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الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء

احلالة  م�ستجدات  ملناق�سة  املخ�س�سة  حلزبنا،  املركزية  للجنة  ال�سابعة  الدورة  نعقد 

ال�سيا�سية الراهنة على اإثر االنتخابات الت�رشيعية ليوم 7 اأكتوبر 2016، التي كانت، 

كما توقعنا، حمطة �سيا�سية حا�سمة، و�سكلت معركة جديدة، �سعبة للغاية، ُخ�سناها من 

اأجل ا�ستكمال وتر�سيخ وتعزيز اخليار الدميقراطي، يف اإطار �سعينا الدوؤوب من اأجل 

اإر�ساء االأ�س�س املتينة ملغرب املوؤ�س�سات والعدالة االجتماعية وامل�ساواة.

هي معركٌة �سعبٌة و�ساقٌة ُخ�سناها يف هذا االأفق، وعلى خلفية تقدمي ح�ساب م�ساركتنا 

يف التجربة احلكومية الـُمنق�سية، من خالل تقييم ر�سيد العمل احلكومي، ب�سفة عامة، 

وح�سيلِة عمِل وزراِء حزبنا يف القطاعات التي دبروا �سوؤونها، على وجه اخل�سو�س.

بدايًة، البد من اأن ن�سجل باإيجابية اإجراء هذه االنتخابات يف اأجلها الد�ستوري، من 

حيث اأن ذلك يعزز الطابَع املنتظم للحياة الدميقراطية الوطنية، ويكر�س االختيار 

املتمثل يف جعل اال�ستحقاق االنتخابي حمطًة لربط امل�سوؤولية احلكومية مبحا�سبٍة من 

�سناديق االقتـراع، يف حمطٍة اأ�سا�سيٍة للتعبيـر عن االإرادة ال�سعبية، واإْن كان االرتياُح 

لهذا الطابع االيجابي ال يحول دون اأن ن�سجل باأ�سٍف ن�سبَة امل�ساركِة ال�سعيفة، التـي 

ت�ساِئُل اجلميع، دولًة واأحزاًبا �سيا�سية وجمتمًعا مدنيا، والتـي تدق ناقو�س التنبيه اإىل 

اأنه ال �سبيل ل�سمان حياة �سيا�سة �سويٍة و�سليمٍة بن�سبِة م�ساركٍة عاليٍة غيـَر نهج امل�سداقية 

واجلدية واحتـرام االأخالق واملبادئ يف الف�ساء ال�سيا�سي، مبا يحفز اأو�سع فئات ال�سعب 

على االنخراط الوا�سع يف توطيد دعائم امل�سار الدميقراطي الوطني، الذي ال نت�سوره 

اإال قائما على قاعدة التباري ال�سيا�سي احلر وال�رشيف والنزيه بني اأحزاٍب حقيقية، جادة 

وم�ستقلة، اأي اأحزاب عادية دون ا�ستعمال »من�سطات« وال اإ�ستقواٍء بغيـِر القدرات 

الذاتيِة واملقوماِت املو�سوعية.
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لقد جاءت النتائُج، على العموم، موؤكدًة الدعم ال�سعبي الذي ُحظيت به التجربُة 

احلكومية للخم�ِس �سنواٍت املنق�سية، وذلك رغم كل ما �ساهدناه من ممار�سات �َسَعى 

اأ�سحابها اإىل التاأثري على اجلو ال�سيا�سي العام، �سهورا عديدة قبل احلملة االنتخابية، 

اإن مل َنُقْل على امتداد اخلم�ِس �سنواٍت الفائتة. وذلك بو�ساِئَل �ستى، خا�سة من خالل 

تطويع جزء كبري من املنابر املتواجدة اأو التي ُخلقت يف ال�ساحة االإعالمية، ومهاجمِة 

التجربة احلكومية ِباالإدعاءات واالختالالت والتلفيقات.

وهذا االأمر َطاَوَل كذلك اأ�سباَه املحللني واأن�ساَف اخلرباء الذين انقلبوا راأ�سا على 

تاأكيده ملدة خم�س  عقب، بقدرة قادر، حيث باتوا يوؤكدون عك�س ما داأبوا على 

�سنوات يف حق هذه التجربة مع الت�سكيك يف اإمكانية �سمودها وا�ستمرارها.

وقد ُعبئت لهذا الغر�س اإمكانياٌت مالية هائلة، تتجاوز كلَّ ما ميكن اأن يت�سوره 

املرء، وكانت مظاهُر توظيفها جليًة يف اأثناء احلملة االنتخابية، التـي عرفت، كما 

عاين العادي والبادي، ا�ستعماال مفرطا لالأموال، ف�سال عن تدخالت �سافرة مل 

ن�سهد لها مثيال يف اأي م�سل�سل انتخابي، منذ �سنة 2002 على االأقل.

ي�ساف اإىل ذلك بع�س املبادرات الهوجاء، لعل اأ�سطع مثال عنها ما اْقُتـِرَف يف الدار 

البي�ساء من م�سريٍة متخلَّى عنها، اإنقلَب �ِسْحُرها على �ساحِرها وارتدَّ كيُد ُمَدبريها اإىل 

ُنحورهم ال�سيا�سية.

امل�رشة  الالدميقراطية،  املمار�سات  تلك  كل  وراء  الواقف  احلزب  اختـزل  لقد 

مب�سلحة البالد و�سورِتها و�سمعتها، م�رشوَعه ال�سيا�سي يف حماربة اال�سالميني 

وَك�رْشِ �سوكتهم، فاإذا به ُيقويهم اأكثـَر فاأكرْث، ويح�سد نتائَج خميبٍة النتظاراته، وَيف�سل 

ف�سال ذريعا يف حلقٍة مركزيٍة من م�سل�سل خمططه املناه�س للم�رشوع الدميقراطي.

ذلك اأن االإرادة ال�سعبية، معبـرا عنها من خالل �سناديق االقرتاع، بالرغم مما 
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�ساب هذا االقرتاع من جتاوزات واختالالت وممار�سات م�سينة واأ�ساليب منبوذة 

لل�سغط على الناخبات والناخبني، جاءت لتـرف�س هذا التوجه الرامي اإىل فر�س 

الوطنية  القوى  اإ�سعاف  اإىل  و�سعيه  واحلزبي،  ال�سيا�سي  امل�سهدين  على  هيمنته 

الدميقراطية الإفراز قطبية م�سطنعة، ا�ستهدافا بذلك للتعددية ال�سيا�سية والفكرية التي 

ظلت، ويجب اأن تبقى، من مميزات امل�سار الدميقراطي املغربي.

ولئن كان معظم من يحكم يف البلدان الدميقراطية، على اختالف جتاربها، يتاآكل 

حجمه ال�سيا�سي وتتقل�س �سعبيته بقدِر االقتـراِب من نهاية الوالية،  فاملالحظ اأنه 

بالرغم من قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة وبالرغم من الهفوات وال�سلبيات 

اإطار  اأو يف  بكيفية علنية  اإبانه  اإليها يف  التي يتعني االعرتاف بها، و�سبق ونبهنا 

حكومي داخلي، والتي مل ُتف�ِس اإىل تلبية ُجملٍة من التطلعات ال�سعبية امل�رشوعة، 

فاإن هذا احلزب ا�ستفاد، ف�سال عن قدراته الذاتية البينة، مما ا�ستعمل �سده و�رشكاِئه 

امل�سهد  ليت�سدر  ا�ستعر�سنا،  اأ�ساليب وممار�سات، على نحو ما  يف احلكومة من 

احلزبي، ح�سب النتائج املعرتف له بها، حيث ح�سل، رغم تخفي�س العتبة من 6 يف 

املائة اإىل 3 يف املائة، على 125 مقعدا، مقابل 107 �سنة 2011، و42 �سنة 2002، 

ويفوز، تبعا لذلك ومبوجب اإعمال املنهجية الدميقراطية تفعيال للمقت�سى الد�ستوري 

ذي ال�سلة، باأحقية ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

الدميقراطية،  الوطنية  للقوى  بديال  نف�سه  ن�سب  الذي  احلزب  اأن  يت�سح  وهكذا 

واأرجع اأ�سباب والدته غري الطبيعية ون�ساأته غري العادية وم�سعاه الهيمني اإىل كونه 

جاء ملواجهة “االإ�سالميني” واإجناز امل�رشوع املجتمعي احلداثي، مل يفلح �سوى يف 

امل�رشوع  فاأين   . الدميقراطية  الوطنية  القوى  تراجع كل  اأداء دوٍر حموريٍّ يف 

املجتمعي احلداثي من كل ذلك؟
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الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء،

اإن حزب التقدم واال�سرتاكية يدافع، منذ تاأ�سي�سه، عن م�رشوع دميقراطي قوامه 

الدولة الوطنية الدميقراطية، دولة املوؤ�س�سات وامل�ساواة والعدالة االجتماعية، وما 

�سامل  اإ�سالحي  اإجناز برنامج  الدفع يف اجتاه  لبلورة ذلك من خالل  يعمل  فتئ 

خلدمة البالد والعباد. وموقُفه هذا وا�سٌح من حيث اجلوهر، مبدئي �سادق ويت�سم 

بامل�سوؤولية الواعية والثبات الر�سني، وي�ستند اإىل موقف را�سخ �ساغه منذ عقوٍد 

والتزم به على الدوام وكان، بف�سل االجتهاد اخلالق والروؤية ال�سديدة للرعيل 

االأول لقيادته املحنكة بزعامة اأمينه العام االأ�سبق، فقيد الوطن وال�سعب، الرفيق 

علي يعته طيب الله ثراه ومثواه، �سباقا اإىل املناداة بالتوافق التاريخي بني القوى 

الوطنية الدميقراطية احلية واجلادة يف البالد، يف اإطار االحرتام التام لثوابت االأمة 

واملوؤ�س�سات التي يقرها د�ستور اململكة املغربية، ويف مقدمتها املوؤ�س�سة امللكية التي تبقى 

فوق كل االعتبارات وَحكًما حكيما واأ�سَمى.

على هذا االأ�سا�س، وتاأكيدا ملا �سبق وعربنا عنه طيلة اخلم�س �سنوات املا�سية، وهو 

اأن ال�رشاع القائم يف ال�ساحة ال�سيا�سية هو لي�س بني طرف حمافظ ونكو�سي، من 

جهة، واآخر حداثي تقدمي، من جهة ثانية، واإمنا هو �رشاع بني اأن�سار م�رشوع 

اإر�ساء دميوقراطيٍة �سليمٍة و�سويٍة ومع�سكر مناه�سي هذا امل�رشوع الدميقراطي. فاإن 

اخلال�سة االأ�سا�سية من نتائج اقرتاع 7 اأكتوبر تتمثل يف واقع اأن خمطط مناه�سي 

امل�رشوع الدميقراطي قد ف�سل، واإن كان من ال�سذاجة مبكان اعتبار ذلك ف�سال نهائيا. 

ذلك اأن احلزب الواقف وراء هذا املخطط مل ُيْلِق الرايَة البي�ساء، داعيا اإىل م�ساحلة 

ال تعدو اأن تكون مناورة مك�سوفة وحماولة يائ�سة خللط اأوراقه اخلا�رشة، بل اإنه 

ف�سل يف معركة، ولن يهداأَ له باٌل اإذ يتوهم اأنه لن يخ�رش حربه ال�سعواء على املمار�سة 
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الدميقراطية ال�سوية، ولذلك قد تكون هجماته اأ�رش�س، ما يطرح �رشورة اأن ت�ستمر 

اأحزاب وطنية دميقراطية قوية وم�ستقلة لال�سطالع بدورها دفاعا عن امل�رشوع 

الدميقراطي الذي يرت�سيه ال�سعب وَتكُمُن فيه م�سلحة البالد.

االآن  ف�سل حتى  ما  اإف�سال  اأ�سا�سيا يف  التقدم واال�سرتاكية دورا  اأدى حزب  ولقد 

الدميقراطي، وذلك من منطلق حتليل  للم�رشوع  املناه�س  من جوالت املخطط 

ٍد لرتاكمات الن�ساالت احلزبية بقيادة  دَّ مو�سوعي واقتناٍع را�سٍخ، ويف وفاٍء جُمَ

تاريخية ور�سيدة، عملت اأجيال احلزب املتعاقبة على البحث دومًا عن التحالفات 

املمكنة لل�سري قدما بامل�سل�سل الدميقراطي، وال�سعي اإىل اإحراز املكت�سبات واحلر�س 

على تر�سيخها وتو�سيعها، وهو، بالذات، النهج الذي �سار عليه احلزب ويوا�سله 

و�سي�ستمر فيه.

كما اأدى احلزب ثمن اأدائه لهذا الدور، الذي كان من �سميم الواجب، حيث مت 

ُمْثبتٍة وموثقٍة  ا�ستهدافه، وجتلى هذا اال�ستهداف، على اخل�سو�س، يف ُخُروٍق 

عرفتها دوائر ت�رشيعية ُوِجَدْت فيها لوائُح احلزب يف و�سعية توؤهلها للظفر مبقاعد، 

قبل اأن ينقلب االأمر اإىل عك�س ذلك ب�سكل مفاجئ ويف اآخر اللحظات، مما كان 

�سريفع ب�سكل جلي عدد منتخبي احلزب مبجل�س النواب. وهي حاالت اتخذ احلزب 

ب�ساأنها ما يلزم من م�ساطر ق�سائية، حيث طعن، يوم اجلمعة 21 اأكتوبر 2016، 

لدى املحكمة الد�ستورية، يف نتائج 16 مقعدا برملانيا، ا�ستنادا اإىل وقائع واإثباتات 

مادية، ُتفيد بعدم احرتام اإجراءاٍت ُمقررٍة يف القانون.

ويتعلق االأمر، على اخل�سو�س، مبقاعد يف دوائر تنغيـر، مراك�س املنارة، قلعة 

ال�رشاغنة، �سيدي بنور، �سيدي �سليمان، بن�سليمان، بوملان، العرائ�س وخريبكة.

وهذا معطى البد من اأخذه بعني االعتبار يف تقييم النتائج التي ح�سل عليها حزبنا 



8

مَنها ما يرتبط  يف االنتخابات الت�رشيعية االأخرية، اإىل جانب عوامَل اأخرى، و�سِ

باجلانب التنظيمي كما �سنتطرق اإىل ذلك، بعد حني.

الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء،

الرفيقات والرفاق،  اإىل كل  نتوجه  اأن  اأوال،  التقييم، يتعني،  ونحن ب�سدد هذا 

باقي  واإىل  الوطنية،  والدائرة  املحلية  الت�رشيعية  الدوائر  يف  والفائزين  الفائزات 

املر�سحات واملر�سحني، واإىل عموم املنا�سالت واملنا�سلني بتهنئٍة �سادقٍة وحتيٍة 

حملة  اإطار  يف  االأ�سكال،  خمتلفة  وت�سحيات  جهود  من  بذله  مت  ما  على  حارٍة 

انتخابية �سيا�سة قوية ونظيفة، مكنت حزبنا من االلتقاء مبئات االآالف من املواطنات 

بر�سيد حزب  والنقا�س معهم وتعريفهم  الوطن،  واملواطنني يف خمتلف ربوع 

التقدم واال�سرتاكية وما اأجنزه من اإ�سالحات، ومب�رشوعه املجتمعي الدميقراطي 

احلداثي، ومبقرتحاته من اأجل مغرب الكرامة واحلرية.

كما يجب اأن نتوجه اإىل كل من منح ثقته و�سوته حلزب التقدم واال�سرتاكية بجزيل 

ال�سكر، موؤكدين اأن احلزب �سيظل على العهد، وفيا اللتزاماته ومبادئه ومت�سبثا 

مبرجعيته الي�سارية وقيمه التقدمية وفكره اال�سرتاكي.

اإننا نعتبـر اأن النتائج التي ح�سل عليها احلزب مل َتْرَق اإىل م�ستوى االنتظارات 

والطموحات الواقعية ملنا�سالته ومنا�سليه، حيث اأنها ال تعك�س اأبدا وزَنه ال�سيا�سي 

واالنتخابي وال م�ستوى اجلهود والت�سحيات واالجنازات التـي متيـز بها احلزب 

املثمرة يف احلكومة، وعمل  االأخيـرة، من خالل م�ساركته  �سنواٍت  يف اخلم�ِس 

ُه احلزب يف  منتخباته ومنتخبيه اجلاد، كما اأنها مل تعك�س التجاوب الكبيـر الذي َلِقيَّ

كل حمطات حملته االنتخابية، تفاعال مع مواقفه اجلريئة واملقدامة وخطه ال�سيا�سي 

الوا�سح ووفائه، بروح من امل�سوؤولية والتجديد، الختياراته والتزاماته.
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وكون نتائج كل القوى ال�سيا�سية الوطنية الدميقراطية، التـي لها تاريخ، بدرجات 

متفاوتة، يف املجتمع املغربي، ال تعك�س الواقع ال�سيا�سي احلقيقي، مما ُيعد �رشبا 

للتعددية، فلي�س هذا من �ساأنه اأن يخفف من وقع ال�سدمة و�سط حزبنا، بالنظر 

للجهود املبذولة والتجربة احلكومية التي كنا فيها متميزين وباأداٍء مثمٍر وح�سيلٍة 

ايجابيٍة على نحو ما قدمناه يف حينه.

النتيجُة �سادمٌة، الأن االأمر ال يتعلق بت�سويت انتخابي عقابي، واإال لكانت اأحزاب 

املعار�سة االأخرى، من دون احلزب “الـُمغار�س” حتـى ال نقول “املغر�س”، قد 

ح�سلت على نتائج متفوقة.

والنتيجة �سادمة الأن العمل الذي اأجنز يف عدد من االأقاليم والفروع احلزبية، 

والتح�سري الذي �سعينا ليكون يف م�ستوى متقدم من االحرتافية، �سواء على امل�ستوى 

املايل والتوا�سلي اأو على �سعيد اللوج�ستيك والتنظيم، كان يجب اأن يف�سي اإىل نتائج 

اأف�سل، لوال املمار�سات امل�سادة، ولوال، اأي�سا، وهذا عن�رش وجب االنتباه اإليه، 

اأن ا�سطناع قطبية حزبية طرفاها املت�سارعان هما احلزب املت�سدر للنتائج املعلنة 

ى ببع�س االأو�ساط التي كان  واحلزب الذي حل يف �سف ثاٍن بدرجٍة فا�سلٍة، اأدَّ

واردا اأن ت�سوت على حزبنا اإىل اختيار »الت�سويت النافع«، لفائدة حزب العدالة 

ـ  غرمي امل�رشوع الدميقراطي برمته، مما  والتنمية، من اأجل اإحلاق الهزمية بغرميهـ 

حرم حزبنا، يف تقديرنا، من ع�رشات االآالف من االأ�سوات.

واإىل ذلك، فنحن ل�سنا ممن يعتبـرون اأن االآخر هو اجلحيم، فيتن�سلون من ن�سيب 

م�سوؤوليتهم يف ما جرى. بل على العك�س، نحن ننتمي اإىل مدر�سة متمر�سة على 

اإعمال ف�سيلة النقد والنقد الذاتي، ما يجعلنا نوؤكد، هنا واالآن، على اأن ما نحن 

ا وقفَة حما�سبٍة م�سوؤولٍة ملراجعة الذات ب�سكل عميق،  دده من اأمٍر ي�ستدعي ِمنَّ ِب�سَ



10

مو�سوعي ونزيه، دون ت�سخيٍم وال تبخي�ٍس للجهود املبذولة، ومن غري ال�سقوط 

ا ال �سك فيه، اأن هناك اختالالٍت تنظيميًة احلزُب م�سوؤوٌل  يف َجْلٍد ذاتي عقيم. فِممَّ

عنها ويقع على عاتقه واجُب معاجلتها.

ويف هذا االإطار، هناك الكثري الكثيـر مما ينبغي قوله والتقرير يف �ساأنه. لكن هناك، 

اأوال، احلالة ال�سيا�سية ال�ساغطة والتي ت�ستلزم اأن نتخذ يف �سوئها املوقف املالئم يف 

ما يتعلق باآفاق امل�ستقبل القريب. وهناك، ثانيا، اإرادٌة يف العودة اإىل املو�سوع، 

ملقاربته بتاأنٍّ ومو�سوعيٍة، بناء على معطيات مدققة متكاملة وا�ستنادا اإىل معلومات 

ووقائع متقاطعة وخا�سعٍة للتمحي�س.

وذلك من اأجل الوقوف على كيفية مرور احلملة االنتخابية بكل دائرة دائرة، وَمْن 

ا�ستغل ومْن مل ي�ستغل بل وَمْن خان، اإذ لي�س هناك يف املعارك ال�سيا�سية، الأي 

حزب يف اأي دميقراطية حقيقية، ما هو اأكبـُر واأهُم واأح�سُم من املعارك االنتخابية. 

وبالتايل، ال يجوز اإطالقًا، وباأي �سكل من االأ�سكال، اعتبار مْن حارب احلزب 

َ مناف�سيه، خالل هذه االنتخابات باأنه كان ميار�س حق التعبيـر احلر عن  وَنا�رشَ

الراأي واالختالف. ومقت�سيات القانون االأ�سا�سي للحزب يف هذا امل�سمار وا�سحٌة 

ال ُلْب�َس فيها، و�سارمٌة غري قابلٍة لتلينٍي اأو ظروِف تخفيف.

، فاإما مع احلزب اأو �سده، دون 
ٍّ

ففي هذه احلالة، لي�س هناك من موقٍع و�سطي

ُعف اإميانه، ل�سبٍب اأو اآخر، فاكتفى بالعزوف عن العمل  احلديث عمن قد يكون �سَ

مف�سال االنزواء دون اإيذاء احلزب اأو النيل منه.

َبة«، جتدهم  ْ ُبوا فيها �رشَ فلي�س من حرية التعبيـر يف �سيء اأنَّ بع�س الذين »َما �رشْ

يتلذذون بالت�سفي يف حزبهم، وكانوا ي�سبون يف مواقع التوا�سل االجتماعي واأينما 

ُوجدوا، مبا يف ذلك ببع�س املنابر النقابية التي راهنت، لالأ�سف، على جواد اأكدت 
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جريئة  قرارات  مبراجعة  وعوَده  واأن  خا�رٌش  جواٌد  اأنه  اأكتوبر   7 اقرتاع  نتائج 

للحكومة املكتملة واليتها قد ذهبت اأدراج الرياح.

كما اأنه لي�س من امل�سوؤوليِة يف �سيء اأن يلجاأ بع�س ن�سطاء الفاي�سبوك، ممن اتخذوا 

الف�ساء االأزرق �ساحًة لن�سالهم االفرتا�سي املف�سوِل عن الواقع واملمار�سة امليدانية، 

َك فقاتاَل  اإىل التعامل مع احلزب، خالل املعركة االنتخابية، على قاعدة “اإْذَهْب وَربُّ

ا ها هنا قاعدون”، ثم ياأتون بال َوَجٍل اأو َخَجٍل ليطالبوا َمْن َكدَّ واجتهَد واأخطاأ  اإنَّ

واأ�ساَب بتقدمي احل�ساب.

تداولية  تقريرية  هياأة  اأعلى  باعتبارها  املركزية،  اللجنة  داخل  �ستتم  املحا�سبٌة 

للحزب بني موؤمترين وطنيني، ولي�س على ح�سابات و�سفحات مواقع التوا�سل 

االجتماعي، اأو فوق ِحباِل َن�رِش الغ�سيِل مبنابَر اإعالمية ت�ستهويها االإثارة واختالق 

»ثورات« مزعومة.

املحا�سبُة يجب اأن ت�سمل، من بني اأُموٍر اأخرى، م�ستوى اأداء الهياكل احلزبية، 

التفوُق من عدمه يف التنقيب عن املر�سحني واختيارهم، اأداُء املنظمات املوازية، 

من �سبيبٍة ومنتدى، والقطاعات ال�سو�سيو مهنية، ثم، بال�رشورة، بل ويف املقام 

االأول، اأداُء القيادة الوطنية احلزبية، موؤ�س�سًة واأع�ساًء، من اأمانٍة عامٍة ومكتٍب 

 وجلنٍة مركزيٍة، على كافة امل�ستويات، ال�سيا�سية منها والتنظيمية والتوا�سلية 
َّ

�سيا�سي

والتعبوية. وهوؤالء، كلهم، يجب اأن يكونوا م�ستعدين لتقدمي احل�ساب واإن تطلب 

االأمر التخلي عن امل�سوؤولية.

وللتمكن من القيام بذلك على النحو االأمثل، يوا�سل املكتب ال�سيا�سي للحزب جتميع 

وتدقيق املعطيات املت�سلة باأداء خمتلف هيئات وتنظيمات احلزب خالل انتخابات7 

اأكتوبر 2016، من اأجل اجناز ت�سخي�ٍس وتقييٍم �سمولَينْي، ي�سارك فيهما خمتلف 
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الهيئات احلزبية املعنية واملر�سحات واملر�سحون، بناء على اأ�س�س مو�سوعية وباعتماد 

االآلة احلزبية  اأداء  الذاتي مبا ميكن من تطوير  النقد والنقد  تقوم على  بناءة  مقاربة 

واملبادرة اإىل املراجعات ال�رشورية على كافة م�ستويات الهرم احلزبي، حت�سريا ملا 

َينتظر حزَبنا من مهامَّ ن�سالية اأ�سا�سية، ومبا يوؤهله لال�سطالع بدوره كامال يف موا�سلة 

م�سار االإ�سالح وت�سييد �رشح الدميقراطية وحتقيق امل�ساواة والعدالة االجتماعية.

وترتيبا على ما تقدم، نقرتح اأن يكون ذلك مو�سوع اجتماع خا�س للجنة املركزية 

للحزب على اأن يتم عقده، بعد اإمتام عملية جتميع املعطيات الالزمة، يف  نهاية هذه 

ال�سنة اأو بداية ال�سنة املقبلة على اأق�سى تقدير.

واإىل ذلك، نحن االآن ب�سدد اتخاذ املوقف من م�ساألة موا�سلة التجربة احلكومية من 

عدمها، وذلك طبقا للمادة 48 من القانون االأ�سا�سي للحزب، املتعلقة مبهام اللجنة 

املركزية والتي تتمثل، من بني مهام اأخرى، يف اتخاذ »قرار امل�ساركة اأو عدم امل�ساركة 

يف احلكومة« ويف »امل�سادقة على معايري تر�سيحات احلزب للمنا�سب الوزارية«.

بالن�سبة للم�ساركة يف احلكومة اجلديدة من عدمها، ودون اخلو�س يف التفا�سيل، التي 

ميكن العودة اإليها عند ال�رشورة، نوؤكد على اأن االأ�سباب نف�سها التي جعلتنا ن�سارك 

يف اأول حكومة يف اإطار د�ستور 2011، ال تزال قائمة، ومن ثم فاإن املوقع الطبيعي 

اإ�سالحي، وبغاية متابعة  ِبَنَف�ٍس  التجربة ومواكبتها  للحزب يكمن يف موا�سلة هذه 

اأورا�س االإ�سالح الدميقراطية والتنموية. فوق هذا وذاك، فاإن الكيفية التي مرت بها 

االنتخابات الت�رشيعية االأخرية، جتعلنا اأكثـَر اقتناعًا، كما اأ�سلفنا، باأن ال�رشاع ال�سيا�سي 

القائم هو لي�س بني جهة حمافظة واأخرى حداثية، بل بني جهة ت�ستهدف االختيار 

الدميقراطي واأخرى تدافع عنه.
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وللتذكري، فاإن حزبنا حر�س دائما، كما يتجلى ذلك من خالل اأدبياته ومنظومته 

التمييز، يف كل مرحلة، بني  اأزيد من 73 �سنة، على  املفاهيمية، منذ وجوده قبل 

التناق�س الرئي�س والتناق�س الثانوي. ومن هذا املنطلق، نعترب اأن التناق�س الرئي�س 

اليوم هو لي�س بني قوى حمافظة واأخرى حداثية بل بني القوى املدافعة عن الدميقراطية 

ال�سيا�سي  امل�سهد  على  هيمنتها  ب�سط  اإىل  ال�ساعية  والقوى  االإ�سالح،  يف  والراغبة 

ـى. واحلزبي، وبالتايل اإعادة عقارب �ساعة امل�سار الدميقراطي اإىل زمٍن َولَّ

وهنا، البد من تو�سيح م�ساألة على قدٍر كبرٍي من االأهمية، بالن�سبة لنا، وهي اأن حتليلنا 

للتطورات التي عرفتها ال�ساحة ال�سيا�سية باملغرب، خالل وغداة احلراك االجتماعي 

ل�سنة 2011، ومن ثم حتديدنا للتناق�س الرئي�س القائم على نحو ما ذكرنا، ال يعني 

اإطالقا اأن الق�سايا املتعلقة باحلريات الفردية واجلماعية وباملقومات القيمية االأ�سا�سية قد 

اأدرجت يف خانة االأمور الثانوية. ذلك اأننا ربطنا عقد التحالف احلكومي اإياه ب�رشورة 

عدم امل�سا�س، باأي �سكل من االأ�سكال، بهذه الق�سايا واملقومات. وقد بينت التجربة اأن 

احلكومة مل َي�سُدر عنها قطُّ ما يخالف هذا التوجه، واأننا، يف حزب التقدم واال�سرتاكية، 

كنا على ذلك حري�سني و�ساهرين ومبثابة �سمام اأماٍن َيِقٍظ واأَمني.

على اأن اقتناعنا ب�رشورة ال�سري يف اجتاه ا�ستكمال النهج الذي �رشنا فيه منذ خم�س 

�سنوات، ال ي�ستثني التفكري، مليا، يف الثمن الذي اأديناه، ويف البحث عن االأ�سباب التي 

جعلت حزبنا ال ي�ستفيد من النتائج االيجابية جدا لعمل وزرائه يف القطاعات االجتماعية 

التي اأ�رشفوا على تدبريها، والتي نرى من بينها عدم متكن التنظيمات احلزبية، يف 

العديد من املناطق التي كان فيها اأثُر االأداِء املميز لوزراِء احلزب جيدا لفائدة ال�ساكنة 

املعنية، من ُح�سِن تن�سيِق وا�ستثماِر الن�ساط احلزبي بارتباٍط مع مردوديِة عمل الرفيقة 

الوزيرة والرفاق الوزراء.
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ثم اإنه ينبغي احلر�س على تفادي اأي حماولة لو�سع احلزب يف عزلة �سيا�سية، خا�سة 

يف ظل بروز موؤ�رشات، من �ساأنها اأن تبعث على االرتياح، تتمثل يف اخلطوات 

والدميقراطي،  الوطني  ال�سف  اأحزاب  اإىل  االأغلبية  تو�سيع  اإىل  الهادفة  االيجابية 

وحتديدا حزبي اال�ستقالل واالحتاد اال�سرتاكي، مما يدعونا اإىل الدفع يف اجتاه العمل 

على اأن ي�ستيقظ ال�سف الدميقراطي الوطني احلداثي احلقيقي، لي�سكل بديال للم�ستقبل 

مرغوبا فيه، من قبل ال�سعب، وُم�ستِنًدا اإىل ر�سيٍد كفاحي م�سرتك َقاَدُه منا�سلون من 

 ويخدم 
ُّ

عيار كبيـر يجدر بنا اأن ن�ستح�رش اإ�رشارهم على تغليب ما هو جاِمٌع، رئي�سي

ق�سايا الوطن وم�سالح ال�سعب.

العام  توؤكد �سواب توجهنا  امل�ستجدات  ننت�سي بكون  اأن  الباب، ال  وعلينا، يف هذا 

وموقفنا العقالين القا�سي بامل�ساركة يف احلكومة املكتملة واليتها، واإن كان يف ذلك 

ما ُيَطْمِئُن القلب، واإمنا اأن نفكر يف اإيجاد �سبل بلورة ما اعتاد احلزب، على امتداد 

تاريخه الكفاحي ال�ساق واملرير، على حتقيقه من �سبٍق �سيا�سي، باتخاذ مواقَف جريئة 

يتم االلتحاق بها ِتَباعًا بعد فرتة زمنية قد تق�رش اأو تطول، واالأمثلة على ذلك اأكثـر 

اال�ستقالل وحزب االحتاد  اأو حت�رش، وتطور موقف كل من حزب  من حت�سى 

اال�سرتاكي دليل اآخر على ذلك. قلت: علينا اأن نفكر يف �سبل بلورة ما يحققه حزبنا من 

�سبق �سيا�سي اإىل نتيجة انتخابية مميـزة، وما ي�ستتبعه ذلك من ح�سوٍر وازٍن وفاعٍل من 

مواقع القرار والتدبري.

اأما على �سعيد االت�ساالت اجلارية لت�سكيل احلكومة اجلديدة، فهي ما تزال يف طورها 

املبدئي، حيث مل تتم بعد مبا�رشة التفا�سيل، وهو ما �سياأتي بعد اأن ت�ستكمل االأحزاب 

هيئاتها  خالل  من  مواقفها  تو�سيح  التجربة  هذه  يف  ت�سارك  اأن  املرتقب  ال�سيا�سية 

امل�سوؤولة، كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإلينا اليوم.
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الرفيقات العزيزات، الرفاق االأعزاء؛

امل�ساركة يف  اعتماده هو  يتعني  الذي  املوقف  اأن  يعترب  للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  اإن 

احلكومة، على اأ�سا�س برنامٍج عمٍل وميثاٍق �رشٍف منا�سبني ومتناغمني مع منطلقاتنا 

الفكرية وقيمنا التقدمية وتوجهاتنا ال�سيا�سية يف �سوء خال�سات حتليلنا لطبيعة املرحلة 

الراهنة ومهام ال�ساعة امللقاة على عاتقنا، مع تفعيل مقت�سى املادة 48 من القانون االأ�سا�سي 

للحزب باأن تفو�س اللجنة املركزية للمكتب ال�سيا�سي �سالحية تدبري االت�ساالت اإياها، 

وذلك على اأ�سا�س اأن تكون معايري تر�سيحات احلزب للم�سوؤولية الوزارية، يف حالة 

اإقرار اللجنة املركزية م�ساركة احلزب، متمثلًة، َبْعَد م�سادقة اللجنة ذاتها عليها، يف 

االلتـزاِم ال�سيا�سي الوا�سح مبواقف احلزب وتوجهاته االأ�سا�سية، الوفاِء واالإخال�ِس 

لقرارات احلزب، الكفاءِة والتجربِة، اال�ستعداِد التام والبني خلدمة ق�سايا املواطنات 

واملواطنني، والتعامِل البناء مع منتخبات ومنتخبي احلزب ومنا�سالته ومنا�سليه يف 

كل ما يهم ال�سالح العام، باعتباره فوق كل اعتبار.

، اإذن، اأيتها الرفيقات، ولُكم، اأيها الرفاق، الكلمة الف�سل. َفَلُكنَّ

َلُكنَّ وَلُكْم ولنا جميعا كلمة الف�سل لنوا�سل م�سرينا الن�سايل، بعزم وثبات وحزم، 

يف اإطار وحدة مرتا�سة ومتما�سكة ومتينة، كحزب ُمت�سبٍث بكل مكوناته الهوياتية، 

حزٍب كان، يف كل املحطات التاريخية التي مر منها، وما يزال و�سيظل حزبا وطنيا 

حتى النخاع، ي�ساريا اأ�سيال ولو َكِرَه الكارهون، تقدميا ا�سرتاكيا فكرا وممار�سة، 

حداثيا ودميقراطيا بحق وحقيق، حزبًا ُكْنُهُه وَدْيَدُنُه الدفاع عن الق�سايا الكربى للوطن 

وال�سعب.

�سكرا على ح�سن انتباهكم.



16



17

مقرر اللجنة املركزية
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مقرر اللجنة املركزية

عقدت اللجنة املركزية حلزب التقدم واال�سرتاكية دورتها ال�سابعة يوم االأحد 30 

اأكتوبر 2016 ب�سال وخ�س�ست اأ�سغالها لدرا�سة م�ستجدات احلياة ال�سيا�سية الوطنية 

على اإثر االنتخابات الت�رشيعية ليوم 7 اأكتوبر2016. وقد قدم االأمني العام للحزب، 

الرفيق حممد نبيل بنعبد الله، التقرير الذي اأعده املكتب ال�سيا�سي والذي متت مناق�سته 

من طرف اأع�ساء وع�سوات اللجنة املركزية وامل�سادقة عليه.

لقد �سكلت االنتخابات الت�رشيعية حمطة حا�سمة باعتبارها معركة جديدة يف م�سار 

اأ�س�س متينة ملغرب احلرية وامل�ساواة والكرامة  اإر�ساء  بالدنا و�سعبنا، من خالل 

مغرب املوؤ�س�سات الدميقراطية والعدالة االجتماعية يف كنف ال�سلم واالأمن واالأمان. 

كما كانت هذه اال�ستحقاقات الت�رشيعية الثانية بعد اإقرار د�ستور 2011، امتحانا للم�سار 

الدميقراطي مبختلف جتلياته، ومنا�سبة لتقدمي احل�ساب من طرف ال�سلطتني الت�رشيعية 

والتنفيذية، بعد واليتها االأوىل تفعيال ملبداأ ربط امل�سوؤولية باملحا�سبة والر�سوخ  اإىل 

كلمة ال�سعب واإرادته الفا�سلة عرب �سناديق االقرتاع.

ويعرب حزب التقدم واال�سرتاكية، بهذه املنا�سبة، عن اإعتـزازه مب�ساهمته بدون كلل، 

ومنذ اأن وجد، يف تطوير امل�سل�سل الدميقراطي يف بالدنا، وي�سجل بناء على ذلك بكل 

اإيجابية وارتياح احرتام مقت�سيات الد�ستور يف اإجراء هذه اال�ستحقاقات الت�رشيعية 

يف موعدها، معززة ك�سابقاتها الطابع املنتظم للحياة املوؤ�س�ساتية الوطنية واجلهوية 

واملحلية، وم�سيفة بذلك لبنة اأخرى يف ر�سيد تراكمات امل�سرية الدميقراطية املغربية 

التي مازال اأمامها اآفاق رحبة للتطور والتقدم وتعزيز مناعتها.

كما ظهر ذلك جليا من خالل �سعف امل�ساهمة يف الت�سويت وما واكب العملية يف 

جمملها من ت�رشفات وخروقات مدانة تذكرنا مبرحلة من تاريخ بالدنا كنا نعتربها 
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ذهبت بال رجعة وال ميكن اأن نت�سور وجودها يف نظام �سيا�سي عماده االختيار 

احلر للمواطنات واملواطنني واملرتكز على �سيادة ال�سعب كاأ�سا�س ملمار�سة �سلطات 

العمومية  ال�سيا�سات  وبلورة  واإقرار  التنفيذية  ال�سلطة  ومراقبة  واختيار  الت�رشيع 

وانتقادها وتعديلها.

واملمار�سات  التطورات  اأن  واال�سرتاكية  التقدم  حلزب  املركزية  اللجنة  وتعترب 

التي واكبت فرتة اال�ستعداد لالنتخابات واحلملة االنتخابية ت�سع اأمام كل الفاعلني 

الوطنيني، موؤ�س�سات واأحزاب وجمتمع مدين وو�سائل االإعالم والتوا�سل، مهام 

ج�سيمة وم�سوؤولية كبرية يف اإن�ساج التجربة املغربية الفتية واملمار�سة الدميقراطية، 

وال�سلوكات  واالبتزاز  والت�سليل  والعنف  العبث  من  �سيانتها  اأجل  من  وذلك 

االإق�سائية والت�سادمية بعيدا عن روح التعاي�س بني الفرقاء ال�سيا�سيني والتوافق 

والتباري النزيه وال�سفاف الذي ينبغي اأن ن�سعى من ورائه للم�سلحة العليا للوطن 

و�سيانة حقوق ال�سعب يف احلرية والكرامة والتقدم والعدالة االجتماعية.

لقد خرجت بالدنا والدميقراطية من هذا االمتحان منت�رشتني، وف�سل امل�رشوع 

ال�سيا�سي املبني على االإق�ساء وافتعال املعارك الهام�سية واخلريطة ال�سيا�سية واجلزئية 

يف هذه اال�ستحقاقات، اإذ مل تبوئه اإرادة الناخبني - رغم كل ما واكب ذلك – مكانة 

ال�سدارة يف احلقل ال�سيا�سي الوطني. اإن اجلنوح لفر�س قطبية �سيا�سية مفتعلة، 

والتـي مت الرتويج لها بو�سائل مل ي�سهد لها مثيل يف حياتنا ال�سيا�سية، و اأريد لها 

اأن متحو اأحزاب عريقة و متجذرة يف املجتمع من اخلريطة ال�سيا�سية الوطنية. مل 

تفلح واإن اأحلقت اأ�رشارا بكل االأحزاب ال�سيا�سية يف االأغلبية واملعار�سة، دون 

اأن يتـراجع احلزب الذي يقود االأغلبية واحلكومة والذي عزز دوره وعدد نوابه 

واالأ�سوات املح�سل عليها.
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لقد واجه حزبنا بكل م�سوؤولية وتب�رش وعزم تداعيات واأهداف هذا املخطط املناه�س 

للم�رشوع الدميقراطي يف �سكله وم�سمونه وللممار�سة ال�سيا�سية النظيفة والطبيعية 

وال�سوية املرتكزة على تاأطري املواطنني واإ�سعاع الوعي ال�سيا�سي لديهم وتعميقه من 

خالل اإقناعهم باالأفكار والربامج وامل�ساريع التنموية.

وعباأ احلزب، من اأجل ذلك، اإمكانياته وطاقاته، وقام بحملة وا�سعة �سملت كل 

اأطراف الوطن، ولقي جتاوبا مل ي�سبق له مثيل لدى اأو�سع فئات �سعبنا، و�سارك 

فيها ع�رشات االآالف من رفيقاتنا ورفاقنا وم�ساندينا بحما�س وت�سحية، م�ساهمني 

بذلك يف م�سار ن�سايل تتعاقب فيه االأجيال من اأجل الوطن احلر وال�سعب ال�سعيد.

م�ساندين  ومر�سحات  مر�سحني  واملنا�سلني  املنا�سالت  اأيها  ولكن،  لكم  فتحية 

ُن فيه عطاءاتنا ملغربنا  وم�ساندات. فقد رفعتم لواء حزبنا و�سعاره كتابا للمجد ُنَدوِّ

احلبيب و�سعبه االأبي.

غيـر اأن النتائج التي ح�سل عليها احلزب مل ترق اإىل تطلعاتنا واأهدافنا امل�سطرة لهذه 

املعركة وال اإىل حجم اال�ستعداد والعمل الذي بذلناه على امل�ستوى الوطني واملحلي 

رغم حمدودية االإمكانيات املادية والب�رشية والتنظيمية التي نتوفر عليها.

لقد �سكلت هذه النتائج خيبة اأمل لنا و�سدمة، وعلينا اأن ن�ستخل�س العرب منها و�ستكون 

لنا منا�سبة للوقوف على كل وجوه التق�سري والعجز واخللل واالنحرافات التي تف�رش 

هذه النتائج، انطالقا من ذاتنا احلزبية، والقيام بالدرا�سة املو�سوعية الأدائنا، وتقدمي 

النقد الذاتي ال�رشوري، وا�ستخال�س العرب من ذلك لتهييء احلزب للمعارك املقبلة 

امل�سريية، حتى يتمكن من خاللها من اأخذ املكانة التي جتعله ي�سطلع بدوره واأداء 

املهام التي خلق من اأجلها على اأح�سن وجه.



21

اإن فوز حزب العدالة والتنمية باملرتبة االأوىل، بعد اأن قاد التجربة احلكومية يف 

اإمكانية موا�سلة وتعميق م�سار االإ�سالح. لقد  اأمام البالد  الوالية االأوىل، يفتح 

�ساهم حزبنا يف اإجناح هذه التجربة املتميزة وب�سمها بقوة، من خالل عمل فريقه 

ال�سيا�سات  وبلورة  وحتديد  الت�رشيع،  جماالت  يف  الربملانيني  وفريقيه  الوزاري 

العمومية، ومبا�رشة اإ�سالحات يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية والتنموية.

ومازالت تنتظر بالدنا مهام نعترب اأن الظروف مواتية ملوا�سلتها وموا�سلة تبعا لذلك 

هذا النهج وتعزيزه وتعميقه واالإ�سهام يف تطبيق الربامج التي بداأناها والربامج التي 

عر�سناها على ال�سعب.

وبهذا الرتاكم، وبهذه الروح التي عملنا بها يف الوالية ال�سابقة مع تعزيزها مبتانة 

حتالف حكومي، يف وفاء وان�سجام وت�سامن بني كل اأطرافه، قاعدته برنامج 

حكومي وميثاق �سيا�سي واأخالقي لالأغلبية، تقرر اللجنة املركزية م�ساركة حزب 

ن�رشه  ال�ساد�س،  حممد  امللك  جاللة  عني  التي  احلكومة  يف  واال�سرتاكية  التقدم 

الله، ال�سيد عبد االإله بنكريان رئي�سا لها، وعهد له بتكوينها، ويكلف من اأجل ذلك 

املكتب ال�سيا�سي واالأمني العام باإجراء كل االت�ساالت وامل�ساورات واخلطوات 

ال�رشورية، اآخذين بعني االعتبار دقة املرحلة وتراكماتها، ووا�سعني فوق كل 

اعتبار م�سلحة الوطن وانتظارات املواطنني، التي مت التعبري عنها بقوة وت�سمنها 

برنامج حزب التقدم واال�سرتاكية كجزء ال يتجزاأ من هويته الوطنية والدميقراطية 

والتقدمية، حامال منذ اأكرث من 7 عقود م�رشوع بناء الدولة الوطنية الدميقراطية 

وامل�ساواة  والكرامة  احلرية  دولة  اململكة،  د�ستور  يوؤطرها  كما  واالجتماعية، 

والعدالة االجتماعية.
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وتهيب اللجنة املركزية بهذه املنا�سبة بكل اأع�ساء احلزب وتنظيماته بااللتفاف، بكل 

عزم تفاوؤل ووحدة، حول حزبنا العتيد، والدفاع امل�ستميت عنه، بان�سباط واع 

وقوي، وبالعمل الدائم على تو�سيع قاعدته ال�سعبية وتنظيماته القاعدية وروابط 

الن�سال والت�سامن مع اجلماهري ال�سعبية، دفاعا عن م�ساحلها وق�ساياها العدالة، 

ليبقى حزبنا، كما اأراده رواده واالأجيال املتعاقبة من منا�سالته ومنا�سليه، طليعة 

لهذا ال�سعب، خمل�سا له ومدافعا عن حقوقه.

�سال  - يف 30 اأكتوبر 2016
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