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الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء
نعقد الدورة ال�سابعة للجنة املركزية حلزبنا ،املخ�ص�صة ملناق�شة م�ستجدات احلالة

ال�سيا�سية الراهنة على �إثر االنتخابات الت�رشيعية ليوم � 7أكتوبر  ،2016التي كانت،

كما توقعنا ،حمطة �سيا�سية حا�سمة ،و�شكلت معركة جديدة� ،صعبة للغايةُ ،خ�ضناها من
�أجل ا�ستكمال وتر�سيخ وتعزيز اخليار الدميقراطي ،يف �إطار �سعينا الد�ؤوب من �أجل
�إر�ساء الأ�س�س املتينة ملغرب امل�ؤ�س�سات والعدالة االجتماعية وامل�ساواة.

هي معركةٌ �صعبةٌ و�شاقةٌ ُخ�ضناها يف هذا الأفق ،وعلى خلفية تقدمي ح�ساب م�شاركتنا

الـمنق�ضية ،من خالل تقييم ر�صيد العمل احلكومي ،ب�صفة عامة،
يف التجربة احلكومية ُ

ِ
ِ
وح�صيلة عملِ
وزراء حزبنا يف القطاعات التي دبروا �ش�ؤونها ،على وجه اخل�صو�ص.
بدايةً ،البد من �أن ن�سجل ب�إيجابية �إجراء هذه االنتخابات يف �أجلها الد�ستوري ،من

الطابع املنتظم للحياة الدميقراطية الوطنية ،ويكر�س االختيار
حيث �أن ذلك يعزز
َ

ٍ
مبحا�سبة من
املتمثل يف جعل اال�ستحقاق االنتخابي حمطةً لربط امل�س�ؤولية احلكومية
ٍ
ٍ
االرتياح
أ�سا�سية للتعبيـر عن الإرادة ال�شعبية ،و� ْإن كان
حمطة �
�صناديق االقتـراع ،يف
ُ
ِ
لهذا الطابع االيجابي ال يحول دون �أن ن�سجل ب� ٍ
امل�شاركة ال�ضعيفة ،التـي
أ�سف ن�سب َة

وجمتمعا مدنيا ،والتـي تدق ناقو�س التنبيه �إىل
أحزابا �سيا�سية
ت�سا ِئلُ اجلميع ،دولةً و� ً
ً
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
غيـر نهج امل�صداقية
م�شاركة
بن�سبة
و�سليمة
�سوية
�أنه ال �سبيل ل�ضمان حياة �سيا�سة
عالية َ

واجلدية واحتـرام الأخالق واملبادئ يف الف�ضاء ال�سيا�سي ،مبا يحفز �أو�سع فئات ال�شعب

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

ٍ
أحزاب حقيقية ،جادة
�إال قائما على قاعدة التباري ال�سيا�سي احلر وال�رشيف والنزيه بني �
ٍ
إ�ستقواء بغيـرِ القدرات
وم�ستقلة� ،أي �أحزاب عادية دون ا�ستعمال «من�شطات» وال �
ِ
ِ
واملقومات املو�ضوعية.
الذاتية

3

لقد جاءت
ؤكدة الدعم ال�شعبي الذي ُحظيت به التجربةُ
النتائج ،على العموم ،م� ً
ُ
ٍ
ِ
�سنوات املنق�ضية ،وذلك رغم كل ما �شاهدناه من ممار�سات َ�س َعى
للخم�س
احلكومية
�أ�صحابها �إىل الت�أثري على اجلو ال�سيا�سي العام� ،شهورا عديدة قبل احلملة االنتخابية،

ٍ
ِ
�سنوات الفائتة .وذلك بو�سا ِئلَ �شتى ،خا�صة من خالل
اخلم�س
�إن مل َن ُقلْ على امتداد
ِ
ومهاجمة
تطويع جزء كبري من املنابر املتواجدة �أو التي ُخلقت يف ال�ساحة الإعالمية،

التجربة احلكومية بِالإدعاءات واالختالالت والتلفيقات.

أن�صاف اخلرباء الذين انقلبوا ر�أ�سا على
أ�شباه املحللني و�
َ
او َل كذلك � َ
وهذا الأمر َط َ
عقب ،بقدرة قادر ،حيث باتوا ي�ؤكدون عك�س ما د�أبوا على ت�أكيده ملدة خم�س
�سنوات يف حق هذه التجربة مع الت�شكيك يف �إمكانية �صمودها وا�ستمرارها.

إمكانيات مالية هائلة ،تتجاوز كلَّ ما ميكن �أن يت�صوره
وقد ُعبئت لهذا الغر�ض �
ٌ

مظاهر توظيفها جليةً يف �أثناء احلملة االنتخابية ،التـي عرفت ،كما
املرء ،وكانت
ُ

عاين العادي والبادي ،ا�ستعماال مفرطا للأموال ،ف�ضال عن تدخالت �سافرة مل
ن�شهد لها مثيال يف �أي م�سل�سل انتخابي ،منذ �سنة  2002على الأقل.

ف يف الدار
ي�ضاف �إىل ذلك بع�ض املبادرات الهوجاء ،لعل �أ�سطع مثال عنها ما ا ْق ُتـرِ َ

ٍ
إنقلب ِ�س ْح ُرها على �ساحرِ ها وارت َّد كي ُد ُم َدبريها �إىل
البي�ضاء من
م�سرية متخلَّى عنهاَ � ،

ُنحورهمال�سيا�سية.

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

م�رشوعه ال�سيا�سي يف حماربة اال�سالميني
مب�صلحة البالد و�صور ِتها و�سمعتها،
َ
ٍ
ويف�شل
نتائج
خميبةالنتظاراتهَ ،
وكَ �سرْ ِ �شوكتهم،ف�إذابه ُيقويهم� َ
أكثـرف�أكرثْ،ويح�صد َ
ٍ
ف�شال ذريعا يف ٍ
مركزية من م�سل�سل خمططه املناه�ض للم�رشوع الدميقراطي.
حلقة
ذلك �أن الإرادة ال�شعبية ،معبـرا عنها من خالل �صناديق االقرتاع ،بالرغم مما
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�شاب هذا االقرتاع من جتاوزات واختالالت وممار�سات م�شينة و�أ�ساليب منبوذة

لل�ضغط على الناخبات والناخبني ،جاءت لتـرف�ض هذا التوجه الرامي �إىل فر�ض
هيمنته على امل�شهدين ال�سيا�سي واحلزبي ،و�سعيه �إىل �إ�ضعاف القوى الوطنية

الدميقراطية لإفراز قطبية م�صطنعة ،ا�ستهدافا بذلك للتعددية ال�سيا�سية والفكرية التي

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

ولئن كان معظم من يحكم يف البلدان الدميقراطية ،على اختالف جتاربها ،يت�آكل
حجمه ال�سيا�سي وتتقل�ص �شعبيته بقدرِ
ِ
االقتـراب من نهاية الوالية ،فاملالحظ �أنه
بالرغم من قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة وبالرغم من الهفوات وال�سلبيات

التي يتعني االعرتاف بها ،و�سبق ونبهنا �إليها يف �إبانه بكيفية علنية �أو يف �إطار

ف�ض �إىل تلبية ُج ٍ
حكومي داخلي ،والتي مل ُت ِ
ملة من التطلعات ال�شعبية امل�رشوعة،
ف�إن هذا احلزب ا�ستفاد ،ف�ضال عن قدراته الذاتية البينة ،مما ا�ستعمل �ضده و�رشكا ِئه

يف احلكومة من �أ�ساليب وممار�سات ،على نحو ما ا�ستعر�ضنا ،ليت�صدر امل�شهد

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

املائة �إىل  3يف املائة ،على  125مقعدا ،مقابل � 107سنة  ،2011و� 42سنة ،2002
ويفوز ،تبعا لذلك ومبوجب �إعمال املنهجية الدميقراطية تفعيال للمقت�ضى الد�ستوري

ذي ال�صلة ،ب�أحقية ت�شكيل احلكومة اجلديدة.

وهكذا يت�ضح �أن احلزب الذي ن�صب نف�سه بديال للقوى الوطنية الدميقراطية،
و�أرجع �أ�سباب والدته غري الطبيعية ون�ش�أته غري العادية وم�سعاه الهيمني �إىل كونه
جاء ملواجهة “الإ�سالميني” و�إجناز امل�رشوع املجتمعي احلداثي ،مل يفلح �سوى يف

�أداء ٍ
حموري يف تراجع كل القوى الوطنية الدميقراطية  .ف�أين امل�رشوع
دور
ٍّ
املجتمعي احلداثي من كل ذلك؟
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الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء،
�إن حزب التقدم واال�شرتاكية يدافع ،منذ ت�أ�سي�سه ،عن م�رشوع دميقراطي قوامه

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

فتئ يعمل لبلورة ذلك من خالل الدفع يف اجتاه �إجناز برنامج �إ�صالحي �شامل
وا�ضح من حيث اجلوهر ،مبدئي �صادق ويت�سم
خلدمة البالد والعباد .وموق ُفه هذا
ٌ

ٍ
عقود
بامل�س�ؤولية الواعية والثبات الر�صني ،وي�ستند �إىل موقف را�سخ �صاغه منذ
والتزم به على الدوام وكان ،بف�ضل االجتهاد اخلالق والر�ؤية ال�سديدة للرعيل

الأول لقيادته املحنكة بزعامة �أمينه العام الأ�سبق ،فقيد الوطن وال�شعب ،الرفيق

علي يعته طيب الله ثراه ومثواه� ،سباقا �إىل املناداة بالتوافق التاريخي بني القوى
الوطنية الدميقراطية احلية واجلادة يف البالد ،يف �إطار االحرتام التام لثوابت الأمة

وامل�ؤ�س�سات التي يقرها د�ستور اململكة املغربية ،ويف مقدمتها امل�ؤ�س�سة امللكية التي تبقى

أ�سمى.
فوق كل االعتبارات َ
وح ً
كما حكيما و� َ

على هذا الأ�سا�س ،وت�أكيدا ملا �سبق وعربنا عنه طيلة اخلم�س �سنوات املا�ضية ،وهو
�أن ال�رصاع القائم يف ال�ساحة ال�سيا�سية هو لي�س بني طرف حمافظ ونكو�صي ،من

جهة ،و�آخر حداثي تقدمي ،من جهة ثانية ،و�إمنا هو �رصاع بني �أن�صار م�رشوع

ٍ
ٍ
ٍ
و�سوية ومع�سكر مناه�ضي هذا امل�رشوع الدميقراطي .ف�إن
�سليمة
دميوقراطية
�إر�ساء

اخلال�صة الأ�سا�سية من نتائج اقرتاع � 7أكتوبر تتمثل يف واقع �أن خمطط مناه�ضي

امل�رشوع الدميقراطي قد ف�شل ،و�إن كان من ال�سذاجة مبكان اعتبار ذلك ف�شال نهائيا.
ذلك �أن احلزب الواقف وراء هذا املخطط مل ُيل ِْق الراي َة البي�ضاء ،داعيا �إىل م�صاحلة

ال تعدو �أن تكون مناورة مك�شوفة وحماولة يائ�سة خللط �أوراقه اخلا�رسة ،بل �إنه
بال �إذ يتوهم �أنه لن يخ�رس حربه ال�شعواء على املمار�سة
ف�شل يف معركة ،ولن يهد�أَ له ٌ
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الدميقراطية ال�سوية ،ولذلك قد تكون هجماته �أ�رش�س ،ما يطرح �رضورة �أن ت�ستمر
�أحزاب وطنية دميقراطية قوية وم�ستقلة لال�ضطالع بدورها دفاعا عن امل�رشوع

كم ُن فيه م�صلحة البالد.
الدميقراطي الذي يرت�ضيه ال�شعب و َت ُ

ولقد �أدى حزب التقدم واال�شرتاكية دورا �أ�سا�سيا يف �إف�شال ما ف�شل حتى الآن

من جوالت املخطط املناه�ض للم�رشوع الدميقراطي ،وذلك من منطلق حتليل
را�سخ ،ويف ٍ
وفاء مجُ َ َّد ٍد لرتاكمات الن�ضاالت احلزبية بقيادة
واقتناع
مو�ضوعي
ٍ
ٍ
تاريخية ور�شيدة ،عملت �أجيال احلزب املتعاقبة على البحث دوم ًا عن التحالفات
املمكنة لل�سري قدما بامل�سل�سل الدميقراطي ،وال�سعي �إىل �إحراز املكت�سبات واحلر�ص
على تر�سيخها وتو�سيعها ،وهو ،بالذات ،النهج الذي �سار عليه احلزب ويوا�صله

و�سي�ستمرفيه.

كما �أدى احلزب ثمن �أدائه لهذا الدور ،الذي كان من �صميم الواجب ،حيث مت

ٍ
وق ُمث ٍ
ا�ستهدافه ،وجتلى هذا اال�ستهداف ،على اخل�صو�ص ،يف ُخ ُر ٍ
وموثقة
ْبتة

لوائح احلزب يف و�ضعية ت�ؤهلها للظفر مبقاعد،
عرفتها دوائر ت�رشيعية ُو ِج َد ْت فيها
ُ
قبل �أن ينقلب الأمر �إىل عك�س ذلك ب�شكل مفاجئ ويف �آخر اللحظات ،مما كان

�سريفع ب�شكل جلي عدد منتخبي احلزب مبجل�س النواب .وهي حاالت اتخذ احلزب
ب�ش�أنها ما يلزم من م�ساطر ق�ضائية ،حيث طعن ،يوم اجلمعة � 21أكتوبر ،2016

لدى املحكمة الد�ستورية ،يف نتائج  16مقعدا برملانيا ،ا�ستنادا �إىل وقائع و�إثباتات
ٍ
إجراءات ُم ٍ
قررة يف القانون.
ماديةُ ،تفيد بعدم احرتام �

ويتعلق الأمر ،على اخل�صو�ص ،مبقاعد يف دوائر تنغيـر ،مراك�ش املنارة ،قلعة

ال�رساغنة� ،سيدي بنور� ،سيدي �سليمان ،بن�سليمان ،بوملان ،العرائ�ش وخريبكة.

وهذا معطى البد من �أخذه بعني االعتبار يف تقييم النتائج التي ح�صل عليها حزبنا
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يف االنتخابات الت�رشيعية الأخرية� ،إىل جانب عواملَ �أخرىِ ،
و�ضم َنها ما يرتبط

باجلانب التنظيمي كما �سنتطرق �إىل ذلك ،بعد حني.
الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء,

ونحن ب�صدد هذا التقييم ،يتعني� ،أوال� ،أن نتوجه �إىل كل الرفيقات والرفاق،
الفائزات والفائزين يف الدوائر الت�رشيعية املحلية والدائرة الوطنية ،و�إىل باقي

ٍ
ٍ
ٍ
وحتية
�صادقة
بتهنئة
املر�شحات واملر�شحني ،و�إىل عموم املنا�ضالت واملنا�ضلني
ٍ
حارة على ما مت بذله من جهود وت�ضحيات خمتلفة الأ�شكال ،يف �إطار حملة
انتخابية �سيا�سة قوية ونظيفة ،مكنت حزبنا من االلتقاء مبئات الآالف من املواطنات
واملواطنني يف خمتلف ربوع الوطن ،والنقا�ش معهم وتعريفهم بر�صيد حزب

التقدم واال�شرتاكية وما �أجنزه من �إ�صالحات ،ومب�رشوعه املجتمعي الدميقراطي

احلداثي ،ومبقرتحاته من �أجل مغرب الكرامة واحلرية.

كما يجب �أن نتوجه �إىل كل من منح ثقته و�صوته حلزب التقدم واال�شرتاكية بجزيل

ال�شكر ،م�ؤكدين �أن احلزب �سيظل على العهد ،وفيا اللتزاماته ومبادئه ومت�شبثا

مبرجعيته الي�سارية وقيمه التقدمية وفكره اال�شرتاكي.

�إننا نعتبـر �أن النتائج التي ح�صل عليها احلزب مل َت ْر َق �إىل م�ستوى االنتظارات

والطموحات الواقعية ملنا�ضالته ومنا�ضليه ،حيث �أنها ال تعك�س �أبدا وز َنه ال�سيا�سي
واالنتخابي وال م�ستوى اجلهود والت�ضحيات واالجنازات التـي متيـز بها احلزب

ٍ
ِ
�سنوات الأخيـرة ،من خالل م�شاركته املثمرة يف احلكومة ،وعمل
اخلم�س
يف
منتخباته ومنتخبيه اجلاد ،كما �أنها مل تعك�س التجاوب الكبيـر الذي َل ِق َّي ُه احلزب يف
كل حمطات حملته االنتخابية ،تفاعال مع مواقفه اجلريئة واملقدامة وخطه ال�سيا�سي

الوا�ضح ووفائه ،بروح من امل�س�ؤولية 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 �رضبا

للتعددية ،فلي�س هذا من �ش�أنه �أن يخفف من وقع ال�صدمة و�سط حزبنا ،بالنظر

ٍ
للجهود املبذولة والتجربة احلكومية التي كنا فيها متميزين وب� ٍ
أداء مثمرٍ
وح�صيلة

ٍ
ايجابية على نحو ما قدمناه يف حينه.

النتيجةُ �صادمةٌ ،لأن الأمر ال يتعلق بت�صويت انتخابي عقابي ،و�إال لكانت �أحزاب
“الـمغار�ض” حتـى ال نقول “املغر�ض” ،قد
املعار�ضة الأخرى ،من دون احلزب ُ
ح�صلت على نتائج متفوقة.

والنتيجة �صادمة لأن العمل الذي �أجنز يف عدد من الأقاليم والفروع احلزبية،

والتح�ضري الذي �سعينا ليكون يف م�ستوى متقدم من االحرتافية� ،سواء على امل�ستوى
املايل والتوا�صلي �أو على �صعيد اللوج�ستيك والتنظيم ،كان يجب �أن يف�ضي �إىل نتائج
�أف�ضل ،لوال املمار�سات امل�ضادة ،ولوال� ،أي�ضا ،وهذا عن�رص وجب االنتباه �إليه،

�أن ا�صطناع قطبية حزبية طرفاها املت�صارعان هما احلزب املت�صدر للنتائج املعلنة
ٍ
ٍ
واحلزب الذي حل يف �صف ٍ
فا�شلةَّ � ،أدى ببع�ض الأو�ساط التي كان
بدرجة
ثان

واردا �أن ت�صوت على حزبنا �إىل اختيار «الت�صويت النافع» ،لفائدة حزب العدالة
والتنمية ،من �أجل �إحلاق الهزمية بغرميه ــ غرمي امل�رشوع الدميقراطي برمته ،مما

حرم حزبنا ،يف تقديرنا ،من ع�رشات الآالف من الأ�صوات.

و�إىل ذلك ،فنحن ل�سنا ممن يعتبـرون �أن الآخر هو اجلحيم ،فيتن�صلون من ن�صيب
م�س�ؤوليتهم يف ما جرى .بل على العك�س ،نحن ننتمي �إىل مدر�سة متمر�سة على

�إعمال ف�ضيلة النقد والنقد الذاتي ،ما يجعلنا ن�ؤكد ،هنا والآن ،على �أن ما نحن
حما�سبة م�س� ٍ
ٍ
ؤولة ملراجعة الذات ب�شكل عميق،
ِ�صدده من �أمرٍ ي�ستدعي ِم َّنا وقف َة
ب َ
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ٍ
تبخي�س للجهود املبذولة ،ومن غري ال�سقوط
ت�ضخيم وال
مو�ضوعي ونزيه ،دون
ٍ
يف َج ْل ٍد ذاتي عقيمِ .
ٍ
ؤول
فم َّما ال �شك فيه� ،أن هناك
احلزب م�س� ٌ
اختالالت تنظيميةً
ُ

واجب معاجلتها.
عنها ويقع على عاتقه
ُ

ويف هذا الإطار ،هناك الكثري الكثيـر مما ينبغي قوله والتقرير يف �ش�أنه .لكن هناك،
�أوال ،احلالة ال�سيا�سية ال�ضاغطة والتي ت�ستلزم �أن نتخذ يف �ضوئها املوقف املالئم يف
إرادة يف العودة �إىل املو�ضوع،
ما يتعلق ب�آفاق امل�ستقبل القريب .وهناك ،ثانياٌ � ،

ٍ
ومو�ضوعية ،بناء على معطيات مدققة متكاملة وا�ستنادا �إىل معلومات
ملقاربته بت� ٍّأن
ٍ
وخا�ضعةللتمحي�ص.
ووقائع متقاطعة

وم ْن
وذلك من �أجل الوقوف على كيفية مرور احلملة االنتخابية بكل دائرة دائرةَ ،
وم ْن خان� ،إذ لي�س هناك يف املعارك ال�سيا�سية ،لأي
ا�شتغل ْ
ومن مل ي�شتغل بل َ

أح�سم من املعارك االنتخابية.
حزب يف �أي دميقراطية حقيقية ،ما هو � ُ
أهم و� ُ
أكبـر و� ُ
من حارب احلزب
وبالتايل ،ال يجوز �إطالقاً ،وب�أي �شكل من الأ�شكال ،اعتبار ْ

و َنا�صرَ َ مناف�سيه ،خالل هذه االنتخابات ب�أنه كان ميار�س حق التعبيـر احلر عن

الر�أي واالختالف .ومقت�ضيات القانون الأ�سا�سي للحزب يف هذا امل�ضمار وا�ضحةٌ
ِ
�س فيها ،و�صارمةٌ غري ٍ
ظروف تخفيف.
قابلة لتلينيٍ �أو
ال ل ُْب َ

و�سطي ،ف�إما مع احلزب �أو �ضده ،دون
موقع
ففي هذه احلالة ،لي�س هناك من
ٍ
ٍّ

ٍ
ل�سبب �أو �آخر ،فاكتفى بالعزوف عن العمل
�ض ُعف �إميانه،
احلديث عمن قد يكون َ

مف�ضال االنزواء دون �إيذاء احلزب �أو النيل منه.

«ما �ضرْ ُبوا فيها �ضرَ ْ َبة» ،جتدهم
فلي�س من حرية التعبيـر يف �شيء � َّأن بع�ض الذين َ
يتلذذون بالت�شفي يف حزبهم ،وكانوا ي�سبون يف مواقع التوا�صل االجتماعي و�أينما

ُوجدوا ،مبا يف ذلك ببع�ض املنابر النقابية التي راهنت ،للأ�سف ،على جواد �أكدت
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وعوده مبراجعة قرارات جريئة
خا�رس و�أن
جواد
نتائج اقرتاع � 7أكتوبر �أنه
ٌ
َ
ٌ

للحكومة املكتملة واليتها قد ذهبت �أدراج الرياح.

كما �أنه لي�س من امل�س� ِ
ؤولية يف �شيء �أن يلج�أ بع�ض ن�شطاء الفاي�سبوك ،ممن اتخذوا

ِ
املف�صول عن الواقع واملمار�سة امليدانية،
الف�ضاء الأزرق �ساحةً لن�ضالهم االفرتا�ضي

ال
ور ُّب َك فقات َ
�إىل التعامل مع احلزب ،خالل املعركة االنتخابية ،على قاعدة “� َ
إذْه ْب َ
�إ َّنا ها هنا قاعدون” ،ثم ي�أتون بال َو َجلٍ �أو َخ َجلٍ ليطالبوا َم ْن كَ َّد واجته َد و�أخط�أ
أ�صاب بتقدمي احل�ساب.
و� َ
املحا�سبةٌ �ستتم داخل اللجنة املركزية ،باعتبارها �أعلى هي�أة تقريرية تداولية
للحزب بني م�ؤمترين وطنيني ،ولي�س على ح�سابات و�صفحات مواقع التوا�صل

بال َن�رشِ الغ�سيلِ
االجتماعي� ،أو فوق ِح ِ
مبنابر �إعالمية ت�ستهويها الإثارة واختالق
َ
«ثورات» مزعومة.

املحا�سبةُ يجب �أن ت�شمل ،من بني �أُ ٍ
مور �أخرى ،م�ستوى �أداء الهياكل احلزبية،

أداء املنظمات املوازية،
ُ
التفوق من عدمه يف التنقيب عن املر�شحني واختيارهمُ � ،

ٍ
�شبيبة ومنتدى ،والقطاعات ال�سو�سيو مهنية ،ثم ،بال�رضورة ،بل ويف املقام
من
ٍ
أع�ضاء ،من � ٍ
ٍ
ومكتب
عامة
أمانة
أداء القيادة الوطنية احلزبية ،م�ؤ�س�سةً و�
ً
الأولُ � ،

ٍ
ٍ
مركزية ،على كافة امل�ستويات ،ال�سيا�سية منها والتنظيمية والتوا�صلية
وجلنة
�سيا�سي
َّ

والتعبوية .وه�ؤالء ،كلهم ،يجب �أن يكونوا م�ستعدين لتقدمي احل�ساب و�إن تطلب
الأمر التخلي عن امل�س�ؤولية.

وللتمكن من القيام بذلك على النحو الأمثل ،يوا�صل املكتب ال�سيا�سي للحزب جتميع

وتدقيق املعطيات املت�صلة ب�أداء خمتلف هيئات وتنظيمات احلزب خالل انتخابات7
ٍ
�شموليينْ  ،ي�شارك فيهما خمتلف
وتقييم
ت�شخي�ص
�أكتوبر  ،2016من �أجل اجناز
ٍ
َ
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الهيئات احلزبية املعنية واملر�شحات واملر�شحون ،بناء على �أ�س�س مو�ضوعية وباعتماد

مقاربة بناءة تقوم على النقد والنقد الذاتي مبا ميكن من تطوير �أداء الآلة احلزبية
واملبادرة �إىل املراجعات ال�رضورية على كافة م�ستويات الهرم احلزبي ،حت�ضريا ملا
مهام ن�ضالية �أ�سا�سية ،ومبا ي�ؤهله لال�ضطالع بدوره كامال يف موا�صلة
َينتظر َ
حزبنا من َّ

م�سار الإ�صالح وت�شييد �رصح الدميقراطية وحتقيق امل�ساواة والعدالة االجتماعية.

وترتيبا على ما تقدم ،نقرتح �أن يكون ذلك مو�ضوع اجتماع خا�ص للجنة املركزية
للحزب على �أن يتم عقده ،بعد �إمتام عملية جتميع املعطيات الالزمة ،يف نهاية هذه
ال�سنة �أو بداية ال�سنة املقبلة على �أق�صى تقدير.

و�إىل ذلك ،نحن الآن ب�صدد اتخاذ املوقف من م�س�ألة موا�صلة التجربة احلكومية من

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

املركزية والتي تتمثل ،من بني مهام �أخرى ،يف اتخاذ «قرار امل�شاركة �أو عدم امل�شاركة
يف احلكومة» ويف «امل�صادقة على معايري تر�شيحات احلزب للمنا�صب الوزارية».

بالن�سبة للم�شاركة يف احلكومة اجلديدة من عدمها ،ودون اخلو�ض يف التفا�صيل ،التي
ميكن العودة �إليها عند ال�رضورة ،ن�ؤكد على �أن الأ�سباب نف�سها التي جعلتنا ن�شارك

يف �أول حكومة يف �إطار د�ستور  ،2011ال تزال قائمة ،ومن ثم ف�إن املوقع الطبيعي
للحزب يكمن يف موا�صلة هذه التجربة ومواكبتها ِب َن َف ٍ
�س �إ�صالحي ،وبغاية متابعة
�أورا�ش الإ�صالح الدميقراطية والتنموية .فوق هذا وذاك ،ف�إن الكيفية التي مرت بها

أكثـر اقتناعاً ،كما �أ�سلفنا ،ب�أن ال�رصاع ال�سيا�سي
االنتخابات الت�رشيعية الأخرية ،جتعلنا � َ
القائم هو لي�س بني جهة حمافظة و�أخرى حداثية ،بل بني جهة ت�ستهدف االختيار

الدميقراطي و�أخرى تدافع عنه.

12

وللتذكري ،ف�إن حزبنا حر�ص دائما ،كما يتجلى ذلك من خالل �أدبياته ومنظومته

املفاهيمية ،منذ وجوده قبل �أزيد من � 73سنة ،على التمييز ،يف كل مرحلة ،بني
التناق�ض الرئي�س والتناق�ض الثانوي .ومن هذا املنطلق ،نعترب �أن التناق�ض الرئي�س

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

والراغبة يف الإ�صالح ،والقوى ال�ساعية �إىل ب�سط هيمنتها على امل�شهد ال�سيا�سي
واحلزبي ،وبالتايل �إعادة عقارب �ساعة امل�سار الدميقراطي �إىل ٍ
زمن َولَّـى.

وهنا ،البد من تو�ضيح م�س�ألة على ٍ
قدر كبريٍ من الأهمية ،بالن�سبة لنا ،وهي �أن حتليلنا

للتطورات التي عرفتها ال�ساحة ال�سيا�سية باملغرب ،خالل وغداة احلراك االجتماعي
ل�سنة  ،2011ومن ثم حتديدنا للتناق�ض الرئي�س القائم على نحو ما ذكرنا ،ال يعني

�إطالقا �أن الق�ضايا املتعلقة باحلريات الفردية واجلماعية وباملقومات القيمية الأ�سا�سية قد

�أدرجت يف خانة الأمور الثانوية .ذلك �أننا ربطنا عقد التحالف احلكومي �إياه ب�رضورة
عدم امل�سا�س ،ب�أي �شكل من الأ�شكال ،بهذه الق�ضايا واملقومات .وقد بينت التجربة �أن

احلكومة مل َي�ص ُدر عنها ُّ
قط ما يخالف هذا التوجه ،و�أننا ،يف حزب التقدم واال�شرتاكية،
كنا على ذلك حري�صني و�ساهرين ومبثابة �صمام � ٍ
أمان َي ِق ٍظ و�أَمني.
على �أن اقتناعنا ب�رضورة ال�سري يف اجتاه ا�ستكمال النهج الذي �رسنا فيه منذ خم�س
�سنوات ،ال ي�ستثني التفكري ،مليا ،يف الثمن الذي �أديناه ،ويف البحث عن الأ�سباب التي

جعلت حزبنا ال ي�ستفيد من النتائج االيجابية جدا لعمل وزرائه يف القطاعات االجتماعية
التي �أ�رشفوا على تدبريها ،والتي نرى من بينها عدم متكن التنظيمات احلزبية ،يف
ِ
أثر ال ِ
لوزراء احلزب جيدا لفائدة ال�ساكنة
أداء املميز
العديد من املناطق التي كان فيها � ُ

ِ
ٍ
ِ
املعنية ،من ُح ِ
مردودية عمل الرفيقة
بارتباط مع
تن�سيق وا�ستثمارِ الن�شاط احلزبي
�سن
الوزيرة والرفاق الوزراء.
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ثم �إنه ينبغي احلر�ص على تفادي �أي حماولة لو�ضع احلزب يف عزلة �سيا�سية ،خا�صة

يف ظل بروز م�ؤ�رشات ،من �ش�أنها �أن تبعث على االرتياح ،تتمثل يف اخلطوات
االيجابية الهادفة �إىل تو�سيع الأغلبية �إىل �أحزاب ال�صف الوطني والدميقراطي،
وحتديدا حزبي اال�ستقالل واالحتاد اال�شرتاكي ،مما يدعونا �إىل الدفع يف اجتاه العمل

على �أن ي�ستيقظ ال�صف الدميقراطي الوطني احلداثي احلقيقي ،لي�شكل بديال للم�ستقبل
وم�ست ِن ًدا �إىل ر�صي ٍد كفاحي م�شرتك َق َاد ُه منا�ضلون من
مرغوبا فيه ،من قبل ال�شعبُ ،

عيار كبيـر يجدر بنا �أن ن�ستح�رض �إ�رصارهم على تغليب ما هو ِ
رئي�سي ويخدم
جام ٌع،
ُّ

ق�ضايا الوطن وم�صالح ال�شعب.

وعلينا ،يف هذا الباب ،ال �أن ننت�شي بكون امل�ستجدات ت�ؤكد �صواب توجهنا العام

وموقفنا العقالين القا�ضي بامل�شاركة يف احلكومة املكتملة واليتها ،و�إن كان يف ذلك
ما ُيطَ ْم ِئ ُن القلب ،و�إمنا �أن نفكر يف �إيجاد �سبل بلورة ما اعتاد احلزب ،على امتداد

تاريخه الكفاحي ال�شاق واملرير ،على حتقيقه من ٍ
مواقف جريئة
�سبق �سيا�سي ،باتخاذ
َ

يتم االلتحاق بها ِت َباع ًا بعد فرتة زمنية قد تق�رص �أو تطول ،والأمثلة على ذلك �أكثـر
من حت�صى �أو حت�رص ،وتطور موقف كل من حزب اال�ستقالل وحزب االحتاد

اال�شرتاكي دليل �آخر على ذلك .قلت :علينا �أن نفكر يف �سبل بلورة ما يحققه حزبنا من
ٍ
ٍ
وازن وفاعلٍ من
ح�ضور
�سبق �سيا�سي �إىل نتيجة انتخابية مميـزة ،وما ي�ستتبعه ذلك من

مواقع القرار والتدبري.

�أما على �صعيد االت�صاالت اجلارية لت�شكيل احلكومة اجلديدة ،فهي ما تزال يف طورها
املبدئي ،حيث مل تتم بعد مبا�رشة التفا�صيل ،وهو ما �سي�أتي بعد �أن ت�ستكمل الأحزاب

ال�سيا�سية املرتقب �أن ت�شارك يف هذه التجربة تو�ضيح مواقفها من خالل هيئاتها

امل�س�ؤولة ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلينا اليوم.
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الرفيقات العزيزات ،الرفاق الأعزاء؛
�إن املكتب ال�سيا�سي للحزب يعترب �أن املوقف الذي يتعني اعتماده هو امل�شاركة يف
ٍ
برنامج عملٍ
ٍ
�رشف منا�سبني ومتناغمني مع منطلقاتنا
وميثاق
احلكومة ،على �أ�سا�س
ٍ

الفكرية وقيمنا التقدمية وتوجهاتنا ال�سيا�سية يف �ضوء خال�صات حتليلنا لطبيعة املرحلة
الراهنةومهامال�ساعةامللقاةعلىعاتقنا،معتفعيلمقت�ضىاملادة 48منالقانونالأ�سا�سي

للحزب ب�أن تفو�ض اللجنة املركزية للمكتب ال�سيا�سي �صالحية تدبري االت�صاالت �إياها،
وذلك على �أ�سا�س �أن تكون معايري تر�شيحات احلزب للم�س�ؤولية الوزارية ،يف حالة
�إقرار اللجنة املركزية م�شاركة احلزب ،متمثلةًَ ،ب ْع َد م�صادقة اللجنة ذاتها عليها ،يف

ِ
ِ
إخال�ص
الوفاء وال
االلتـزام ال�سيا�سي الوا�ضح مبواقف احلزب وتوجهاته الأ�سا�سية،
ِ

ِ
ِ
ِ
اال�ستعداد التام والبني خلدمة ق�ضايا املواطنات
والتجربة،
الكفاءة
لقرارات احلزب،
واملواطنني ،والتعاملِ البناء مع منتخبات ومنتخبي احلزب ومنا�ضالته ومنا�ضليه يف
كل ما يهم ال�صالح العام ،باعتباره فوق كل اعتبار.

َفلَكُ َّن� ،إذن� ،أيتها الرفيقات ،ولكُ م� ،أيها الرفاق ،الكلمة الف�صل.
لَكُ َّن ولَكُ ْم ولنا جميعا كلمة الف�صل لنوا�صل م�سرينا الن�ضايل ،بعزم وثبات وحزم،
يف �إطار وحدة مرتا�صة ومتما�سكة ومتينة ،كحزب ُم ٍ
ت�شبث بكل مكوناته الهوياتية،
ٍ
حزب كان ،يف كل املحطات التاريخية التي مر منها ،وما يزال و�سيظل حزبا وطنيا

حتى النخاع ،ي�ساريا �أ�صيال ولو كَ رِ َه الكارهون ،تقدميا ا�شرتاكيا فكرا وممار�سة،
ود ْي َد ُن ُه الدفاع عن الق�ضايا الكربى للوطن
حداثيا ودميقراطيا بحق وحقيق ،حزب ًا كُ ْن ُه ُه َ

وال�شعب.

�شكرا على ح�سن انتباهكم.
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مقرر اللجنة املركزية
عقدت اللجنة املركزية حلزب التقدم واال�شرتاكية دورتها ال�سابعة يوم الأحد 30

�أكتوبر  2016ب�سال وخ�ص�صت �أ�شغالها لدرا�سة م�ستجدات احلياة ال�سيا�سية الوطنية
على �إثر االنتخابات الت�رشيعية ليوم � 7أكتوبر .2016وقد قدم الأمني العام للحزب،

الرفيق حممد نبيل بنعبد الله ،التقرير الذي �أعده املكتب ال�سيا�سي والذي متت مناق�شته
من طرف �أع�ضاء وع�ضوات اللجنة املركزية وامل�صادقة عليه.

لقد �شكلت االنتخابات الت�رشيعية حمطة حا�سمة باعتبارها معركة جديدة يف م�سار
بالدنا و�شعبنا ،من خالل �إر�ساء �أ�س�س متينة ملغرب احلرية وامل�ساواة والكرامة
مغرب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية والعدالة االجتماعية يف كنف ال�سلم والأمن والأمان.

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

الدميقراطيمبختلفجتلياته،ومنا�سبةلتقدمياحل�سابمنطرفال�سلطتنيالت�رشيعية
والتنفيذية ،بعد واليتها الأوىل تفعيال ملبد�أ ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة والر�ضوخ �إىل

كلمة ال�شعب و�إرادته الفا�صلة عرب �صناديق االقرتاع.

ويعرب حزب التقدم واال�شرتاكية ،بهذه املنا�سبة ،عن �إعتـزازه مب�ساهمته بدون كلل،

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

�إيجابية وارتياح احرتام مقت�ضيات الد�ستور يف �إجراء هذه اال�ستحقاقات الت�رشيعية

يف موعدها ،معززة ك�سابقاتها الطابع املنتظم للحياة امل�ؤ�س�ساتية الوطنية واجلهوية
واملحلية ،وم�ضيفة بذلك لبنة �أخرى يف ر�صيد تراكمات امل�سرية الدميقراطية املغربية

التي مازال �أمامها �آفاق رحبة للتطور والتقدم وتعزيز مناعتها.

كما ظهر ذلك جليا من خالل �ضعف امل�ساهمة يف الت�صويت وما واكب العملية يف

جمملها من ت�رصفات وخروقات مدانة تذكرنا مبرحلة من تاريخ بالدنا كنا نعتربها
18

ذهبت بال رجعة وال ميكن �أن نت�صور وجودها يف نظام �سيا�سي عماده االختيار

احلر للمواطنات واملواطنني واملرتكز على �سيادة ال�شعب ك�أ�سا�س ملمار�سة �سلطات
الت�رشيع واختيار ومراقبة ال�سلطة التنفيذية و�إقرار وبلورة ال�سيا�سات العمومية

وانتقادهاوتعديلها.

وتعترب اللجنة املركزية حلزب التقدم واال�شرتاكية �أن التطورات واملمار�سات

التي واكبت فرتة اال�ستعداد لالنتخابات واحلملة االنتخابية ت�ضع �أمام كل الفاعلني

الوطنيني ،م�ؤ�س�سات و�أحزاب وجمتمع مدين وو�سائل الإعالم والتوا�صل ،مهام

ج�سيمة وم�س�ؤولية كبرية يف �إن�ضاج التجربة املغربية الفتية واملمار�سة الدميقراطية،
وذلك من �أجل �صيانتها من العبث والعنف والت�ضليل واالبتزاز وال�سلوكات
الإق�صائية والت�صادمية بعيدا عن روح التعاي�ش بني الفرقاء ال�سيا�سيني والتوافق
والتباري النزيه وال�شفاف الذي ينبغي �أن ن�سعى من ورائه للم�صلحة العليا للوطن

و�صيانة حقوق ال�شعب يف احلرية والكرامة والتقدم والعدالة االجتماعية.

لقد خرجت بالدنا والدميقراطية من هذا االمتحان منت�رصتني ،وف�شل امل�رشوع

ال�سيا�سي املبني على الإق�صاء وافتعال املعارك الهام�شية واخلريطة ال�سيا�سية واجلزئية
يف هذه اال�ستحقاقات� ،إذ مل تبوئه �إرادة الناخبني  -رغم كل ما واكب ذلك – مكانة

ال�صدارة يف احلقل ال�سيا�سي الوطني� .إن اجلنوح لفر�ض قطبية �سيا�سية مفتعلة،
والتـي مت الرتويج لها بو�سائل مل ي�شهد لها مثيل يف حياتنا ال�سيا�سية ،و �أريد لها
�أن متحو �أحزاب عريقة و متجذرة يف املجتمع من اخلريطة ال�سيا�سية الوطنية .مل

تفلح و�إن �أحلقت �أ�رضارا بكل الأحزاب ال�سيا�سية يف الأغلبية واملعار�ضة ،دون
�أن يتـراجع احلزب الذي يقود الأغلبية واحلكومة والذي عزز دوره وعدد نوابه

والأ�صوات املح�صل عليها.
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لقد واجه حزبنا بكل م�س�ؤولية وتب�رص وعزم تداعيات و�أهداف هذا املخطط املناه�ض
للم�رشوع الدميقراطي يف �شكله وم�ضمونه وللممار�سة ال�سيا�سية النظيفة والطبيعية

وال�سوية املرتكزة على ت�أطري املواطنني و�إ�شعاع الوعي ال�سيا�سي لديهم وتعميقه من

خالل �إقناعهم بالأفكار والربامج وامل�شاريع التنموية.

وعب�أ احلزب ،من �أجل ذلك� ،إمكانياته وطاقاته ،وقام بحملة وا�سعة �شملت كل

�أطراف الوطن ،ولقي جتاوبا مل ي�سبق له مثيل لدى �أو�سع فئات �شعبنا ،و�شارك
فيها ع�رشات الآالف من رفيقاتنا ورفاقنا وم�ساندينا بحما�س وت�ضحية ،م�ساهمني
بذلك يف م�سار ن�ضايل تتعاقب فيه الأجيال من �أجل الوطن احلر وال�شعب ال�سعيد.

فتحية لكم ولكن� ،أيها املنا�ضالت واملنا�ضلني مر�شحني ومر�شحات م�ساندين

وم�ساندات .فقد رفعتم لواء حزبنا و�شعاره كتابا للمجد ُن َد ِّو ُن فيه عطاءاتنا ملغربنا
احلبيب و�شعبه الأبي.

غيـر �أن النتائج التي ح�صل عليها احلزب مل ترق �إىل تطلعاتنا و�أهدافنا امل�سطرة لهذه
املعركة وال �إىل حجم اال�ستعداد والعمل الذي بذلناه على امل�ستوى الوطني واملحلي
رغم حمدودية الإمكانيات املادية والب�رشية والتنظيمية التي نتوفر عليها.

لقد �شكلت هذه النتائج خيبة �أمل لنا و�صدمة ،وعلينا �أن ن�ستخل�ص العرب منها و�ستكون

لنا منا�سبة للوقوف على كل وجوه التق�صري والعجز واخللل واالنحرافات التي تف�رس
هذه النتائج ،انطالقا من ذاتنا احلزبية ،والقيام بالدرا�سة املو�ضوعية لأدائنا ،وتقدمي
النقد الذاتي ال�رضوري ،وا�ستخال�ص العرب من ذلك لتهييء احلزب للمعارك املقبلة

امل�صريية ،حتى يتمكن من خاللها من �أخذ املكانة التي جتعله ي�ضطلع بدوره و�أداء

املهام التي خلق من �أجلها على �أح�سن وجه.
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�إن فوز حزب العدالة والتنمية باملرتبة الأوىل ،بعد �أن قاد التجربة احلكومية يف

الوالية الأوىل ،يفتح �أمام البالد �إمكانية موا�صلة وتعميق م�سار الإ�صالح .لقد
�ساهم حزبنا يف �إجناح هذه التجربة املتميزة وب�صمها بقوة ،من خالل عمل فريقه
الوزاري وفريقيه الربملانيني يف جماالت الت�رشيع ،وحتديد وبلورة ال�سيا�سات

العمومية ،ومبا�رشة �إ�صالحات يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية

والثقافيةوالتنموية.

ومازالت تنتظر بالدنا مهام نعترب �أن الظروف مواتية ملوا�صلتها وموا�صلة تبعا لذلك
هذا النهج وتعزيزه وتعميقه والإ�سهام يف تطبيق الربامج التي بد�أناها والربامج التي
عر�ضناها على ال�شعب.

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

حتالف حكومي ،يف وفاء وان�سجام وت�ضامن بني كل �أطرافه ،قاعدته برنامج

حكومي وميثاق �سيا�سي و�أخالقي للأغلبية ،تقرر اللجنة املركزية م�شاركة حزب
التقدم واال�شرتاكية يف احلكومة التي عني جاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ن�رصه

الله ،ال�سيد عبد الإله بنكريان رئي�سا لها ،وعهد له بتكوينها ،ويكلف من �أجل ذلك
املكتب ال�سيا�سي والأمني العام ب�إجراء كل االت�صاالت وامل�شاورات واخلطوات

ال�رضورية� ،آخذين بعني االعتبار دقة املرحلة وتراكماتها ،ووا�ضعني فوق كل

اعتبار م�صلحة الوطن وانتظارات املواطنني ،التي مت التعبري عنها بقوة وت�ضمنها

برنامج حزب التقدم واال�شرتاكية كجزء ال يتجز�أ من هويته الوطنية والدميقراطية

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

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

والعدالة االجتماعية.
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وتهيب اللجنة املركزية بهذه املنا�سبة بكل �أع�ضاء احلزب وتنظيماته بااللتفاف ،بكل

عزم تفا�ؤل ووحدة ،حول حزبنا العتيد ،والدفاع امل�ستميت عنه ،بان�ضباط واع

وقوي ،وبالعمل الدائم على تو�سيع قاعدته ال�شعبية وتنظيماته القاعدية وروابط
الن�ضال والت�ضامن مع اجلماهري ال�شعبية ،دفاعا عن م�صاحلها وق�ضاياها العدالة،

ليبقى حزبنا ،كما �أراده رواده والأجيال املتعاقبة من منا�ضالته ومنا�ضليه ،طليعة

لهذا ال�شعب ،خمل�صا له ومدافعا عن حقوقه.

�سال -يف � 30أكتوبر 2016
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