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الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء؛

نعقد �لدورة �ل�ساد�سة للجنة �ملركزية حلزبنا ونحن على بعد، �أو بالأحرى على قرب، 

�أ�سابيع معدودة من موعد �لنتخابات �لت�رشيعية �ملقرر �إجر�وؤها يف 7  �أكتوبر �ملقبل، 

و�لتي ت�سكل، بالن�سبة لبالدنا، حمطة �سيا�سية حافلة بالرهانات �حلا�سمة و�لتحديات 

��ستكمال  �أجل  من  فا�سلة،  تكون  قد  جديدة،  معركة  حزبنا  ويعتربها  �لكربى، 

�أ�رشع و�أوثق، على  وتر�سيخ وتعزيز �خليار �لدميقر�طي، لل�سري قدما، وبخطى 

درب تو�سيع �لإ�سالحات �لأ�سا�سية، ورفع وتائر �إجناز �مل�ساريع �لكربى، يف �جتاه 

حتقيق �لأهد�ف �لتنموية �ملن�سودة يف �إطار �ل�سعي من �أجل �إر�ساء �لأ�س�س �ملتينة ملغرب 

�ملوؤ�س�سات و�لعد�لة �لجتماعية، �لذي ل نت�سوره �إل قائما، �أي�سا، على ركائز �حلرية 

و�لكر�مة و�مل�ساو�ة، ول نرى �سبيال �إليه �إل بت�سييده وفق منهجية �لتالزم بني �لإ�سالح 

و�ل�ستقر�ر، �لتي متنح �لتجربة �ملغربية قيمتها وكنهها.

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

�لدورة خم�س�سة،  فاإن هذه  �إنها م�سريية. ولذلك،  نقول  �لأهمية مبكان حتى ل 

ح�رشيا، ل�ستنفار وتعبئة كل �لطاقات �حلزبية لالنخر�ط، بقوة وم�سوؤولية، يف ما 

نتاأهب خلو�سه من معركة �سيا�سية لي�س هناك من �سك يف �أنها �ستكون �سعبة للغاية، 

ل�سيما و�أن �ساعة �حل�ساب قد دقت، تز�منا مع �نتهاء �لولية �لت�رشيعية و�حلكومية 

�حلالية، مما يتطلب منا، على جميع �مل�ستويات، �أن نعد لها �لعدة �لالزمة، باأن نعمل، 

�أكرث فاأكرث، على توفري �ل�رشوط �ملادية و�لأدبية �لكفيلة بتمكني حزبنا من �جتياز هذ� 

�ل�ستحقاق باأكرب جناح، و�أقوى متثيلية و�أو�سع �إ�سعاع.
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الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء؛

قبل �خلو�س يف �ملو�سوع، علما باأنه تقرر �أن يكون هذ� �لتقرير، �لذي �أقدمه �أمامكم 

�أو�سع للمناق�سة  �إف�ساح جمال  با�سم �ملكتب �ل�سيا�سي للحزب، خمت�رش�، حتى يتاأتى 

وبحث �لتد�بري �لعملية �ملرتبطة بالتح�سري �جلدي لالنتخابات �لت�رشيعية �ملقبلة، لبد من 

�لوقوف، باإيجاز، عند �آخر �لتطور�ت ذ�ت �ل�سلة بق�سيتنا �لوطنية �لأوىل، و�لتي كنا 

قد تطرقنا لها خالل �لدورة �ل�سابقة �ملنعقدة يف م�ستهل �أبريل �ملا�سي.

وحتى ل �أطيل، يف هذ� �لباب، �أحيلكم على بالغات �ملكتب �ل�سيا�سي للحزب، �لتي 

و�كبت يف حينه هذه �لتطور�ت وتفاعلت معها، بدء� من قر�ر جمل�س �لأمن �لدويل 

�ل�سادر يف نهاية �سهر �أبريل، و�لذي جدد �لتاأكيد على �رشورة �إيجاد حل �سيا�سي 

متو�فق ب�ساأنه للنز�ع �ملفتعل حول �ل�سحر�ء �ملغربية، مع �إ�سادة �ملنتظم �لأممي باجلهود 

�جلدية وذ�ت �مل�سد�قية �لتي يبذلها �ملغرب، وخا�سة من حيث �لعناية بحقوق �لإن�سان يف 

�أقاليمنا �جلنوبية، و�نتهاء بالإعالن، من خالل �لر�سالة �مللكية �ل�سامية �ملوجهة �إىل �لقمة 

�ل�سابعة و�لع�رشين لالحتاد �لإفريقي، �ملنعقدة بالعا�سمة �لرو�ندية كيغايل، عن قر�ر 

�ملغرب بالعودة �إىل �لأ�رشة �لإفريقية �ملوؤ�س�سية، وعزمه على ��ستعادة مكانه �لطبيعي 

و�ل�رشعي د�خل �لحتاد �لإفريقي، تكري�سا بذلك لدوره �لفاعل يف حميطه �لقاري.

ويهمنا هنا، بالأ�سا�س، بعد تثمني ما تثمره �جلهود �حلثيثة �لتي يبذلها �ملغرب، بقيادة 

�ساحب �جلاللة �مللك حممد �ل�ساد�س، دفاعا عن وحدتنا �لرت�بية و�سيادتنا �لوطنية، من 

نتائج �يجابية تفتح �لطريق �أمام حتقيق �نت�سار�ت جديدة، �أن ن�سدد على �أهمية مو��سلة 

متتني �جلبهة �لد�خلية مبا ميكن من تعزيز م�سار �لدمقرطة، وتقوية دولة �ملوؤ�س�سات، 

وحتقيق تنمية �قت�سادية متكاملة وموؤطرة بعد�لة �جتماعية حقيقية، مع تفعيل �جلهوية 

بن�ساط وهمة وفعالية، يف  لالإ�سهام،  �حلية و�جلادة  �لقوى  و�إ�رش�ك جميع  �ملو�سعة 
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�جلهود �جلماعية �لنبيلة �لر�مية �إىل ربح معركة ق�سيتنا �لوطنية �لأوىل، �لتي حظيت 

دوما باإجماع �لأمة.

الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء؛

كما كان �ل�ساأن خالل عقد �لدورة �خلام�سة للجنة �ملركزية حلزبنا، تنعقد هذه �لدورة 

يف ظل ظرفية جيو�سيا�سية ما يز�ل يطغى عليها ما تعرفه بلد�ن عديدة يف �سمال �فريقيا 

ومنطقة �ل�رشق �لأو�سط من ��سطر�بات وعدم ��ستقر�ر وعمليات تدمري وتخريب 

وتقتيل وترهيب وتهجري، ف�سال عن خمتلف �أ�سكال �إرهاب �لدولة �مل�سلط على �أ�سقائنا 

�لفل�سطينيني من قبل جي�س �لحتالل �ل�رش�ئيلي �لغا�سم.

ونحن، يف حزب �لتقدم و�ل�سرت�كية، �إذ نت�سامن مع �ل�سعوب �لتي تعاين من هذه 

�لأو�ساع �لكارثية، وخا�سة يف �لعر�ق و�سوريا وليبيا و�ليمن وفل�سطني، ونقدر عاليا 

جناح بالدنا يف حماربة �لإ رهاب و�إحباط خمططاته، ندرك جيد� �رشورة �لتحلي 

�لد�ئم باحلذر و�ليقظة، و�لت�سلح مب�ستلزمات �لت�سدي �ل�ستباقي و�ملو�جهة �حلازمة 

ملختلف �لتهديد�ت �لإرهابية، �أيا كانت م�سادرها ودو�فعها.

ذلكم �أن �جلماعات �لرهابية متمادية يف تخطيط وتنفيذ �عتد�ء�تها �لإرهابية، �ملد�نة ب�سدة 

و�ملرفو�سة بقوة، و�لتي �سقط �سحيتها ع�رش�ت �لأبرياء �لعزل، كما ح�سل موؤخر� يف 

مدينة ني�س بفرن�سا، حيث ذهب �سحية �عتد�ء �إرهابي همجي ع�رش�ت �ل�سحايا، منهم 

عدد من مو�طنينا �ملغاربة، وقبلها يف كل من �لأردن، حيث مت ��ستهد�ف موقع ع�سكري 

يقدم خدمات لالجئني �ل�سوريني �سمال �رشق �لأردن، ويف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

حيث ��ستهدفت �أماكن ومعامل دينية مقد�سة، ويف تركيا، حيث وقعت تفجري�ت و�سط 

مدينة �إ�سطنبول ويف مطارها، وكذ� يف �أفغان�ستان و�أملانياومرة �أخرى يف فرن�سا.
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وعلى ذكر تركيا، �لتي عرفت، موؤخر�، �أحد�ث ��سطر�ب مرتبطة مبحاولة �إنقالب 

�أن يعمه  �لبلد، �لذي نتمنى �سادقني  ما تز�ل تد�عياتها جاثمة على �لو�سع يف هذ� 

�ل�ستقر�ر و�لأمن و�لأمان، فاإننا جندد �لتاأكيد على موقفنا �ملبدئي، �لذي عربنا عنه 

يف حينه ودون �أي تردد، �أل وهو �سجب ورف�س �ملحاولة �لنقالبية �إياها، وتهنئة 

متا�سكه  على  ومعار�سة،  �أغلبية  �حلية،  �ل�سيا�سية  بقو�ه  �ملوؤطر  �لرتكي،  �ل�سعب 

ووحدته ون�سجه و�نت�ساره للموؤ�س�سات وللدميقر�طية، وحر�سه على حماية وحت�سني 

�ختيار�ته.

�إن موقفنا هذ� �لر�ف�س لالنقالبات �لع�سكرية على �ملوؤ�س�سات و�ل�رشعية، ب�رشف �لنظر 

عن �مل�سوغات �ملقدمة وطبيعة �لتلوينات �ل�سيا�سية �ملنقلبة �أو�ملنقلب عليها، هو موقف 

مبدئي ر��سخ حلزبنا، �لذي جعل، منذ تاأ�سي�سه قبل �أزيد من �سبعة عقود، �لعتماد على 

�جلماهري �ل�سعبية وقوى �ملجتمع �حلية �أ�سلوبا و�أد�ة للن�سال من �أجل �لتغيري �لدميقر�طي 

وبناء مغرب �ملوؤ�س�سات و�مل�ساو�ة و�لكر�مة و�لعد�لة �لجتماعية. ول �أدل على ذلك 

من �أن حزبنا كانت له، يف هذ� �ل�سدد، مو�قف جريئة و�سجاعة حتى يف �أحلك مر�حل 

�لتاريخ �ل�سيا�سي �حلديث لبالدنا، حيث كان �ل�رش�ع على �أ�سده حول توجهات وماآل 

تطورها، ول �سيما زمن ما يعرف ب�سنو�ت �لر�سا�س يف �سبعينيات �لقرن �ملن�رشم.

�لإ�سقاطات  �إىل  كان،  �جتاه  �أي  يف  �لر�مية،  �ملحاولت  نرف�س  فاإننا  ذلك،  و�إىل 

�لتع�سفية لالأو�ساع �لقائمة يف تركيا، وغري تركيا، على جمتمعات وبلد�ن �أخرى، 

لها و�قعها وخ�سو�سياتها وم�سار�ت تطورها. ولعل هذ� �ملوقف �ملبدئي هو ما يف�رش 

�لإحلاح �ل�سديد حلزبنا على عدم خلط �لأور�ق بني جتارب خمتلف �لدول �لعربية 

و�لإ�سالمية و �رشورة �لنظر، �أول، �إىل تفرد �ملمار�سة �ل�سيا�سية �ملغربية، �لتي ل 

يجوز مقارنتها مع جتارب بلد�ن عربية و�إ�سالمية �أخرى.
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�لناأي عن �تخاذ �ملحاولة  كما نوؤكد، يف �لوقت نف�سه وبالقوة ذ�تها، على �رشورة 

�لإنقالبية �لفا�سلة يف تركيا ذريعة لأي ت�سفية  للح�سابات �ل�سيا�سية، ووجوب �لتقيد 

�لتعددية  و�حرت�م  �لإن�سان  حقوق  مببادئ  و�للتز�م  و�لقانون،  �حلق  مبقت�سيات 

وقو�عد �لدميقر�طية و�حلريات �لفردية و�جلماعية، وذلك على �عتبار �أنه ل �سبيل 

ملو��سلة �لبناء �لدميقر�طي و�لتنموي �إل يف �أجو�ء �لدميقر�طية يف كل �أبعادها.

الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء؛

ننتقل، �لآن، �إىل �ملو�سوع �ملحوري لهذه �لدورة �ملخ�س�سة للتح�سري لالإنتخابات 

�لت�رشيعية �ملقبلة.

نحن، عمليا، يف �ملائة مرت �لأخرية ملار�طون هذ� �لتح�سري، �لذي �هتدينا �إىل �ل�رشوع 

فيه مبكر�، مدركني �أننا مطالبون ونحن نخو�س �ملعركة �لنتخابية �ملقبلة بتقدمي ح�ساب 

م�ساركتنا يف �حلكومة �حلالية �ملو�سكة وليتها على �لنتهاء، وذلك من خالل تقييم 

ر�سيد �لعمل �حلكومي، ب�سفة عامة، وح�سيلة عمل وزر�ء حزبنا يف �لقطاعات �لتي 

ي�رشفون على تدبريها، على وجه �خل�سو�س.

وقبل هذ� وذ�ك، وجب �لتاأكيد على �أمر �أ�سا�سي وجوهري، �أثبتته �لتجربة وتدل عليه 

موؤ�رش�ت عديدة، �أل وهو �سحة موقف حزبنا �لقا�سي بامل�ساركة يف هذه �حلكومة، 

على �أ�سا�س �ملعطيات �لو�قعية �لتي ��ستندنا �إليها وقت �تخاذ هذ� �لقر�ر �ل�سائب،وبالتايل 

�لإ�سهام يف �إجناح جتربتها، ويف �سيانتها من جميع �لنزلقات. فقد �أدى حزبنا دور�إ 

�يجابيا يف �جلهود �ملبذولة من �أجل حتقيق �لتو�زنات �ملالية، مبو�ز�ة مع �لتقدم �مللمو�س 

�لذي مت �إحر�زه يف �مل�ساألة �لجتماعية، من خالل �إتخاذ �إجر�ء�ت عديدة ذ�ت طبيعة 

�جتماعية يف جمالت �ستى.
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و�سار �لر�أي �لعام �لوطني يعرتف لنا بذلك، �أكرث فاأكرث، وهو ما نلم�سه من خالل 

�لتجاوب �لكبري و�ملتز�يد مع مو�قفنا، وحزبنا عموما، �أينما تو�جدنا عرب خمتلف 

�أنحاء �لبالد، ود�خل �أو�ساط جاليتنا باخلارج.

بل وحتى بع�س �لأو�ساط �لي�سارية، �لتي كانت تنتقدنا، �أ�سبح جزء كبري منها، 

بالنظر ملا يحدث يف �سفوف بع�س �لقوى �لي�سارية �لأخرى، و�عتبار� لكل �ملحاولت 

�ليائ�سة �لتي بذلت لإف�سال هذه �لتجربة �حلكومية، ويف �سوء �سمود حزبنا يف وجهها 

وجر�أة مو�قفه ونوعية �لعمل �جلاد حلزبنا على �مل�ستوى �حلكومي.. قلت �إن جزء� 

كبري� من تلك �لأو�ساط �لي�سارية �أ�سبح يثني على �سحة �ملوقف �لذي �تخذناه بعد 

نقا�س دميقر�طي �ساف وم�ستفي�س. وهذ� ما يلزم تاأكيده، يف �لنتخابات �لت�رشيعية 

�ملقبلة، بنتائج متكن �حلزب من مو��سلة �سعوده �ملطرد حتى يتبو�أ �ملكانة �ملرموقة 

�لتي ي�ستحقها يف �مل�سهد �حلزبي و�ل�سيا�سي �لوطني.

�إن �سو�ب موقف حزبنا من �مل�ساركة يف هذه �حلكومة يتجلى، �أي�سا، يف �لو�قع 

�لتجربة  �أ�سهمت  يتعلق بحكومة ناجحة وذ�ت ر�سيد م�رشف، حيث  �أن �لأمر 

من  عرفته  مما  بالرغم  �ملغربي،  �لدميقر�طي  �مل�سار  توطيد  يف  هذه  �حلكومية 

هجمات �رش�سة وم�سايقات �سديدة، بل وحماولة �إجها�س لها يف منت�سف وليتها، 

مما �أثر ن�سبيا على قوة �لتوجهات �لإ�سالحية لربناجمها، �مل�سمنة يف �لت�رشيح 

�لإ�سالح  قبيل  من  �لربملان،  ثقة  �حلكومة  نالت  �أ�سا�سه  على  �لذي  �حلكومي 

�ل�رشيبي و�إ�سالح �لتعليم.

لقد �سمدت �سفينة هذه �لتجربة، �لقائمة على تفعيل تالزم �لإ�سالح و�ل�ستقر�ر، 

�أمام كل �لعو��سف و�لقو��سف �لتي ��ستهدفتها، وهي يف طريقها لرت�سو يف ميناء 

�آمن، ليكون لبالدنا، بذلك، ق�سب �ل�سبق يف �إجناح جتربة متفردة يف �لعاملني �لعربي 
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�أ�سا�سا، �إىل �لدور �لقيادي �ملتب�رش للموؤ�س�سة  و�لإ�سالمي، جتربة يعود جناحها، 

�مللكية، و�لإ�سهام �لبني ملكونات �حلكومة �لتي ت�سع م�سالح �لبالد �لعليا وق�سايا 

�لوطن و�ملو�طنني فوق �لعتبار�ت �حلزبية و�ل�سيا�سوية �ل�سيقة، و�لتي ظل هاج�سها 

�ل�سعبية و�سط هذه  �ل�سعب ل �حلر�س على رفع �لأ�سهم  �لأ�سا�س خدمة جماهري 

�جلماهري، �لتي عربت يف 4 �ستنرب 2015 عن م�ساندتها للمكونات �لأ�سا�سية للحكومة.

هي جتربة متكنت، بف�سل تظافر جهود خمتلف �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية �لفاعلة، وعلى 

ر�أ�سها �ملوؤ�س�سة �مللكية، من مبا�رشة �إ�سالحات جوهرية، وتفعيل م�سامني �لد�ستور 

�ملتقدمة من خالل بلورة عدد من �لقو�نني �لتنظيمية بثبات وترو وحكمة، و�حلفاظ 

على �لتو�زنات �لأ�سا�سية.

وهي جتربة �ت�سمت، خالفا للتخوفات، بالعتد�ل وتفادي �ل�سقوط يف �لنزلقات، 

�لتحالف �لذي يقودها،  وعرفت، على �لأقل بف�سل كبري من مكونني �ثنني من 

�أحدهما بالتاأكيد حزبنا، كيف تو�جه جميع من �أر�د وما ز�ل يريد �إف�سالها باللجوء �إىل 

�ستى �أ�ساليب �ل�سغط و�لتحكم �لتي �آلت �إىل ف�سل ذريع.

ثم �إنه بالرغم من �لأحو�ل �لقت�سادية �لعاملية �ل�سعبة، و�لأو�ساع �ملقلقة �لتي تعي�سها 

بلد�ن من �رشكائنا �لأ�سا�سيني، خا�سة يف �ملحيط �لأوروبي، مما يف�رش، �إىل حد 

كبري، ن�سبة �لنمو �ملتو��سعة �لتي ننهي بها هذه �لتجربة، فاإن هذه �لأخرية متيزت 

بعدد من �لأور��س �لتنموية �لكبرية يف ميادين �لفالحة و�ل�سناعة و�ل�سكن و�ل�سحة 

ويف �ملجال �لجتماعي وقطاعات �أخرى.

وهنا، كذلك، يتعني �أن نتوجه �إىل �ملعركة �لنتخابية بتفاوؤل كبري، بالنظر للتجاوب 

�لو��سع �لذي جنده يف �أو�ساط خمتلفة مع �حلكومة �حلالية، ومع ر�سيدها، ومع ما 

�أبانت عنه من جدية ومعقول وجر�أة و�سجاعة يف مو�جهة جملة من �لق�سايا �ل�سائكة، 
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مبا فيها �إ�سالحات هيكلية كربى، من قبيل �إ�سالح �سندوق �ملقا�سة و�أنظمة �لتقاعد، 

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

ويتعني �أن نتوجه �إىل �ملعركة �لنتخابية بتفاوؤل كبري ونحن ن�سع ن�سب �أعيننا، 

�للقاء�ت  �لتجاوب �لكبري مع ر�سيد �لعمل �حلكومي، فاإن  �إىل جانب  �أنه  �أي�سا، 

�لتو��سلية �جلماهريية، �لتي نظمناها يف خمتلف �أنحاء �لبالد، �أظهرت بجالء �أكرث ما 

كنا، عموما، على بينة منه �أل وهو  ��ستمر�ر �خل�سا�س و�ل�سلبيات يف جمالت �ستى، 

وعلى نحو يوؤكد �أن م�سار �لدميقر�طية �حلقيقية و�لتنمية �لقت�سادية �ل�ساملة و�لعد�لة 

�لجتماعية �لفعلية ما يز�ل م�سار� طويال و�ساقا، مما ي�سع على عاتقنا م�سوؤولية 

مو��سلة حمل م�سعل �لن�سال من �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف، وهو ما مير، وجوبا، 

يف �لأفق �ملنظور، عرب �إحر�ز نتائج مهمة خالل �لنتخابات �لت�رشيعية �ملقبلة.

ثم يتعني �أن نتوجه �إىل خو�س �ملعركة �لنتخابية ونحن ندرك جيد� �أن �ملناف�سة �ستكون 

�سديدة بل و�رش�سة، ونعترب ذلك �أمر� عاديا طاملا بقي يف �إطار �ملناف�سة �ل�رشيفة. 

لكننا نحذر من ممار�سات لطخت �لنتخابات �ل�سابقة، وكنا قد ف�سحناها يف  حينها، 

وهي �ملتج�سدة يف �ل�ستعمال �ملفرط للمال، خا�سة عند �نتخاب جمل�س �مل�ست�سارين، 

و�ملندرجة يف �سياق �إ�رش�ر �أ�سحاب �لتحكم على �إف�ساد �حلياة �لدميقر�طية من خالل 

تغذية حمالتهم �لنتخابية بالتدخالت �ل�سافرة يف حقل �لإعالم و�لتاأثري بال�سغوط 

على �أو�ساط من جمال �ملال و�لأعمال.

و�سورتها  �لبالد  مب�سلحة  �مل�رشة  �لالدميقر�طية  �ملمار�سات  هذه  من  نحذر  �إننا 

و�سمعتها، ون�سدد على �رشورة �لت�سدي لها بحزم و�رش�مة وو�سع حد نهائي لها، 

و�إخر��س دعاتها ومقرتفيها، مبا يدع �لدميقر�طية تقول كلمتها �حلرة عرب �سناديق 

�لقرت�ع، طبقا لاللتز�مات �لو��سحة و�ل�رشيحة جلاللة �مللك يف هذ� �مل�سمار.
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وعلى �أي حال، فاإن حزب �لتقدم و�ل�سرت�كية �سيكون على حذر، و�سيف�سح �أي 

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

بال�ستحقاقات �لنتخابية لن متر �ليوم، لأن �ل�سعب برمته يرف�سها، ونحن جزء 

من هذ� �ل�سعب. وعلى �جلهات �لتي حتن �إىل �للجوء للممار�سات �لبائدة �ملرفو�سة، 

و�لتي �ألفت و��ستحلت �لتقدم لالنتخابات لي�س بربنامج مدقق وت�سور�ت و��سحة 

و�قرت�حات عملية، و�إمنا مبا يوفر لها من قدرة على �ل�سغط و�لتاأثري حتى ل نقول 

�لبتز�ز، وب�سعار�ت ز�ئفة لبيع �لوهم، من قبيل تر�سيم زر�عة �لأر��سي �ملغربية 

بالقنب �لهندي ..على هذه �جلهات �أن تفهم �أن �ل�سعب يرف�س هذه �ملمار�سات، و�أن 

حزب �لتقدم و�ل�سرت�كية �سيظل مت�سبثا برف�سه لأي م�سعى حتكمي، وم�رش� على 

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

وملن قد ي�ستغرب ت�سبثنا بالدفاع عن هذه �ملو�قف، يف �إطار �قتناعنا �لر��سخ بجدوى 

و�أهمية و�رشورة �عتماد �ملقاربة �لقائمة على �لرتباط �جلديل لثنائية �لإ�سالح 

و�ل�ستقر�ر، نقول �إمنا ذلك �متد�د ملو�قفنا �لتاريخية، ومن �أبجديات مدر�ستنا �ل�سيا�سية 

�ملتفردة، و�لتي متيزت د�ئما، وعلى �متد�د تاريخها �حلافل بالبذل و�لعطاء، خدمة 

مل�سالح �لوطن وق�سايا �ل�سعب، برفع �سوت �حلق عاليا، وت�سمية �لأ�سياء باأ�سمائها، 

على �عتبار �أنه �إذ� كان �لتلميح ب�ساأن ما يجري ويدور قد يغني عن كل ت�رشيح، 

فاإن �لت�رشيح بالأمور كما هي يجعل حقيقتها تظهر ب�سكل �أو�سح، �أو كما يقال بلغة 

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

على �سعيد �آخر، و�رتباطا ببع�س �لق�سايا �لتي ت�ستاأثر باهتمام بالغ من قبل �لر�أي 

�لعام �لوطني، وخا�سة ما يتعلق با�ستفادة بع�س �ملوظفني �لكبار من قطع �أر�سية 

بالغ  يف  ذلك  على  �سدد  وكما  و�ل�سرت�كية،  �لتقدم  حزب  فاإن  للدولة،  تابعة 



12

�أ�سدره �ملكتب �ل�سيا�سي للحزب عقب �جتماعه �لدوري �أول �أم�س �لثنني، يجدد 

�ملو�طنني، و�ل�سفافية  �مل�ساو�ة بني  ب�سيادة مبادئ  �ملت�سبث  �لو��سح  �ملبدئي  موقفه 

يف �لولوج �إىل ممتلكات �لدولة، و�حلر�س على �ل�سعي �إىل توفري �أمثل ملا ي�سمنه 

�لد�ستور من حقوق وو�جبات، وما يتيحه من �إطار لبلورة حياة �سيا�سية وموؤ�س�ساتية 

دميقر�طية،�سوية و�سليمة، بفاعلني جادين وبثقة �ل�سعب جديرين، من موؤ�س�سات 

د�ستورية ذ�ت م�سد�قية وحري�سة، قبل غريها، على �حرت�م مقت�سيات �لد�ستور 

و�إعمال م�سامينه �ملتقدمة على م�ستوى �سمان �حلرية و�مل�ساو�ة و�لكر�مة وتفعيل 

�لقر�ر،  با�ستقاللية  تتمتع  �سيا�سية  �أحز�ب  بامل�سوؤولية،  ومن  �ملحا�سبة  مبد�أ ربط 

وتوؤدي دورها يف مناأى عن �أي �سكل من �أ�سكال �لتحكم، �لذي بات �أخطبوطه، 

ي�سكل خطر� د�هما تقت�سي �مل�سلحة للعليا للبالد ��ستئ�ساله قبل �أن ي�ست�رشي يف خمتلف 

�لقطاعات و�ملجالت.

رفيقاتي رفاقي االأعزاء؛

لأن �ملجال ل يت�سع، خالل �جتماع و�حد، للتف�سيل يف ح�سيلة �حلكومة ور�سيد 

وزر�ء حزبنا يف �لقطاعات �لتي ي�رشفون على تدبري �سوؤونها، فاإن �حلزب منكب 

على بلورة و�إعد�د دعائم تو��سلية للتعريف مبجمل ح�سيلة �حلكومة، وهي على 

�لعموم �إيجابية وعلينا �أن نتملكها، وكذ� بر�سيد عملنا من د�خلها ودورنا �لأ�سا�سي 

يف �جناز هذه �حل�سيلة.

ويف هذ� �ل�سياق، �سنعلن، يف م�ستهل �سهر �ستنرب �لقادم، عن �لربنامج �لنتخابي 

حلزبنا، �لذي ت�ستند �سياغته �إىل م�ساركة تفاعلية همت مدنا خمتلفة ومو��سيع متنوعة 

و�أو�ساط متباينة، من مقاولني وخرب�ء ومنظمات مهنية ونقابية، و�لذي يرتكز على 

حماور نخ�س منها بالذكر:
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• �لبعد �لجتماعي و�لرتقاء بالعن�رش �لب�رشي؛	

• �لتوفيق بني �لنجاعة �لقت�سادية و�ملردودية �ملالية و�لعد�لة �لجتماعية؛	

• �لبعد �لإيكولوجي و�لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة؛	

• تطوير وحت�سني �حلكامة مع تفعيل تقدمي مل�سامني �لد�ستور؛	

• �حلقوق و�حلريات وممار�سة �ملو�طنة �لكاملة يف �إطار �مل�ساو�ة؛	

• �لنفتاح على �لعامل، و�ملغرب يف حميطه �لدويل.	

وف�سال عن �لتوجهات �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �لتقدمية، �لتي 

متيز حزبنا، فاإننا �سن�سعى، من خالل هذ� �لربنامج، �إىل �إدماج �خليار �لإيكولوجي، 

طبقا ملقرر�ت موؤمترنا �لوطني �ل�ستثنائي �ملنعقد يف 2 �أبريل 2016، �ملندرجة يف 

�طار �مل�سعى �ل�سرت�كي للحزب écosocialisme، حيث يجب �أن نعمل جميعا، 

تنظيمات حزبية ومو�زية، على �لنهو�س به يف �أثناء �حلملة �لنتخابية، وذلك بتبني 

ق�سايا �لبيئة، خا�سة و�أن بالدنا على موعد مع �ملوؤمتر �لعاملي cop22، يف �سهر 

نونرب �ملقبل.

وللتذكري، فاإن �هتمام حزب �لتقدم و�ل�سرت�كية بالبعد �لبيئي و�خليار �لإيكولوجي 

لي�س طارئا ول هو حديث �لعهد، علما باأن تفاعله مع �مل�ستجد�ت و�ل�سياقات �جلديدة، 

يجعله حري�سا على حتيني مقارباته وتدقيقها. ولعله تكفي، يف هذ� �ل�سدد، �لإ�سارة 

�إىل �أن » �لوثيقة �لقت�سادية و�لق�سايا �لجتماعية «، �لتي �سادق عليها �ملوؤمتر 

�لوطني �لتا�سع للحزب، �ملنعقد قبل �أزيد من �سنتني )مايـ  يونيو 2014(، خ�س�ست 

حيز� و�فيا للمو�سوع، وذلك من منطلق �أن �لنموذج �لتنموي �ملغربي يف حاجة 

�إىل �إعادة قر�ءة، بل و�إىل مر�جعة جدية، على �أ�سا�س �أن تقارب �خلطط �لقطاعية 
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غري كاف لتحديد ��سرت�تيجية �لتنمية �ل�ساملة، مع �لتاأكيد على �أن ق�سايا �لبيئة و�لتنمية 

�مل�ستد�مة وحماية �ملحيط �لطبيعي يف بالدنا، وبالنظر مل�ستو�ها �لتنموي، ت�سكل �أ�سئلة 

جوهرية يف قلب �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.

الرفيقات والرفاق االأعزاء؛

�إننا �إذ ننوه بالتنظيمات �حلزبية �لتي �أقامت �أن�سطة عديدة يف �أقاليم متعددة، يف �إطار 

�لتح�سري للمعركة �لنتخابية �ملقبلة، ندعو تلك �لتي مل تكن يف م�ستوى �لتح�سري 

�ملطلوب �إىل �لعمل على تد�رك ما ميكن تد�ركه، حاثني �جلميع على ��ستغالل ما 

تبقى من �أ�سابيع تف�سلنا عن موعد هذه �لنتخابات للرفع من من�سوب �لتعبئة على 

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

لقد مت، حتى �لآن، بذل جهود كبرية حتى ل �أقول م�سنية، مكنت من قطع �أ�سو�ط 

مهمة يف م�سل�سل �لتح�سري لهذه �لنتخابات.

�لوطنية  �للجنة  �سهور، ومن خالل  للحزب، منذ  �ل�سيا�سي  �ملكتب  وهكذ� عكف 

ورفاق  رفيقات  من  �ملكونة  �لإد�رية  باللجنة  وم�سحوبة  مدعومة  لالنتخابات، 

�أ�سندت لكل و�حد منهم ولكل و�حدة منهن مهمة تتبع �إحدى �جلهات �إىل جانب 

�مل�سوؤولني عنها يف �ملكتب �ل�سيا�سي.

فتحية تقدير خال�سة لهذه �للجنة وما �أجنزته من عمل مهني �أف�سى �إىل نتائج مهمة 

بحظوظ  لو�ئح  روؤ�ساء  �إفر�ز  �لنتخابية، من خالل  �لدو�ئر  معظم  على �سعيد 

من  بجولة  �ختتمت  �لعملية  هذه  باأن  علما  �لدو�ئر،  ع�رش�ت  يف  للفوز  و�فرة 

�أع�ساء يف �ملكتب �ل�سيا�سي من �أجل تثبيت هذه �لرت�سيحات متهيد� لف�سح �ملجال �أمام 

�ملر�سحات و�ملر�سحني و�لهياكل �حلزبية لو�سع �للم�سات �لأخرية قبل �ل�رشوع يف 
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خو�س �ملعركة �لنتخابية، مع ت�سجيل �إيجابية �ملقاربة �لحرت�فية �لتي مت تقدميها 

للرفيقات و�لرفاق، ممثلي �لفروع �لإقليمية، يف دورة تكوينية نظمت يف �أثناء �سهر 

رم�سان، و�لتي نتمنى �أن يعمل �جلميع على �تباع تو�سياتها ونهج طرق �لعمل 

�ملعتمدة خاللها.

ويبقى و�جبا علينا، �لآن، �أي يف هذه �لدورة، �أن ن�سادق، طبقا للمادة 79 من 

�لقانون �لأ�سا�سي للحزب، على كل مقرتحات �لرت�سيح �لتي تهم �لدو�ئر �ملعنية، 

وعددها �لإجمايل، حتى �لآن، هو 41 د�ئرة، ويهم �لأمر �لقائمة �لتالية )من غري 

�أن يكون لرتتيب �رشدها �أي دللة �أو مغزى(:

تاونات- تي�سة، �سفرو، �يفر�ن، مكنا�س، بوملان، تنغري، �لر��سيدية، فيكيك- 

�سال  �ل�سويرة،  �آ�سفي،  �ليو�سفية،  �لقلعة،  �ملنارة،  بوعرفة، جر�دة، مر�ك�س 

�ملدينة، متارة، �خلمي�سات و�ملا�س، تيفلت- �لرماين، مديونة، عني �ل�سبع، �حلي 

-دمنات،  �أزيالل  خنيفرة،  �آنفا،  �سطات،  بن�سليمان،  بنور،  �سيدي  �حل�سني، 

تطو�ن، �مل�سيق- �لفنيدق، �لعر�ئ�س، �ل�ساون، وز�ن، �لفح�س �أجنرة، تزنيت، 

�أكادير، �ستوكة �آيت بها، تارود�نت �ل�سمالية، تارود�نت �جلنوبية، �سيدي قا�سم، 

خريبكة، �لفقيه بن�سالح.

�أما بالن�سبة لالأقاليم و�لدو�ئر �لتي �إما ي�ستمر فيها �لنقا�س لالختيار بني مقرتحات 

تر�سيح عديدة �أو ل يوجد فيها، حتى �للحظة، �قرت�ح و�زن، فاإن �ملكتب �ل�سيا�سي 

يقرتح على �للجنة �ملركزية �أن تفو�س له ماأمورية تدبري �لرت�سيحات، بتن�سيق مع 

�لهياكل �حلزبية �لإقليمية �ملعنية، يف ما تبقى من �أيام قبل حلول �لأجل �لر�سمي 

لو�سع �لرت�سيحات، وذلك طبقا للمادة 47 من �لقانون �لأ�سا�سي للحزب، �ملتعلقة 

بتحديد مهام �للجنة �ملركزية للحزب، و�لتي تن�س، من بني مقت�سيات �أخرى، على 
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�أنه من مهامها “�مل�سادقة على م�ساطر تعيني مر�سحي �حلزب لالنتخابات، وعلى 

للجنة �ملركزية  “ميكن  �أنه  �لوطنية”، و�أي�سا على  �لرت�سيحات لالنتخابات  لو�ئح 

تفوي�س جزء من �سالحياتها للمكتب �ل�سيا�سي يف مهام حمددة”. وهذ�، بال�سبط، 

هو و�قع �لأمر يف �حلالة �لتي نحن ب�سددها.

رفيقاتي رفاقي االأعزاء؛

كما تدركون جيد�، فاإن حزبنا ي�سعى من ور�ء �مل�ساركة يف هذ� �ل�ستحقاق، �إىل حتقيق 

نتائج تكون يف م�ستوى دوره وموقعه �ملتجذرين يف �حلقل �ل�سيا�سي، عرب �لأهد�ف 

�مل�سطرة وكذ� برناجمه �لنتخابي؛ ولكن هذ� ل يكفي لوحده، و�إمنا يتوقف �لأمر، 

و�إىل حد كبري، على �للو�ئح �لنتخابية �لتي  �سنعر�سها على �ملو�طنني عموما وعلى 

�لهيئة �لناخبة خ�سو�سا، وهي لو�ئح جنتهد كي تكون و�زنة، جتمع بني �ل�ستحقاق 

�لن�سايل و�لكفاءة، وت�سمل مر�سحات ومر�سحني قادرين على �لقيام مبهمة �لنتد�ب 

�لتمثيلي على �أح�سن وجه، بهدف تقوية جناعة �لأد�ء �لربملاين للحزب، و��ستثماره 

�سيا�سيا وتنظيميا. وللتذكري، فهو مو�سوع �أولته �لوثيقة �ل�سيا�سية للموؤمتر �لوطني 

�لتا�سع حلزبنا �أهمية خا�سة يف �لباب �ملتعلق بر�سد و�إعد�د لو�ئح م�ساريع �ملر�سحني 

élection de profils لالنتخابات

وبالتاأكيد، فهذ� �مل�سعى يتوقف على توفري جمموعة �رشوط، �أبرزها:

• جعل �لهاج�س �لأ�سا�س هو جناح حزبنا يف ربح رهان هذ� �ل�ستحقاق �لنتخابي، 	

مبا ي�سمن تر�سيخ موقع حزبنا يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية �لوطنية.

• �لتح�سري �ملتقن للعملية �لنتخابية يف كل مر�حلها بالعتماد على قو�عد �ل�سفافية 	

و�حلو�ر و�لدميقر�طية �لد�خلية.
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• تدبري عملية �لرت�سيحات ب�سكل جماعي م�سوؤول، طبقا للمقت�سيات و�ل�سو�بط 	

باأعر�فه  و��سرت�ساد�  و�لنزيه،  �ملتكافئ  �لتناف�س  وملتطلبات  حلزبنا،  �لتنظيمية 

وتقاليده �لن�سالية، مع �حلر�س على جعل �لرت�سيحات �لن�سائية حتتل مكانتها يف 

خمتلف �للو�ئح �ملحلية، تفعيال ملبد�أ �ملنا�سفة.

• تعبئة خمتلف �لطاقات �لب�رشية، �لن�سائية و�ل�سبابية، حلزبنا، دون �إغفال �لنفتاح 	

على كفاء�ت �ملحيط �ملجتمعي.

لذ�، وعلى م�ستوى لئحة �لد�ئرة �لنتخابية �لوطنية، فقد بادر �ملكتب �ل�سيا�سي �إىل 

�تخاذ �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لالزمة �لتالية:

• تفعيل وتنفيذ �ملقرر �لتنظيمي �لذي �عتمده حول �رشوط وم�سطرة �لرت�سح �سمن 	

لئحة �لد�ئرة �لنتخابية �لوطنية للحزب، يف جز�أيها، �لن�سائي )60( و�ل�سبابي 

)30(، و�لذي مت تعميمه على جميع �أجهزة وهياكل �حلزب، كما مت ن�رشه عرب 

�ملوقع �لر�سمي للحزب وعرب �سبكة �ملو�قع �لجتماعية منذ يوم �لثنني 18 يوليوز 

�جلاري، علما باأن �آخر �أجل لتقدمي �لطلبات هو �لثنني 15 غ�ست 2016.

• �إحد�ث جلنة من خارج �ملكتب �ل�سيا�سي، تتكون من رفيقات ورفاق يتمتعون 	

�لتنظيمية  و�لتجربة  �ل�سيا�سية  �ملوؤهالت  على  ويتوفرون  �حلزبية،  بالروح 

و�لكفاء�ت �لأخالقية، وم�سهود لهم باحلكمة و�لر�سانة و�لنز�هة.

و�أعر�س تركيبة �للجنة �ملقرتحة على �أنظار �للجنة �ملركزية للم�سادقة عليها:

�لرفيق �سعيد �سيحيدة، رئي�سا، وع�سوية �لرفيقتني فاطمة �لز�وي وجناة �لبوزيري 

و�لرفيقني مومو ح�سني وحممد بن �ل�سديق.
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وهي جلنة �ستتوىل، �عتماد� على �سبكة تقوميية ومعايري حمددة، مهمة در��سة طلبات 

�لرت�سح �لفردي �حلر للد�ئرة �لنتخابية �لوطنية بجز�أيها، ورفع تقرير عن نتائج 

مد�ولتها �إىل �ملكتب �ل�سيا�سي �لذي �سيقرر يف �ساأن �لالئحة �لنهائية، طبقا لقو�عد 

�لدميقر�طية �لد�خلية.

 وهذه منا�سبة، للتاأكيد جمدد�، وبخا�سة على م�سوؤويل �لفروع �لإقليمية و�لقطاعات 

�ل�سو�سيو مهنية للحزب وفيدر�لية �أع�ساء �حلزب يف �ملهجر، باحلر�س على �لتعاطي 

�لإيجابي مع هذ� �ملو�سوع، و�إيالئه ما ي�ستحق من جدية و�هتمام.

�لأ�سا�سي  �لقانون  من   79 �ملادة  فاإن  �لأعز�ء،  رفاقي  رفيقاتي  تعلمون،  وكما 

تن�س على �أنه “ل ت�سبح �لرت�سيحات نهائية �إل بعد �مل�سادقة عليها من لدن �للجنة 

�ملركزية”.

نلتم�س منكم، �إذن، �مل�سادقة على هذه �مل�سطرة، �لتي تتوخى �لنجاعة و�إعمال 

�لقو�عد �لدميقر�طية، وكذ� �مل�سادقة على قائمة �لرت�سيحات �ملقرتحة بر�سم �لأقاليم 

و�لدو�ئر، وذلك من خالل م�سادقتكم على هذ� �لتقرير، �لذي ل �أجد من م�سك 

�ملادية  �ل�رشوط  كل  لتوفري  �سيجتهد  �حلزب  �أن  على  �لتاأكيد  من  �أف�سل  له  ختام 

و�ل�سيا�سية و�لتو��سلية ل�سمان �أ�سباب �لفوز يف �ملعركة �لنتخابية �لقادمة، ودعوتكم 

�إىل �لتعبئة �ل�ساملة خلو�سها، و�لعمل �لد�ئب من �أجل متكني حزبنا من �أن يخرج 

منها قويا، معزز�،  منت�رش�، ومتموقعا �سمن �ملر�تب �لأوىل للقوى �ل�سيا�سية يف 

�ل�ساحة �لوطنية.

فهلمو�، جميعا، �إىل �لعمل، و�لعمل ثم مزيد من �لعمل…

و�سكر� على ح�سن �ل�ستماع و�لإ�سغاء
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