللو للم يكلل كفليا بتبديلد المخلاو  ملل 
كما إل ااحلزاب ،تولي اإلسامييل للحكم خوفا مل تكرار أحدال الجزالر

م فللي المملكللة المغربيللة لعقللود كانللت بالمرصللاد اليسللارية التللي تولللت الحكلل
لكل محاولة لصعود التيار اإلسلامي ومسلارمة فلي زيلاد  المخلاو  ملل 

 .فوز اإلسامييل والحيلولة دول ذلو
 

Justice  And Development Party in Morocco 

Dr. Afrah Nather Jasim 
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Abstract 

 Parties and Islamist movements or that of Islamic roots a 

great interest by researchers for its varied theories and aims, and 

Morocco was not away from these Parties and  movements. The 

arena of Politics in Morocco included a considerable number of 

these Parties, nevertheless most of them are not very old. 

 This study is a trying to shed light on one of these Parties; 

Justice  and Development Party which was established in 1997. It is 

an example of the moderate Islamist Parties that possess an integral 

program, plain goals and a mature understanding for the Arabic 

state of affaires that will have a positive impact in case of assuming 

power. 
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 1976فلي العلام  ،كال والدا فقي اا فسارم في زياد  واي  في سل مبكر  بقيملة القلرا   والعللم ،المزارايل

موالة سافر إلى مدينة الدار البيضا  يسلتكمال دراسلة ال لب ورنلاو اسلت ا  أل يو لد ااقتل  ملع مج
كملا تعلر  فلي رلذا  ،مل العسكرييل اللذيل سلو  يشلاركون  فيملا بعلد فلي مسلير  حلزب العداللة والتنميلة

حصل العثماني اللى الد  شل ادات من لا : اإلجلاز  فلي الشلريعة  ،الفتر  الى جمااة الشبيبة اإلسامية
فللي  1986اللام والللدكتوراا فللي ال للب والصلليدلة  ،مللل كليللة الشللريعة بايللت ملللول1983اإلسللامية اللام 
ملللل دار الحلللديل الحسلللنية  1987وشللل اد  الدراسلللات العليلللا فلللي الفقللل  وأصلللول  سلللنة  ،اللللدار البيضلللا 

ملللل المركللز الجللامعي لل لللب النفسللي فلللي  1994ودبلللوم التخصلللق فللي ال للب النفسلللي سللنة  ،الربللا 
وم اإلنسلللانية ودبللللوم الدراسلللات العليلللا فلللي الدراسلللات اإلسلللامية ملللل كليلللة ا داب والعلللل ،اللللدار البيضلللا 

، تقللد الد  مناصلب فلي الحركلة الشلعبية الدسلتورية وفلي حلزب العداللة والتنميلة 1999بالربا  في اام 
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لموقللع الخللاق للللدكتور سللعد الللى موقللع فسللالل ا ،العثمللاني لينقللر السللير  الذاتيللة للللدكتور سللعد الللدي

 ،رللل يكللول العثمللاني رليسللاا للللوزرا  قق ترجمللة ربللة الحسلليني111  المغللرب  ،دومينيللو يجللارد ،لالللدي
 .نت.متاح الى شبكة المعلومات الموقع: إسام اول ييل

 .3ق ،المصدر الساب  ،يجارد ق5 

 .42ق ،المصدر الساب  ،شما  ق6 

 .51ق ،المصدر الساب  ،مقتدر ق7 

نش  في أحضلال جلدا ملل ج لة اام الفقيل   ،بمدينة الجديد  1921مار   2الخ يب: مواليد  م *ق ابدالكري
 زسلليدي محمللد الكبللاق الللذي تقلللد مناصللب اللد  فللي ا للد السللل ال حسللل ااول والسللل ال ابللد العزيلل

 وكلال ملمنلاا تقيلاا زارلداا فلي ،والدا رو الحاا امر الخ يب الذي املل مترجملاا إداريلا ،والسل ال يوس 
فلي بدايلة ااربعينيلات وفلي  ،الدنيا أما أم  ف لي السليد  ملريم الكبلاق والتلي كانلت حافقلة للقلرال الكلريم

وتفر  نشلا  الكشلفية فلي معقلم منلا    ،سنة أس  الخ يب مع بعا رفاق  الكشفية الحسنية 19سل 
 يلب ال لب فلي در  الخ ،المغرب مما دفع السل ال إلى منع الزي الكشفي لما يرمز ل  مل قيم و نيلة

مدينة الجزالر العاصمة حيل مكل في ا أربع سنوات وكال خال لا أول رللي  لجمعيلة ال لبلة المسللميل 
 6انتقل بعدرا إلى كلية ال لب فلي السلربول واملل فلي مستشلفى  فرانكوموزولملالق لملد   ،لشمال إفريقيا

  السللل ال محمللد الخللام  سللنوات كللال خال للا يللرأ  جمعيللة مغربيللة تسللمى  دار السللل الق وفي للا لقبلل
وانللد اودتلل  للمغللرب كللال الخ يللب أول  بيللب جللراح فللي  ،بلقبلل  فللار  تقللديراا لج للودا فللي خدمللة بللادا

سارم الخ يب في أاملال المقاوملة ضلد ايسلتعمار وفلي ت سلي  قيلاد  جلي  المقاوملة وجلي   ،المغرب
د ايسلللتقال من لللا وزيلللر للتشلللغيل تقللللد العديلللد ملللل الحقاللللب الوزاريلللة بعللل ،التحريلللر فلللي الجبلللال المغربيلللة

والشلللول ايجتماايللة ووزار  الشلللول اإلفريقيللة ووزيللر الصللحة وكللال رلللي  اول برلمللال مغربللي حللديل 
 للمزيد ينقر : .1963سنة 

 متاح الى شبكة المعلومات الى الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ،الرلي  الملس 
 www..pjd.ma.. 

انللدما ت سسللت الحركللة الشللعبية  1957ة الشللعبية الدسللتورية الديمقرا يللة إلللى اللام  **ق ترجللع جللذور الحركلل
وقللد ارفللت رللذا الحركللة ت للوراا  ،بللدام مللل اليوسللي ثللم انتقلللت إلللى الخ يللب والللزايم البربللري أحرضللال

برزت الحركة بدام مل القبالل التي كانت تعلي  الحيل  والت ملي   ،ب يلاا نقراا لسريت ا في تلو الفتر 
ايسللتقال وأصللدرت بيانللاا ت الللب فيلل  المسللاوا  بلليل كافللة  بقللات الشللعب فللي إشللار  إلللى احتكللار  بعللد

 ،1959حصللللت الحركلللة الشلللعبية اللللى المشلللرواية القانونيلللة سلللنة  ،الفاسلللييل كلللل المناصلللب اإلداريلللة
تعرضلت الحركلة إللى انشلقا  اثلر الخلا  بليل ابلد الكلريم واحرضلال إذ أيلد ااخيلر قلرار المللو بحلل 
البرلمال وت ييدا إلاال حالة ايستثنا  في حيل استنكر الخ يب ذلو مملا أفلا باحرضلال إللى  لرد 

إذ سلاندت  1967الخ يب الذي أسل  اللى إثررلا "الحركلة الشلعبية الدسلتورية الديمقرا يلة" فلي شلبا  
لللت لكلل أنشل ة الحلزب قللت مجملد  قرابلة ثاثلة اقلود إي أل ك ،الحكم واتخذت شكل  لابع إسلامي
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ايتصللايت مللع حركللة اإلصللاح والتجديللد بللال يكللول انضللمام اإلصللاح والتجديللد إلللى حللزب الحركللة 
واللللى أسلللا  اإلقلللرار باإلسلللام كلللديل لخملللة  ،مجموالللةأو  الشلللعبية الدسلللتورية بشلللكل أفلللراد ي كتكتلللل

ق  ،ب المصلدر السلا ،والعمل في قل الملكية الدستورية ونبلذ العنل  والت لر . للمزيلد ينقلر: مقتلدر
 .57-56ق 

 .43ق ،المصدر الساب  ،شما  ق8 

متللاح الللى شللبكة المعلومللات الموقللع  ،2119الملتقللى الللو ني الثللاني للتحضللير لانتخابللات الجماايللة  ق9 
 .www.pjd.maالرسمي لحزب العدالة والتنمية 

 .2ق ،المصدر الساب  ،يجارد(10) 

 .61ق ،ب المصدر السا ،مقتدر (11)

أي أل العدالة والتنمية المغربي سب  نقيرا التركي بقرابة العاميل ورناو مل يري أل قد حدثت  )*(
 مشاورات ولقا ات بيل ال رفيل قبل ت سي  العدالة والتنمية التركية.

 الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية. ،المشرو (12) 

 ،المصدر الساب  ،؛ المشرو  3ق ،الموقع الرسمي للحزب ،"نموذا حزب العدالة والتنمية المغربي"(13) 
 .4-3ق ق 

موقع الموسواة الحر   ،متاح الى شبكة المعلومات الدولية ،حزب العدالة والتنمية  المغربق (14)
  ويكيبيدياق.

ومات متاح الى شبكة المعل ،"حزب العدالة والتنمية يعمل الى أل يكول جديداا ومختلفاا" ،ايفا وا(نر(15) 
 .Arab Reform Bulletin                                          الموقع ،الدولية

متاح الى  ،تحديات التحول إلى المشاركة السياسية" ،"الحركة اإلسامية المغربية ،مص فى الخلفي(16) 
 .2ق ،الموقع إسام اول ييل. نت ،شبكة المعلومات

متاح الى شبكة المعلومات  ،الدولة حددت قوااد اللعبة" ،غربية""اينتخابات الم ،خالد شوكت(17) 
 .4ق ،الموقع: إسام اول ييل.نت

الدكتور سعد الديل  ،؛ حوار مع ااميل العام لحزب العدالة والتنمية2ق ،المصدر الساب  ،وا(نر (18)
 .2112ت1ت29العثماني في صحيفة منبر الشعب  مغربيةق في 

www.minbarAchaab.net. 

 .3ق ،المصدر الساب  ،نموذا حزب العدالة والتنمية المغربي(19) 

 .2ق ،المصدر الساب  ،ويكيبيديا ،حزب العدالة والتنمية (20)

صللحيفة بيللال  ،"المجللل  الللو ني لحللزب العدالللة والتنميللة ينتخللب نوابللاا لخملليل العللام وأاضللا  اامانللة" (21)
 .2114ت12ت29 ،اليوم  مغربيةق

http://www.pjd.ma/
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 .www.Alwaqt.net ،2117ت11ت4

 متاح الى الموقع : ،صحيفة أخبار سويسرا في االم اليوم ،"تصااد اازمات"(23) 

www.siwissinfo.ch 

لقلا  ملع اللدكتور سلعد اللديل العثملاني فلي صلحيفة  ،أبواب الحكلم فلي المغلرب" "العدالة والتنمية ي ر (24) 
 .5ق ،المصدر الساب  ،أخبار سويسرا

متللاح الللى شللبكة المعلومللات الللى موقللع  ،"كيلل  تقللدم العدالللة والتنميللة المغربللي الللى المركللز الثللاني"(25) 
 الجزير .

قنلللا  العربيلللة  ،العلللام لحلللزب العداللللة والتنميلللة برنلللاما بصلللراحة "لقلللا  ملللع ابلللد ا  بلللل كيلللرال اامللليل (26)
 .2118ت9ت29 ،الفضالية

 .4-3ق ق  ،المصدر الساب  ،شوكات(27) 

 .4ق ،المصدر الساب  ،العدالة والتنمية ي ر  أبواب الحكم في المغرب(28) 

 الموقع متاح الى ،"التحالفات بيل ايشتراكييل اإلسامييل في المغرب..بيل اإلمكال وايستحالة"(29) 
 www.swissinfo.ch. 

 .3ق ،المصدر الساب  ،العدالة والتنمية ي ر  أبواب الحكم في المغرب(30) 

 الموقع الرسمي للحزب ،متاح الى شبكة المعلومات ،نق النقام ااساسي لحزب العدالة والتنمية(31) 
 www.pjd.ma. 

 .11-3ق ق  ،المصدر نفس  (32)

 .11ق  ،المصدر نفس (33) 

 .13-11ق ق  ،المصدر نفس (34) 

 .13-11ق ق  ،المصدر نفس (35) 

 .18-11ق ق  ،المصدر نفس (36) 

 .3-1ق ق  ،www.pjd.comمتاح الى الموقع الرسمي للحزب  ،نق النقام الداخلي للحزب 3)7(

 وما بعدرا. 4ق  ،المصدر نفس (38) 

 وما بعدرا. 11ق ،المصدر نفس (39) 

 .17ق  ،المصدر نفس (40) 

 ،نلت .متاح الى شبكة المعلومات : إسلام اول ييلل ،نق البرناما اينتخابي لحزب العدالة والتنمية(41) 
 .3ق

 .7-4ق ق  ،المصدر نفس  (42)
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