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الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء؛
نعقد الدورة ال�ساد�سة للجنة املركزية حلزبنا ونحن على بعد� ،أو بالأحرى على قرب،

�أ�سابيع معدودة من موعد االنتخابات الت�رشيعية املقرر �إجرا�ؤها يف � 7أكتوبر املقبل،
والتي ت�شكل ،بالن�سبة لبالدنا ،حمطة �سيا�سية حافلة بالرهانات احلا�سمة والتحديات

الكربى ،ويعتربها حزبنا معركة جديدة ،قد تكون فا�صلة ،من �أجل ا�ستكمال

وتر�سيخ وتعزيز اخليار الدميقراطي ،لل�سري قدما ،وبخطى �أ�رسع و�أوثق ،على

درب تو�سيع الإ�صالحات الأ�سا�سية ،ورفع وتائر �إجناز امل�شاريع الكربى ،يف اجتاه
حتقيق الأهداف التنموية املن�شودة يف �إطار ال�سعي من �أجل �إر�ساء الأ�س�س املتينة ملغرب

امل�ؤ�س�سات والعدالة االجتماعية ،الذي ال نت�صوره �إال قائما� ،أي�ضا ،على ركائز احلرية
والكرامة وامل�ساواة ،وال نرى �سبيال �إليه �إال بت�شييده وفق منهجية التالزم بني الإ�صالح

واال�ستقرار ،التي متنح التجربة املغربية قيمتها وكنهها.

نحن� ،إذن ،على م�شارف طي مرحلة �أ�سا�سية ،وولوج مرحلة جديدة ،هي من

الأهمية مبكان حتى ال نقول �إنها م�صريية .ولذلك ،ف�إن هذه الدورة خم�ص�صة،

ح�رصيا ،ال�ستنفار وتعبئة كل الطاقات احلزبية لالنخراط ،بقوة وم�س�ؤولية ،يف ما

نت�أهب خلو�ضه من معركة �سيا�سية لي�س هناك من �شك يف �أنها �ستكون �صعبة للغاية،
ال�سيما و�أن �ساعة احل�ساب قد دقت ،تزامنا مع انتهاء الوالية الت�رشيعية واحلكومية

احلالية ،مما يتطلب منا ،على جميع امل�ستويات� ،أن نعد لها العدة الالزمة ،ب�أن نعمل،
�أكرث ف�أكرث ،على توفري ال�رشوط املادية والأدبية الكفيلة بتمكني حزبنا من اجتياز هذا

اال�ستحقاق ب�أكرب جناح ،و�أقوى متثيلية و�أو�سع �إ�شعاع.
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الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء؛
قبل اخلو�ض يف املو�ضوع ،علما ب�أنه تقرر �أن يكون هذا التقرير ،الذي �أقدمه �أمامكم
با�سم املكتب ال�سيا�سي للحزب ،خمت�رصا ،حتى يت�أتى �إف�ساح جمال �أو�سع للمناق�شة

وبحث التدابري العملية املرتبطة بالتح�ضري اجلدي لالنتخابات الت�رشيعية املقبلة ،البد من
الوقوف ،ب�إيجاز ،عند �آخر التطورات ذات ال�صلة بق�ضيتنا الوطنية الأوىل ،والتي كنا

قد تطرقنا لها خالل الدورة ال�سابقة املنعقدة يف م�ستهل �أبريل املا�ضي.

وحتى ال �أطيل ،يف هذا الباب� ،أحيلكم على بالغات املكتب ال�سيا�سي للحزب ،التي
واكبت يف حينه هذه التطورات وتفاعلت معها ،بدءا من قرار جمل�س الأمن الدويل
ال�صادر يف نهاية �شهر �أبريل ،والذي جدد الت�أكيد على �رضورة �إيجاد حل �سيا�سي

متوافق ب�ش�أنه للنزاع املفتعل حول ال�صحراء املغربية ،مع �إ�شادة املنتظم الأممي باجلهود
اجلدية وذات امل�صداقية التي يبذلها املغرب ،وخا�صة من حيث العناية بحقوق الإن�سان يف

�أقاليمنا اجلنوبية ،وانتهاء بالإعالن ،من خالل الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة �إىل القمة
ال�سابعة والع�رشين لالحتاد الإفريقي ،املنعقدة بالعا�صمة الرواندية كيغايل ،عن قرار

املغرب بالعودة �إىل الأ�رسة الإفريقية امل�ؤ�س�سية ،وعزمه على ا�ستعادة مكانه الطبيعي
وال�رشعي داخل االحتاد الإفريقي ،تكري�سا بذلك لدوره الفاعل يف حميطه القاري.

ويهمنا هنا ،بالأ�سا�س ،بعد تثمني ما تثمره اجلهود احلثيثة التي يبذلها املغرب ،بقيادة
�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،دفاعا عن وحدتنا الرتابية و�سيادتنا الوطنية ،من

نتائج ايجابية تفتح الطريق �أمام حتقيق انت�صارات جديدة� ،أن ن�شدد على �أهمية موا�صلة
متتني اجلبهة الداخلية مبا ميكن من تعزيز م�سار الدمقرطة ،وتقوية دولة امل�ؤ�س�سات،
وحتقيق تنمية اقت�صادية متكاملة وم�ؤطرة بعدالة اجتماعية حقيقية ،مع تفعيل اجلهوية
املو�سعة و�إ�رشاك جميع القوى احلية واجلادة للإ�سهام ،بن�شاط وهمة وفعالية ،يف
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اجلهود اجلماعية النبيلة الرامية �إىل ربح معركة ق�ضيتنا الوطنية الأوىل ،التي حظيت

دوما ب�إجماع الأمة.

الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء؛
كما كان ال�ش�أن خالل عقد الدورة اخلام�سة للجنة املركزية حلزبنا ،تنعقد هذه الدورة

يف ظل ظرفية جيو�سيا�سية ما يزال يطغى عليها ما تعرفه بلدان عديدة يف �شمال افريقيا
ومنطقة ال�رشق الأو�سط من ا�ضطرابات وعدم ا�ستقرار وعمليات تدمري وتخريب

وتقتيل وترهيب وتهجري ،ف�ضال عن خمتلف �أ�شكال �إرهاب الدولة امل�سلط على �أ�شقائنا
الفل�سطينيني من قبل جي�ش االحتالل اال�رسائيلي الغا�شم.

ونحن ،يف حزب التقدم واال�شرتاكية� ،إذ نت�ضامن مع ال�شعوب التي تعاين من هذه

الأو�ضاع الكارثية ،وخا�صة يف العراق و�سوريا وليبيا واليمن وفل�سطني ،ونقدر عاليا
جناح بالدنا يف حماربة الإ رهاب و�إحباط خمططاته ،ندرك جيدا �رضورة التحلي

الدائم باحلذر واليقظة ،والت�سلح مب�ستلزمات الت�صدي اال�ستباقي واملواجهة احلازمة

ملختلف التهديدات الإرهابية� ،أيا كانت م�صادرها ودوافعها.

ذلكم�أناجلماعاتاالرهابيةمتماديةيفتخطيطوتنفيذاعتداءاتهاالإرهابية،املدانةب�شدة

واملرفو�ضة بقوة ،والتي �سقط �ضحيتها ع�رشات الأبرياء العزل ،كما ح�صل م�ؤخرا يف
مدينة ني�س بفرن�سا ،حيث ذهب �ضحية اعتداء �إرهابي همجي ع�رشات ال�ضحايا ،منهم

عدد من مواطنينا املغاربة ،وقبلها يف كل من الأردن ،حيث مت ا�ستهداف موقع ع�سكري
يقدم خدمات لالجئني ال�سوريني �شمال �رشق الأردن ،ويف اململكة العربية ال�سعودية،

حيث ا�ستهدفت �أماكن ومعامل دينية مقد�سة ،ويف تركيا ،حيث وقعت تفجريات و�سط
مدينة �إ�سطنبول ويف مطارها ،وكذا يف �أفغان�ستان و�أملانياومرة �أخرى يف فرن�سا.
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وعلى ذكر تركيا ،التي عرفت ،م�ؤخرا� ،أحداث ا�ضطراب مرتبطة مبحاولة �إنقالب
ما تزال تداعياتها جاثمة على الو�ضع يف هذا البلد ،الذي نتمنى �صادقني �أن يعمه

اال�ستقرار والأمن والأمان ،ف�إننا جندد الت�أكيد على موقفنا املبدئي ،الذي عربنا عنه

يف حينه ودون �أي تردد� ،أال وهو �شجب ورف�ض املحاولة االنقالبية �إياها ،وتهنئة
ال�شعب الرتكي ،امل�ؤطر بقواه ال�سيا�سية احلية� ،أغلبية ومعار�ضة ،على متا�سكه
ووحدتهون�ضجهوانت�صارهللم�ؤ�س�ساتوللدميقراطية،وحر�صهعلىحمايةوحت�صني
اختياراته.

�إن موقفنا هذا الراف�ض لالنقالبات الع�سكرية على امل�ؤ�س�سات وال�رشعية ،ب�رصف النظر
عن امل�سوغات املقدمة وطبيعة التلوينات ال�سيا�سية املنقلبة �أواملنقلب عليها ،هو موقف

مبدئي را�سخ حلزبنا ،الذي جعل ،منذ ت�أ�سي�سه قبل �أزيد من �سبعة عقود ،االعتماد على

اجلماهري ال�شعبية وقوى املجتمع احلية �أ�سلوبا و�أداة للن�ضال من �أجل التغيري الدميقراطي

وبناء مغرب امل�ؤ�س�سات وامل�ساواة والكرامة والعدالة االجتماعية .وال �أدل على ذلك
من �أن حزبنا كانت له ،يف هذا ال�صدد ،مواقف جريئة و�شجاعة حتى يف �أحلك مراحل

التاريخ ال�سيا�سي احلديث لبالدنا ،حيث كان ال�رصاع على �أ�شده حول توجهات وم�آل

تطورها ،وال �سيما زمن ما يعرف ب�سنوات الر�صا�ص يف �سبعينيات القرن املن�رصم.

و�إىل ذلك ،ف�إننا نرف�ض املحاوالت الرامية ،يف �أي اجتاه كان� ،إىل الإ�سقاطات

التع�سفية للأو�ضاع القائمة يف تركيا ،وغري تركيا ،على جمتمعات وبلدان �أخرى،

لها واقعها وخ�صو�صياتها وم�سارات تطورها .ولعل هذا املوقف املبدئي هو ما يف�رس
الإحلاح ال�شديد حلزبنا على عدم خلط الأوراق بني جتارب خمتلف الدول العربية
والإ�سالمية و �رضورة النظر� ،أوال� ،إىل تفرد املمار�سة ال�سيا�سية املغربية ،التي ال

يجوز مقارنتها مع جتارب بلدان عربية و�إ�سالمية �أخرى.
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كما ن�ؤكد ،يف الوقت نف�سه وبالقوة ذاتها ،على �رضورة الن�أي عن اتخاذ املحاولة
الإنقالبية الفا�شلة يف تركيا ذريعة لأي ت�صفية للح�سابات ال�سيا�سية ،ووجوب التقيد

مبقت�ضيات احلق والقانون ،وااللتزام مببادئ حقوق الإن�سان واحرتام التعددية

وقواعد الدميقراطية واحلريات الفردية واجلماعية ،وذلك على اعتبار �أنه ال �سبيل
ملوا�صلة البناء الدميقراطي والتنموي �إال يف �أجواء الدميقراطية يف كل �أبعادها.

الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء؛
ننتقل ،الآن� ،إىل املو�ضوع املحوري لهذه الدورة املخ�ص�صة للتح�ضري للإنتخابات
الت�رشيعيةاملقبلة.

نحن ،عمليا ،يف املائة مرت الأخرية ملاراطون هذا التح�ضري ،الذي اهتدينا �إىل ال�رشوع
فيه مبكرا ،مدركني �أننا مطالبون ونحن نخو�ض املعركة االنتخابية املقبلة بتقدمي ح�ساب

م�شاركتنا يف احلكومة احلالية املو�شكة واليتها على االنتهاء ،وذلك من خالل تقييم
ر�صيد العمل احلكومي ،ب�صفة عامة ،وح�صيلة عمل وزراء حزبنا يف القطاعات التي
ي�رشفون على تدبريها ،على وجه اخل�صو�ص.

وقبل هذا وذاك ،وجب الت�أكيد على �أمر �أ�سا�سي وجوهري� ،أثبتته التجربة وتدل عليه
م�ؤ�رشات عديدة� ،أال وهو �صحة موقف حزبنا القا�ضي بامل�شاركة يف هذه احلكومة،

على �أ�سا�س املعطيات الواقعية التي ا�ستندنا �إليها وقت اتخاذ هذا القرار ال�صائب،وبالتايل
الإ�سهام يف �إجناح جتربتها ،ويف �صيانتها من جميع االنزالقات .فقد �أدى حزبنا دور�إ

ايجابيا يف اجلهود املبذولة من �أجل حتقيق التوازنات املالية ،مبوازاة مع التقدم امللمو�س
الذي مت �إحرازه يف امل�س�ألة االجتماعية ،من خالل �إتخاذ �إجراءات عديدة ذات طبيعة

اجتماعية يف جماالت �شتى.
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و�صار الر�أي العام الوطني يعرتف لنا بذلك� ،أكرث ف�أكرث ،وهو ما نلم�سه من خالل

التجاوب الكبري واملتزايد مع مواقفنا ،وحزبنا عموما� ،أينما تواجدنا عرب خمتلف

�أنحاء البالد ،وداخل �أو�ساط جاليتنا باخلارج.

بل وحتى بع�ض الأو�ساط الي�سارية ،التي كانت تنتقدنا� ،أ�صبح جزء كبري منها،

بالنظرملايحدثيف�صفوفبع�ضالقوىالي�ساريةالأخرى،واعتبارالكلاملحاوالت

اليائ�سة التي بذلت لإف�شال هذه التجربة احلكومية ،ويف �ضوء �صمود حزبنا يف وجهها
وجر�أة مواقفه ونوعية العمل اجلاد حلزبنا على امل�ستوى احلكومي ..قلت �إن جزءا

كبريا من تلك الأو�ساط الي�سارية �أ�صبح يثني على �صحة املوقف الذي اتخذناه بعد
نقا�ش دميقراطي �ضاف وم�ستفي�ض .وهذا ما يلزم ت�أكيده ،يف االنتخابات الت�رشيعية
املقبلة ،بنتائج متكن احلزب من موا�صلة �صعوده املطرد حتى يتبو�أ املكانة املرموقة

التي ي�ستحقها يف امل�شهد احلزبي وال�سيا�سي الوطني.

�إن �صواب موقف حزبنا من امل�شاركة يف هذه احلكومة يتجلى� ،أي�ضا ،يف الواقع

�أن الأمر يتعلق بحكومة ناجحة وذات ر�صيد م�رشف ،حيث �أ�سهمت التجربة

احلكومية هذه يف توطيد امل�سار الدميقراطي املغربي ،بالرغم مما عرفته من
هجمات �رش�سة وم�ضايقات �شديدة ،بل وحماولة �إجها�ض لها يف منت�صف واليتها،

مما �أثر ن�سبيا على قوة التوجهات الإ�صالحية لربناجمها ،امل�ضمنة يف الت�رصيح
احلكومي الذي على �أ�سا�سه نالت احلكومة ثقة الربملان ،من قبيل الإ�صالح

ال�رضيبي و�إ�صالح التعليم.

لقد �صمدت �سفينة هذه التجربة ،القائمة على تفعيل تالزم الإ�صالح واال�ستقرار،
�أمام كل العوا�صف والقوا�صف التي ا�ستهدفتها ،وهي يف طريقها لرت�سو يف ميناء

�آمن ،ليكون لبالدنا ،بذلك ،ق�صب ال�سبق يف �إجناح جتربة متفردة يف العاملني العربي
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والإ�سالمي ،جتربة يعود جناحها� ،أ�سا�سا� ،إىل الدور القيادي املتب�رص للم�ؤ�س�سة

امللكية ،والإ�سهام البني ملكونات احلكومة التي ت�ضع م�صالح البالد العليا وق�ضايا
الوطن واملواطنني فوق االعتبارات احلزبية وال�سيا�سوية ال�ضيقة ،والتي ظل هاج�سها

الأ�سا�س خدمة جماهري ال�شعب ال احلر�ص على رفع الأ�سهم ال�شعبية و�سط هذه

اجلماهري ،التي عربت يف� 4شتنرب 2015عن م�ساندتها للمكونات الأ�سا�سية للحكومة.

هي جتربة متكنت ،بف�ضل تظافر جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية الفاعلة ،وعلى
ر�أ�سها امل�ؤ�س�سة امللكية ،من مبا�رشة �إ�صالحات جوهرية ،وتفعيل م�ضامني الد�ستور

املتقدمة من خالل بلورة عدد من القوانني التنظيمية بثبات وترو وحكمة ،واحلفاظ
علىالتوازناتالأ�سا�سية.

وهي جتربة ات�سمت ،خالفا للتخوفات ،باالعتدال وتفادي ال�سقوط يف االنزالقات،

وعرفت ،على الأقل بف�ضل كبري من مكونني اثنني من التحالف الذي يقودها،

�أحدهما بالت�أكيد حزبنا ،كيف تواجه جميع من �أراد وما زال يريد �إف�شالها باللجوء �إىل
�شتى �أ�ساليب ال�ضغط والتحكم التي �آلت �إىل ف�شل ذريع.

ثم �إنه بالرغم من الأحوال االقت�صادية العاملية ال�صعبة ،والأو�ضاع املقلقة التي تعي�شها

بلدان من �رشكائنا الأ�سا�سيني ،خا�صة يف املحيط الأوروبي ،مما يف�رس� ،إىل حد

كبري ،ن�سبة النمو املتوا�ضعة التي ننهي بها هذه التجربة ،ف�إن هذه الأخرية متيزت
بعدد من الأورا�ش التنموية الكبرية يف ميادين الفالحة وال�صناعة وال�سكن وال�صحة

ويف املجال االجتماعي وقطاعات �أخرى.

وهنا ،كذلك ،يتعني �أن نتوجه �إىل املعركة االنتخابية بتفا�ؤل كبري ،بالنظر للتجاوب
الوا�سع الذي جنده يف �أو�ساط خمتلفة مع احلكومة احلالية ،ومع ر�صيدها ،ومع ما

�أبانت عنه من جدية ومعقول وجر�أة و�شجاعة يف مواجهة جملة من الق�ضايا ال�شائكة،
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مبا فيها �إ�صالحات هيكلية كربى ،من قبيل �إ�صالح �صندوق املقا�صة و�أنظمة التقاعد،

يف اجتاه جتنيبهما ما كان يتهددهما من �إفال�س.

ويتعني �أن نتوجه �إىل املعركة االنتخابية بتفا�ؤل كبري ونحن ن�ضع ن�صب �أعيننا،

�أي�ضا� ،أنه �إىل جانب التجاوب الكبري مع ر�صيد العمل احلكومي ،ف�إن اللقاءات
التوا�صلية اجلماهريية ،التي نظمناها يف خمتلف �أنحاء البالد� ،أظهرت بجالء �أكرث ما

كنا ،عموما ،على بينة منه �أال وهو ا�ستمرار اخل�صا�ص وال�سلبيات يف جماالت �شتى،
وعلى نحو ي�ؤكد �أن م�سار الدميقراطية احلقيقية والتنمية االقت�صادية ال�شاملة والعدالة

االجتماعية الفعلية ما يزال م�سارا طويال و�شاقا ،مما ي�ضع على عاتقنا م�س�ؤولية

موا�صلة حمل م�شعل الن�ضال من �أجل حتقيق هذه الأهداف ،وهو ما مير ،وجوبا،
يف الأفق املنظور ،عرب �إحراز نتائج مهمة خالل االنتخابات الت�رشيعية املقبلة.

ثم يتعني �أن نتوجه �إىل خو�ض املعركة االنتخابية ونحن ندرك جيدا �أن املناف�سة �ستكون

�شديدة بل و�رش�سة ،ونعترب ذلك �أمرا عاديا طاملا بقي يف �إطار املناف�سة ال�رشيفة.

لكننا نحذر من ممار�سات لطخت االنتخابات ال�سابقة ،وكنا قد ف�ضحناها يف حينها،

وهي املتج�سدة يف اال�ستعمال املفرط للمال ،خا�صة عند انتخاب جمل�س امل�ست�شارين،
واملندرجة يف �سياق �إ�رصار �أ�صحاب التحكم على �إف�ساد احلياة الدميقراطية من خالل
تغذية حمالتهم االنتخابية بالتدخالت ال�سافرة يف حقل الإعالم والت�أثري بال�ضغوط

على �أو�ساط من جمال املال والأعمال.

�إننا نحذر من هذه املمار�سات الالدميقراطية امل�رضة مب�صلحة البالد و�صورتها

و�سمعتها ،ون�شدد على �رضورة الت�صدي لها بحزم و�رصامة وو�ضع حد نهائي لها،
و�إخرا�س دعاتها ومقرتفيها ،مبا يدع الدميقراطية تقول كلمتها احلرة عرب �صناديق

االقرتاع ،طبقا لاللتزامات الوا�ضحة وال�رصيحة جلاللة امللك يف هذا امل�ضمار.
10

وعلى �أي حال ،ف�إن حزب التقدم واال�شرتاكية �سيكون على حذر ،و�سيف�ضح �أي

جتاوزات قد تقع ،مهما كانت نوعيتها وهوية مرتكبها .ذلك �أن �أي حماولة للتالعب

باال�ستحقاقات االنتخابية لن متر اليوم ،لأن ال�شعب برمته يرف�ضها ،ونحن جزء

من هذا ال�شعب .وعلى اجلهات التي حتن �إىل اللجوء للممار�سات البائدة املرفو�ضة،

والتي �ألفت وا�ستحلت التقدم لالنتخابات لي�س بربنامج مدقق وت�صورات وا�ضحة

واقرتاحات عملية ،و�إمنا مبا يوفر لها من قدرة على ال�ضغط والت�أثري حتى ال نقول
االبتزاز ،وب�شعارات زائفة لبيع الوهم ،من قبيل تر�سيم زراعة الأرا�ضي املغربية

بالقنب الهندي ..على هذه اجلهات �أن تفهم �أن ال�شعب يرف�ض هذه املمار�سات ،و�أن

حزب التقدم واال�شرتاكية �سيظل مت�شبثا برف�ضه لأي م�سعى حتكمي ،وم�رصا على

ال�سري قدما يف م�سعاه من �أجل ممار�سة �سيا�سية �سوية ونبيلة.

وملن قد ي�ستغرب ت�شبثنا بالدفاع عن هذه املواقف ،يف �إطار اقتناعنا الرا�سخ بجدوى

و�أهمية و�رضورة اعتماد املقاربة القائمة على االرتباط اجلديل لثنائية الإ�صالح

واال�ستقرار،نقول�إمناذلكامتدادملواقفناالتاريخية،ومن�أبجدياتمدر�ستناال�سيا�سية

املتفردة ،والتي متيزت دائما ،وعلى امتداد تاريخها احلافل بالبذل والعطاء ،خدمة

مل�صالح الوطن وق�ضايا ال�شعب ،برفع �صوت احلق عاليا ،وت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها،
على اعتبار �أنه �إذا كان التلميح ب�ش�أن ما يجري ويدور قد يغني عن كل ت�رصيح،
ف�إن الت�رصيح بالأمور كما هي يجعل حقيقتها تظهر ب�شكل �أو�ضح� ،أو كما يقال بلغة
موليري:

!ce qui va sans dire, va encore mieux en le disant

على �صعيد �آخر ،وارتباطا ببع�ض الق�ضايا التي ت�ست�أثر باهتمام بالغ من قبل الر�أي

العام الوطني ،وخا�صة ما يتعلق با�ستفادة بع�ض املوظفني الكبار من قطع �أر�ضية
تابعة للدولة ،ف�إن حزب التقدم واال�شرتاكية ،وكما �شدد على ذلك يف بالغ
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�أ�صدره املكتب ال�سيا�سي للحزب عقب اجتماعه الدوري �أول �أم�س االثنني ،يجدد

موقفه املبدئي الوا�ضح املت�شبث ب�سيادة مبادئ امل�ساواة بني املواطنني ،وال�شفافية
يف الولوج �إىل ممتلكات الدولة ،واحلر�ص على ال�سعي �إىل توفري �أمثل ملا ي�ضمنه

الد�ستور من حقوق وواجبات ،وما يتيحه من �إطار لبلورة حياة �سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية

دميقراطية�،سوية و�سليمة ،بفاعلني جادين وبثقة ال�شعب جديرين ،من م�ؤ�س�سات
د�ستورية ذات م�صداقية وحري�صة ،قبل غريها ،على احرتام مقت�ضيات الد�ستور

و�إعمال م�ضامينه املتقدمة على م�ستوى �ضمان احلرية وامل�ساواة والكرامة وتفعيل

مبد�أ ربط املحا�سبة بامل�س�ؤولية ،ومن �أحزاب �سيا�سية تتمتع با�ستقاللية القرار،
وت�ؤدي دورها يف من�أى عن �أي �شكل من �أ�شكال التحكم ،الذي بات �أخطبوطه،

ي�شكل خطرا داهما تقت�ضي امل�صلحة للعليا للبالد ا�ستئ�صاله قبل �أن ي�ست�رشي يف خمتلف

القطاعات واملجاالت.

رفيقاتي رفاقي الأعزاء؛
لأن املجال ال يت�سع ،خالل اجتماع واحد ،للتف�صيل يف ح�صيلة احلكومة ور�صيد

وزراء حزبنا يف القطاعات التي ي�رشفون على تدبري �ش�ؤونها ،ف�إن احلزب منكب

على بلورة و�إعداد دعائم توا�صلية للتعريف مبجمل ح�صيلة احلكومة ،وهي على

العموم �إيجابية وعلينا �أن نتملكها ،وكذا بر�صيد عملنا من داخلها ودورنا الأ�سا�سي

يف اجناز هذه احل�صيلة.

ويف هذا ال�سياق� ،سنعلن ،يف م�ستهل �شهر �شتنرب القادم ،عن الربنامج االنتخابي

حلزبنا ،الذي ت�ستند �صياغته �إىل م�شاركة تفاعلية همت مدنا خمتلفة وموا�ضيع متنوعة
و�أو�ساط متباينة ،من مقاولني وخرباء ومنظمات مهنية ونقابية ،والذي يرتكز على

حماور نخ�ص منها بالذكر:
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•البعد االجتماعي واالرتقاء بالعن�رص الب�رشي؛
•التوفيق بني النجاعة االقت�صادية واملردودية املالية والعدالة االجتماعية؛
•البعد الإيكولوجي والبيئة والتنمية امل�ستدامة؛
•تطوير وحت�سني احلكامة مع تفعيل تقدمي مل�ضامني الد�ستور؛
•احلقوق واحلريات وممار�سة املواطنة الكاملة يف �إطار امل�ساواة؛
•االنفتاح على العامل ،واملغرب يف حميطه الدويل.
وف�ضال عن التوجهات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية التقدمية ،التي
متيز حزبنا ،ف�إننا �سن�سعى ،من خالل هذا الربنامج� ،إىل �إدماج اخليار الإيكولوجي،
طبقا ملقررات م�ؤمترنا الوطني اال�ستثنائي املنعقد يف � 2أبريل  ،2016املندرجة يف

اطار امل�سعى اال�شرتاكي للحزب  ،écosocialismeحيث يجب �أن نعمل جميعا،
تنظيمات حزبية وموازية ،على النهو�ض به يف �أثناء احلملة االنتخابية ،وذلك بتبني

ق�ضايا البيئة ،خا�صة و�أن بالدنا على موعد مع امل�ؤمتر العاملي  ،cop22يف �شهر
نونرب املقبل.

وللتذكري ،ف�إن اهتمام حزب التقدم واال�شرتاكية بالبعد البيئي واخليار الإيكولوجي

لي�س طارئا وال هو حديث العهد ،علما ب�أن تفاعله مع امل�ستجدات وال�سياقات اجلديدة،
يجعله حري�صا على حتيني مقارباته وتدقيقها .ولعله تكفي ،يف هذا ال�صدد ،الإ�شارة

�إىل �أن « الوثيقة االقت�صادية والق�ضايا االجتماعية » ،التي �صادق عليها امل�ؤمتر
الوطني التا�سع للحزب ،املنعقد قبل �أزيد من �سنتني (ماي ـ يونيو  ،)2014خ�ص�صت

حيزا وافيا للمو�ضوع ،وذلك من منطلق �أن النموذج التنموي املغربي يف حاجة
�إىل �إعادة قراءة ،بل و�إىل مراجعة جدية ،على �أ�سا�س �أن تقارب اخلطط القطاعية
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غري كاف لتحديد ا�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة ،مع الت�أكيد على �أن ق�ضايا البيئة والتنمية
امل�ستدامة وحماية املحيط الطبيعي يف بالدنا ،وبالنظر مل�ستواها التنموي ،ت�شكل �أ�سئلة

جوهرية يف قلب التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
الرفيقات والرفاق الأعزاء؛

�إننا �إذ ننوه بالتنظيمات احلزبية التي �أقامت �أن�شطة عديدة يف �أقاليم متعددة ،يف �إطار

التح�ضري للمعركة االنتخابية املقبلة ،ندعو تلك التي مل تكن يف م�ستوى التح�ضري

املطلوب �إىل العمل على تدارك ما ميكن تداركه ،حاثني اجلميع على ا�ستغالل ما
تبقى من �أ�سابيع تف�صلنا عن موعد هذه االنتخابات للرفع من من�سوب التعبئة على

�أو�سع نطاق ،و�إعالن حالة جتند �شاملة.

لقد مت ،حتى الآن ،بذل جهود كبرية حتى ال �أقول م�ضنية ،مكنت من قطع �أ�شواط

مهمة يف م�سل�سل التح�ضري لهذه االنتخابات.

وهكذا عكف املكتب ال�سيا�سي للحزب ،منذ �شهور ،ومن خالل اللجنة الوطنية
لالنتخابات ،مدعومة وم�صحوبة باللجنة الإدارية املكونة من رفيقات ورفاق

�أ�سندت لكل واحد منهم ولكل واحدة منهن مهمة تتبع �إحدى اجلهات �إىل جانب
امل�س�ؤولني عنها يف املكتب ال�سيا�سي.

فتحية تقدير خال�صة لهذه اللجنة وما �أجنزته من عمل مهني �أف�ضى �إىل نتائج مهمة
على �صعيد معظم الدوائر االنتخابية ،من خالل �إفراز ر�ؤ�ساء لوائح بحظوظ

وافرة للفوز يف ع�رشات الدوائر ،علما ب�أن هذه العملية اختتمت بجولة من

�أع�ضاء يف املكتب ال�سيا�سي من �أجل تثبيت هذه الرت�شيحات متهيدا لف�سح املجال �أمام

املر�شحات واملر�شحني والهياكل احلزبية لو�ضع اللم�سات الأخرية قبل ال�رشوع يف
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خو�ض املعركة االنتخابية ،مع ت�سجيل �إيجابية املقاربة االحرتافية التي مت تقدميها

للرفيقات والرفاق ،ممثلي الفروع الإقليمية ،يف دورة تكوينية نظمت يف �أثناء �شهر
رم�ضان ،والتي نتمنى �أن يعمل اجلميع على اتباع تو�صياتها ونهج طرق العمل

املعتمدةخاللها.

ويبقى واجبا علينا ،الآن� ،أي يف هذه الدورة� ،أن ن�صادق ،طبقا للمادة  79من

القانون الأ�سا�سي للحزب ،على كل مقرتحات الرت�شيح التي تهم الدوائر املعنية،
وعددها الإجمايل ،حتى الآن ،هو  41دائرة ،ويهم الأمر القائمة التالية (من غري

�أن يكون لرتتيب �رسدها �أي داللة �أو مغزى):

تاونات -تي�سة� ،صفرو ،ايفران ،مكنا�س ،بوملان ،تنغري ،الرا�شيدية ،فيكيك-

بوعرفة ،جرادة ،مراك�ش املنارة ،القلعة ،اليو�سفية� ،آ�سفي ،ال�صويرة� ،سال
املدينة ،متارة ،اخلمي�سات واملا�س ،تيفلت -الرماين ،مديونة ،عني ال�سبع ،احلي

احل�سني� ،سيدي بنور ،بن�سليمان� ،سطات� ،آنفا ،خنيفرة� ،أزيالل -دمنات،
تطوان ،امل�ضيق -الفنيدق ،العرائ�ش ،ال�شاون ،وزان ،الفح�ص �أجنرة ،تزنيت،
�أكادير� ،شتوكة �آيت بها ،تارودانت ال�شمالية ،تارودانت اجلنوبية� ،سيدي قا�سم،

خريبكة ،الفقيه بن�صالح.

�أما بالن�سبة للأقاليم والدوائر التي �إما ي�ستمر فيها النقا�ش لالختيار بني مقرتحات
تر�شيح عديدة �أو ال يوجد فيها ،حتى اللحظة ،اقرتاح وازن ،ف�إن املكتب ال�سيا�سي

يقرتح على اللجنة املركزية �أن تفو�ض له م�أمورية تدبري الرت�شيحات ،بتن�سيق مع
الهياكل احلزبية الإقليمية املعنية ،يف ما تبقى من �أيام قبل حلول الأجل الر�سمي
لو�ضع الرت�شيحات ،وذلك طبقا للمادة  47من القانون الأ�سا�سي للحزب ،املتعلقة
بتحديد مهام اللجنة املركزية للحزب ،والتي تن�ص ،من بني مقت�ضيات �أخرى ،على
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�أنه من مهامها “امل�صادقة على م�ساطر تعيني مر�شحي احلزب لالنتخابات ،وعلى
لوائح الرت�شيحات لالنتخابات الوطنية” ،و�أي�ضا على �أنه “ميكن للجنة املركزية

تفوي�ض جزء من �صالحياتها للمكتب ال�سيا�سي يف مهام حمددة” .وهذا ،بال�ضبط،

هو واقع الأمر يف احلالة التي نحن ب�صددها.
رفيقاتي رفاقي الأعزاء؛

كماتدركونجيدا،ف�إنحزبناي�سعىمنوراءامل�شاركةيفهذااال�ستحقاق�،إىلحتقيق

نتائج تكون يف م�ستوى دوره وموقعه املتجذرين يف احلقل ال�سيا�سي ،عرب الأهداف
امل�سطرة وكذا برناجمه االنتخابي؛ ولكن هذا ال يكفي لوحده ،و�إمنا يتوقف الأمر،

و�إىل حد كبري ،على اللوائح االنتخابية التي �سنعر�ضها على املواطنني عموما وعلى
الهيئة الناخبة خ�صو�صا ،وهي لوائح جنتهد كي تكون وازنة ،جتمع بني اال�ستحقاق

الن�ضايل والكفاءة ،وت�شمل مر�شحات ومر�شحني قادرين على القيام مبهمة االنتداب

التمثيلي على �أح�سن وجه ،بهدف تقوية جناعة الأداء الربملاين للحزب ،وا�ستثماره
�سيا�سيا وتنظيميا .وللتذكري ،فهو مو�ضوع �أولته الوثيقة ال�سيا�سية للم�ؤمتر الوطني

التا�سع حلزبنا �أهمية خا�صة يف الباب املتعلق بر�صد و�إعداد لوائح م�شاريع املر�شحني
لالنتخابات élection de profils

وبالت�أكيد ،فهذا امل�سعى يتوقف على توفري جمموعة �رشوط� ،أبرزها:
•جعل الهاج�س الأ�سا�س هو جناح حزبنا يف ربح رهان هذا اال�ستحقاق االنتخابي،
مبا ي�ضمن تر�سيخ موقع حزبنا يف ال�ساحة ال�سيا�سية الوطنية.

•التح�ضري املتقن للعملية االنتخابية يف كل مراحلها باالعتماد على قواعد ال�شفافية
واحلواروالدميقراطيةالداخلية.
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•تدبري عملية الرت�شيحات ب�شكل جماعي م�س�ؤول ،طبقا للمقت�ضيات وال�ضوابط
التنظيمية حلزبنا ،وملتطلبات التناف�س املتكافئ والنزيه ،وا�سرت�شادا ب�أعرافه

وتقاليده الن�ضالية ،مع احلر�ص على جعل الرت�شيحات الن�سائية حتتل مكانتها يف

خمتلف اللوائح املحلية ،تفعيال ملبد�أ املنا�صفة.

•تعبئة خمتلف الطاقات الب�رشية ،الن�سائية وال�شبابية ،حلزبنا ،دون �إغفال االنفتاح
على كفاءات املحيط املجتمعي.

لذا ،وعلى م�ستوى الئحة الدائرة االنتخابية الوطنية ،فقد بادر املكتب ال�سيا�سي �إىل
اتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة التالية:

•تفعيل وتنفيذ املقرر التنظيمي الذي اعتمده حول �رشوط وم�سطرة الرت�شح �ضمن
الئحة الدائرة االنتخابية الوطنية للحزب ،يف جز�أيها ،الن�سائي ( )60وال�شبابي
( ،)30والذي مت تعميمه على جميع �أجهزة وهياكل احلزب ،كما مت ن�رشه عرب

املوقع الر�سمي للحزب وعرب �شبكة املواقع االجتماعية منذ يوم االثنني  18يوليوز
اجلاري ،علما ب�أن �آخر �أجل لتقدمي الطلبات هو االثنني  15غ�شت .2016

•�إحداث جلنة من خارج املكتب ال�سيا�سي ،تتكون من رفيقات ورفاق يتمتعون
بالروح احلزبية ،ويتوفرون على امل�ؤهالت ال�سيا�سية والتجربة التنظيمية

والكفاءات الأخالقية ،وم�شهود لهم باحلكمة والر�صانة والنزاهة.

و�أعر�ض تركيبة اللجنة املقرتحة على �أنظار اللجنة املركزية للم�صادقة عليها:
الرفيق �سعيد �سيحيدة ،رئي�سا ،وع�ضوية الرفيقتني فاطمة الزاوي وجناة البوزيري
والرفيقني مومو ح�سني وحممد بن ال�صديق.
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وهي جلنة �ستتوىل ،اعتمادا على �شبكة تقوميية ومعايري حمددة ،مهمة درا�سة طلبات
الرت�شح الفردي احلر للدائرة االنتخابية الوطنية بجز�أيها ،ورفع تقرير عن نتائج

مداوالتها �إىل املكتب ال�سيا�سي الذي �سيقرر يف �ش�أن الالئحة النهائية ،طبقا لقواعد
الدميقراطيةالداخلية.

وهذه منا�سبة ،للت�أكيد جمددا ،وبخا�صة على م�س�ؤويل الفروع الإقليمية والقطاعات

ال�سو�سيو مهنية للحزب وفيدرالية �أع�ضاء احلزب يف املهجر ،باحلر�ص على التعاطي

الإيجابي مع هذا املو�ضوع ،و�إيالئه ما ي�ستحق من جدية واهتمام.

وكما تعلمون ،رفيقاتي رفاقي الأعزاء ،ف�إن املادة  79من القانون الأ�سا�سي

تن�ص على �أنه “ال ت�صبح الرت�شيحات نهائية �إال بعد امل�صادقة عليها من لدن اللجنة
املركزية”.

نلتم�س منكم� ،إذن ،امل�صادقة على هذه امل�سطرة ،التي تتوخى النجاعة و�إعمال

القواعد الدميقراطية ،وكذا امل�صادقة على قائمة الرت�شيحات املقرتحة بر�سم الأقاليم
والدوائر ،وذلك من خالل م�صادقتكم على هذا التقرير ،الذي ال �أجد من م�سك

ختام له �أف�ضل من الت�أكيد على �أن احلزب �سيجتهد لتوفري كل ال�رشوط املادية

وال�سيا�سية والتوا�صلية ل�ضمان �أ�سباب الفوز يف املعركة االنتخابية القادمة ،ودعوتكم

�إىل التعبئة ال�شاملة خلو�ضها ،والعمل الدائب من �أجل متكني حزبنا من �أن يخرج
منها قويا ،معززا ،منت�رصا ،ومتموقعا �ضمن املراتب الأوىل للقوى ال�سيا�سية يف

ال�ساحةالوطنية.

فهلموا ،جميعا� ،إىل العمل ،والعمل ثم مزيد من العمل…
و�شكرا على ح�سن اال�ستماع والإ�صغاء
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