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 اإلسالميون في المغرب والقضية الفلسطينية )حزب العدالة والتنمية نموذجًا(
 أ. عبد الرحيم شيخي

 
 تقديم:

في حياة شعوب بمدان ىذه المنطقة  استثنائياً  عرفت المنطقة العربية في المدة األخيرة تطوراً 
، كما عرفت وثورات سممية أدت إلى إسقاط عدد من األنظمة ،التي انتفضت في شكل احتجاجات

فرض عمى أصحاب القرار القيام بإصلحات  وشبابياً  شعبياً  وحراكاً  ،عدد من البمدان تفاعلً 
واتخاذ تدابير من شأنيا االستجابة لمطالب الشعوب في الكرامة والحرية  ،وسياسية ،دستورية
 والعدالة.

ي ُأجيضت آماليا شعوب التىذه الولحظة مفصمية في تاريخ  ،مثمت ىذه األحداث منعطفاً  لقد
وطموحاتيا في العدل والحرية والكرامة بعد خوضيا في الماضي معارك تحرير األوطان وتصفية 
مخمفات االستعمار ومقاومة مخططات التفرقة والتجزئة واإلضعاف، فوجدت نفسيا وجيا لوجو 

داءات الن ولم تنفع في علجيا كلّ  ،وينخرىا الفساد ،ومستبدة ،ومتحكمة ،مع أنظمة تابعة
 والنضاالت التي عرفتيا بعد االستقلل.

حالة حراك شعبي ومدني، ناتج عن تفاعل متقدم لمشباب مع حركة  وقد عرف المغرب أيضاً 
ن بمستويات مختمفة،  ،نظام أيّ  الديموقراطي في المنطقة العربية التي لم تستثنِ  والمدّ  ،التغيير وا 

وظير ذلك في  .الديموقراطي ىذه كة المدّ قد سعى المغرب إلى التفاعل االستباقي مع حر و
آذار/  9االستجابة الرسمية لحالة الحراك الديموقراطي الشعبي الشبابي من خلل الخطاب الممكي لـ 

والذي أعمن فتح ورش اإلصلح الدستوري، ونتج عن ذلك نقاش عمومي حول قضايا  ،مارس
شود، وكذا اإلجراءات اللزمة لمواكبتو اإلصلح الدستوري وموقعو من اإلصلح الديموقراطي المن

 من أجل بناء الثقة في مسار سياسي جديد لممغرب.
وقد تفاعل اإلسلميون في المغرب مع ىذا الحراك بمستويات ومقاربات مختمفة حيث انخرط 

وسقوف مطالب متباينة، في حين انخرط  ،والنزول لمشارع بشعارات ،البعض في االحتجاجات
خلل الحضور الفاعل في المجتمع بأشكال ووسائل متعددة والتعبير عن البعض اآلخر من 

إطلق مبادرة "نداء اإلصلح بموقف الرامي إلى تحقيق معادلة "اإلصلح في ظل االستقرار" ال
 .التي تكونت نواتيا األساسية من حركة التوحيد واإلصلح وحزب العدالة والتنميةالديمقراطي" 

وقعة عمى ىذا النداء بفعالية كبيرة في ورش اإلصلح الدستوري وقدمت وقد أسيمت الييئات الم
مذكرات تتضمن رؤاىا ومقترحاتيا لمضامين المواد التي يجب أن يتضمنيا الدستور الجديد، الذي 
كان مجال تدافع قوي ومشاركة واسعة من مختمف التيارات والتوجيات، وشكل اعتماده نقمة نوعية 

يث لما اشتمل عميو من أمور متقدمة في اتجاه مزيد من الترسيخ لمحريات في تاريخ المغرب الحد
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وللختيار الديمقراطي واالستجابة لمعديد من المطالب التي كانت التيارات السياسية المغربية تنادي 
 بيا منذ االستقلل.

ات وفي ىذا السياق أجريت أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد وفي أجواء الثور 
الشعبية التي عرفتيا المنطقة، وأسفرت نتائجيا عن فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة األولى وبعدد 
غير مسبوق من النواب البرلمانيين في تاريخ المغرب، مما مكنو من قيادة الحكومة في إطار 

 تحالف مع ثلثة أحزاب أخرى.
 صدارة خلل ىذه المرحمة في اإلسلمية التيارات ىذا النجاح، الذي يندرج ضمن بروز ألقى لقد
تدبير الشأن العام  وتولي الجماىير بثقة الفوز في أو ،التغيير عممية في سواء السياسي المشيد

ىذا التيار من اإلسلميين المغاربة إلنجاز اإلصلحات الممحة  عمى كبيرة ببمدانيم، مسؤوليات
البناء المؤسساتي والوفاء بااللتزامات والمطالب التي ومحاربة الفساد والتنزيل الديمقراطي لمدستور و 

التحول المنشود لمنيوض بمجتمعاتيم  كانوا يتبنونيا في السابق. كما وضعيم أمام تحديات إحداث
ومعالجة مخمفات المراحل  متوازنة، خارجية علقات وبناء ألمتيم، الحضارية واإلسيام في النيضة

 لممفات والقضايا.السابقة في التعامل مع عدد من ا
 

 القضية الفلسطينية خالل مرحلة الحراك الديمقراطي:
من طرف كافة التيارات السياسية الوطنية  كبير في المغرب باىتمام فمسطين قضية تحظى

مما جعل منيا قضية لتجميع  ،أدبيات العديد من ىذه التيارات "قضية وطنية" وتعّدىاواإلسلمية. 
المغربي لمواجية العدوان الصييوني عمى فمسطين ومناىضة  جيود مختمف تيارات الشعب

التطبيع، وشكمت ليذا الغرض جمعيات ومجموعات وائتلفات تعبر عن انخراط الشعب المغربي 
 ووحدتو اتجاه ىذه القضية.

الفمسطينية  القضية تعدّ التي  التيارات اإلسلميون المشاركون في المؤسسات من بين ىذه دّ ويع
تحريرىا، وأسيموا بشكل  عمى العمل ووجوب فمسطين إسلمية عمى وتؤكد أدبياتيم ةقضية مركزي

 مع التطبيع ومواجية التسوية مشاريع الوطنية والشعبية األخرى في رفض القوى فعال إلى جانب
 .الصييوني الكيان

أكيد عمى الت ، تمّ 2111النتخابات  حزب العدالة والتنميةففي البرنامج االنتخابي الذي تقدم بو 
الشعب  الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة، وعمى رأسيا قضية فمسطين وحقّ  ...التزامو بـ"

قامة دولتو المستقمة ،الفمسطيني في تقرير مصيره وعاصمتيا القدس باعتبار قضية فمسطين  ،وا 
 ."قضية وطنية

يقة "توجيات كما سبق لحركة التوحيد واإلصلح الحميف االستراتيجي لمحزب أن أكدت في وث
الشعب وأن " ،المغرب جزء ال يتجزأ من األمة اإلسلمية" عمى كون   2113  واختيارات الصادرة سنة

المغربي شعب مسمم وجزء ال يتجزأ من األمة اإلسلمية والمسممون، ميما تباعدت أقطارىم 
  واختمفت ألسنتيم ولغاتيم وليجاتيم وتعددت أعراقيم، تجمعيم الرابطة اإليمانية واألخوة اإلسلمية.

: الحجرات(، َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ )إن ،52 :المؤمنون (،ِإنَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونِ )
وخاصة مناصرة الشعوب  ،ولذلك تؤمن حركتنا بوجوب التضامن والتناصر بين المسممين ،01
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اإلسلمية المنكوبة والمعتدى عمييا، وفي مقدمتيا الشعب الفمسطيني. كما تؤمن الحركة بحق ىذا 
مقاومة االحتلل والعدوان، وتؤمن بوجوب نصرة الشعوب  الشعب وغيره من الشعوب المحتمة في

 ."المظمومة في العالم بغض النظر عن عقيدتيا ودينيا
وبالرغم من انشغال العديد من التيارات إبان مرحمة الحراك الشعبي بالمطالب والقضايا الداخمية 

شعار المركزي واستميمت الجماىير من ال ،والتركيز عمييا، فإن قضية فمسطين كانت حاضرة
لممظاىرات "الشعب يريد" لتنسج عمى منوالو شعارًا خاصًا بالقضية رفعتو خلل التظاىرات 
التضامنية ىو "الشعب يريد تحرير فمسطين". وىكذا نظمت بالمغرب العديد من األنشطة والمبادرات 

ية لمدعم والنصرة" سواء في إطار ائتلفي أو في إطار خاص كما ىو الشأن بالنسبة "لممبادرة المغرب
التي أطمقتيا حركة التوحيد واإلصلح ويشارك فييا حزب العدالة والتنمية والييئات النقابية 

 :والجمعوية القريبة منيما
حممة كسر و  ،في إطار المسيرة العالمية لمقدس 2112)مسيرة القدس في فاتح نيسان/ أبريل 

حممة وطنية "محرقة غزة.. فمسطين زىرة و  ،دسحصار القدس بالتنسيق مع المؤتمر العام لنصرة الق
مشاركة في إطار مجموعة العمل الوطنية لمساندة ، و 2112الربيع العربي"، كانون األول/ يناير 

ل القدس بالرباط بتنسيق مع منظمة جخيمة من أ، و العراق وفمسطين في فعاليات مناىضة التطبيع
ض شريط "األقصى يسكن األقصى" بالمكتبة عر ، و 2112تجديد الوعي النسائي، حزيران/ يونيو 

مشاركة في ممتقى رابطة الشباب ألجل بادرة شريكة في إخراج ىذا الشريط، و الم دّ الوطنية، وتع
مشاركة في ممتقى تونس، مغاربة القدس تشرين الثاني/ ، و 2112القدس باسطنبول، أيمول/ سبتمبر 

تشرين  25ة واحتفااًل بانتصار المقاومة، المسيرة الشعبية ضد العدوان عمى غز ، و 2112نوفمبر 
 ...(.2112الثاني/ نوفمبر 

وقد شكل حدث استضافة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسلمية "حماس" السيد خالد 
الحدث  2112مشعل خلل انعقاد المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية المنعقد في تموز/ يوليو 

لقضية لما خمفتو زيارتو من تأثير إيجابي وما حظيت بو من اىتمام رسمي األكبر بالنسبة ليذه ا
 وشعبي.

 
 حزب العدالة والتنمية والقضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة:

في ىذا اإلطار وجب التمييز بين وضعية حزب العدالة والتنمية كحزب سياسي يحتل الصدارة 
جعياتو ورؤاه وبرامجو التي ينطمق منيا في اتخاذ ولو أدبياتو ومر  ،في المشيد الحزبي المغربي

مواقفو، وبين كونو يقود تحالفًا حكوميًا مشكًل من أربعة أحزاب تمثل األغمبية في مجمس النواب 
 المغربي.

ففيما يخص الحزب، لم تعرف مواقفو من القضية الفمسطينية أي تغير، وتشيد لذلك مشاركتو 
امنية مع الشعب الفمسطيني واستمراره في مناىضة التطبيع، القوية في مختمف التظاىرات التض

حيث يسيم أعضاؤه وقياديوه وبرلمانيوه في كافة الفعاليات المنظمة سواء في إطار المبادرة المغربية 
 لمدعم والنصرة أو مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفمسطين.
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و فييا مؤطر بالصلحيات المخولة ليا فإن عمم ،أما فيما يخص الحكومة التي يقودىا الحزب
طبقًا لمدستور الجديد وبميثاق األغمبية الموقع بين األحزاب األربعة المشكمة لمتحالف، وبالبرنامج 

 الحكومي الذي عرض عمى أنظار المؤسسة التشريعية وتم عمى أساسو تنصيب ىذه الحكومة.
سة الخارجية لمدولة المغربية يظل من وتجدر اإلشارة في ىذا اإلطار إلى أن ما يتعمق بالسيا

المجاالت التي لممؤسسة الممكية بحكم الدستور دور فييا بالنظر لكون "الممك رئيس الدولة، وممثميا 
األسمى"، ولمحكومة دور باعتبارىا الجياز التنفيذي الذي يسير عمى تنزيل مختمف السياسات 

 وترجمتيا عمى أرض الواقع.
 بخصوص القضية الفمسطينية ما يمي: الحكوميبرنامج ومما جاء في ال

ن الحكومة ستبقى وفية النتمائيا إأما فيما يخص القضايا العربية واإلسلمية، ف
األصمي العربي واإلسلمي والمتمثل في أواصر األخوة والتضامن كما ستواصل دعميا 

القدس  دولة فمسطين وعاصمتيالمقضية الفمسطينية من أجل إقامة  القوي والمتواصل
 .الشريف

لقد اتسم الموقف المغربي تجاه القضية الفمسطينية عمى الدوام بتبني نيج اإلجماع 
العربي واالنخراط في المجان المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسلمي والتي تعنى بالقضية 
الفمسطينية، وفي مقدمتيا لجنة القدس التي يرأسيا صاحب الجللة الممك محمد السادس 

 هلل.نصره ا
وينتظر أن يكون لألوضاع الجديدة في مختمف بمدان المنطقة العربية بعد الربيع الديمقراطي، 
وما تشيده الساحة المغربية من تفاعل مستمر مع القضية الفمسطينية أثر إيجابي في اتجاه مزيد 
من الدعم الرسمي ليذه القضية، وىو ما ظيرت بعض من مؤشراتو في مواقف ومبادرات ىذه 

 لبمدان عمى إثر العدوان األخير عمى غزة.ا
 


