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اململكة املغربية
الوكالة الوطنية للموانئ

املديرية الجهوية للجهة املتوسطية
مديرية ميناء الناظور

إعالن عن طلب عروض مفتـوح
N° 20/DRM-ANP/2018

في يوم 31 ماي 2018 على الساعة 
احل���ادي���ة ع��ش��رة ص��ب��اح��ا س��ي��ت��م في 
للم��توسط  اجلهوية  املديرية  مك�اتب 
الكائن مبينْاء الناظور )بني أنصار(، 
العرض  بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

بعروض أثمان ألجل:
أش��غ��ال إجن���از م��س��اح��ات مغطاة 

ذات هياكل فوالذية مبيناء الناظور
العرض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
ال��ت��اب��ع ملصلحة  ال��ص��ف��ق��ات  مب��ك��ت��ب 
التموين باملديرية اجلهوية للمتوسط 

– مديرية ميناء الناظور
وميكن سحبه الكترونيا من بوابة 
صفقات الدولة طبق الشروط الواردة 
النظام املتعلق  م���ن   19 امل�����ادة  ف���ي 
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات 
بعض  كذا  للموانئ  الوطنية  الوكالة 
امل��ق��ت��ض��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��راق��ب��ت��ه��ا 

وتدبيرها.
قانون الصفقات  للوكالة الوطنية 
من   الكترونيا  للموانئ  ميكن سحبه 

www.anp.org.ma البوابة
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  ح��دد     
أل��ف  ث���اث���ون  )واح�����د   31.500.00

وخمس مائة درهم(
حددت  لألشغال  التقديرية  الكلفة 
)مليونني   2.105.300.00 مبلغ  ف��ي 
ومائة وخمسة االف وثاثمائة درهم 

دون احتساب الرسوم(  
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات  وت��ق��دمي 
و31   29  .27 امل���ادت���ني  مل��ق��ت��ض��ي��ات 
ش��روط  بتحديد  النظام املتعلق  م��ن 
وأش����ك����ال إب������رام ص��ف��ق��ات ال��وك��ال��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���وان���ئ وك������ذا ب��ع��ض 
امل��ق��ت��ض��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��راق��ب��ت��ه��ا 

وتدبيرها.
وميكن للمتن�افسني:

مقابل وصل  األظرفة  إي��داع  إما   -
اجلهوية  ب��امل��دي��ري��ة  الضبط  مبكتب 
الناظور  مبينْاء  الكائن  للم��توسط 

)بني أنصار( 
البريد  طريق  ع��ن  إرسالها  إم��ا   -
املضمون بإف�ادة باالستام إلى املكتب 

املذكور. 
بطريقة  ع��روض��ه��م  إي����داع  إم���ا   -
ال��ك��ت��رون��ي��ة وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ب��واب��ة 
www. ال���ع���م���وم���ي���ة  ال���ص���ف���ق���ات 

بناء   marchespublics.gov.ma
على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 
20.14 الصادر في 8 ذي القعدة 1435 
بتجريد  املتعلق   )2014 سبتمبر   4(
مساطر ابرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
 إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 10 من 

النظام املذكور. 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ق��اول��ني امل��ق��ي��م��ني 
باملغرب تقدمي نسخة طبق األصل من 

شهادة التصنيف.
L :القطاع

L.8   :التصنيف
الرتبة: 4

و
L  :القطاع

L4  :التصنيف
الرتبة: 5

الغير  ل��ل��م��ق��اول��ني  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم���ا 
تقدمي  بهم  فيجدر  باملغرب  املقيمني 
امل���ل���ف ال��ت��ق��ن��ي   امل��ت��ع��ل��ق ب��ق��ان��ون 

الصفقات.

****
اململكة املغربية

الوكالة الوطنية للموانئ
املديرية الجهوية للجهة املتوسطية

مديرية ميناء الناظور
  إعالن عن طلب عروض مفتـوح

N° 21/DRM-ANP/2018
على   2018 م����اي   31 ي����وم  ف���ي 
ال���س���اع���ة احل����ادي����ة ع���ش���رة ص��ب��اح��ا 
اجلهوية  املديرية  مك�اتب  في  سيتم 
الناظور  مبينْاء    الكائن  للم��توسط 
املتعلقة  األظرفة  فتح  أنصار(،  )بني 

بطلب العرض بعروض أثمان ألجل:
املخازن  البنايات،  صيانة  أشغال 
ال��ن��اظ��ور  مبينائي  أخ���رى  وم��ن��ش��آت 

ورأس كبدانة
العرض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
ال��ت��اب��ع ملصلحة  ال��ص��ف��ق��ات  مب��ك��ت��ب 
التموين باملديرية اجلهوية للمتوسط 

– مديرية ميناء الناظور
وميكن سحبه الكترونيا من بوابة 
صفقات الدولة طبق الشروط الواردة 
النظام املتعلق  م���ن   19 امل�����ادة  ف���ي 
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات 
بعض  كذا  للموانئ  الوطنية  الوكالة 
امل��ق��ت��ض��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��راق��ب��ت��ه��ا 

وتدبيرها.
قانون الصفقات  للوكالة الوطنية 
من   الكترونيا  للموانئ  ميكن سحبه 

www.anp.org.ma البوابة
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  ح��دد     
ألف  وخ��م��س��ون  )واح���د   51.000.00

درهم(
حددت  لألشغال  التقديرية  الكلفة 
)ث��اث��ة   3.411.650.00 م��ب��ل��غ  ف���ي 
م��اي��ني وأرب��ع��م��ائ��ة وأح���د عشر ألف 
وس��ت��م��ائ��ة وخ��م��س��ني دره���م���ا دون 

احتساب الرسوم(  
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات  وت��ق��دمي 
و31   29  ،27 امل���ادت���ني  مل��ق��ت��ض��ي��ات 
ش��روط  بتحديد  النظام املتعلق  م��ن 
وأش����ك����ال إب������رام ص��ف��ق��ات ال��وك��ال��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���وان���ئ وك������ذا ب��ع��ض 
امل��ق��ت��ض��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��راق��ب��ت��ه��ا 

وتدبيرها.
  وميكن للمتن�افسني:

مقابل وصل  األظرفة  إي��داع  إما   -
اجلهوية  ب��امل��دي��ري��ة  الضبط  مبكتب 
الناظور  مبينْاء  الكائن  للم��توسط 

)بني أنصار( 
البريد  طريق  ع��ن  إرسالها  إم��ا   -
املضمون بإف�ادة باالستام إلى املكتب 

املذكور. 
بطريقة  ع��روض��ه��م  إي����داع  إم���ا   -
ال��ك��ت��رون��ي��ة وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ب��واب��ة 
www. ال���ع���م���وم���ي���ة  ال���ص���ف���ق���ات 

بناء   marchespublics.gov.ma
على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 
20.14 الصادر في 8 ذي القعدة 1435 
بتجريد  املتعلق   )2014 سبتمبر   4(
مساطر ابرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
 إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 11 من 

النظام املذكور. 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ق��اول��ني امل��ق��ي��م��ني 
باملغرب تقدمي نسخة طبق األصل من 

شهادة التصنيف.
A  :القطاع

A.5  :التصنيف
الرتبة: 4

و
B  :القطاع

B.1  :التصنيف

الرتبة: 4
و

B  :القطاع
B.5  :التصنيف

الرتبة: 4
الغير  ل��ل��م��ق��اول��ني  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم���ا 
تقدمي  بهم  فيجدر  باملغرب  املقيمني 
امل���ل���ف ال��ت��ق��ن��ي   امل��ت��ع��ل��ق ب��ق��ان��ون 

الصفقات.

****
اململكــة املغربيــة

وزارة التجهيز والنقل
 و اللوجستيك واملاء

املديرية اإلقليمية  بأسفي
إعـالن عـن طـلب عـروض مفتـوح

 رقم 2018/20
على   2018/06/05 ي����وم  ف�����ي 
سيت�م  ص��ب��اح��ا     10:00 ال��س��اع��ة  
ف�����ي ج���ل���س���ة ع���م���وم���ي���ة ب�����م��ك�����ت��ب 
والنقل  للتجهي��ز  اإلقليمي  املدي����ر 
فت�ح  ب��أس��ف��ي   وامل���اء  واللوجستيك 
األظ���رف���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ل��ب ال��ع��روض 

بعروض أثم�ان ألجل:
أش����غ����ال ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��س��ط��ح��ي��ة  
ك  ن  م��ن   2302 اإلقليمية  بالطريق 
)اق��ل��ي��م   200+30 ك  ن  ال���ى   000+0

اسفي(
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
اإلقليمية   باملديرية  الصفقات  مبكتب 
واملاء  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
ب��أس��ف��ي امل��دي��ن��ة اجل���دي���دة ب��اس��ف��ي  
ومي��ك��ن ك��ذل��ك حت��م��ي��ل��ه  م���ن ب��واب��ة 

الصفقات العمومية 
www.marchespublics.gov.ma 

  : امل�ؤقت  -    حدد مبلغ الضمان 
60.000.00 -  دره���م   س��ت��ون  ألف 

درهما.
األش������غ������ال:     ك����ل����ف����ة  ت����ق����دي����ر   -
 4039440.00    درهم – اربعة مليون 
وت��س��ع��ة وث���اث���ون ال���ف وارب��ع��م��ائ��ة 
وأرب����ع����ون  دره�������م،   م���ع اح��ت��س��اب 

الرسوم.
محتوى  م��ن  ك�ل  ي��ك��ون  أن  يج�ب 
املتن�افسني  م��ل��ف��ات  إي����داع  و  ت��ق��دمي 
مطابقا ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   من 
في 8 جمادى االولى 1434 20 مارس 

2013 املتعلق بالصفقات العمومية. 
ميك��ن للمتنافسني:

بوابة  عبر  ملفاتهم  يرسلوا  أن   -
الصفقات العمومية  

www.marchespublics.gov.ma 
- االي�����داع، م��ق��اب��ل وص���ل مبكتب 
ال���ص���ف���ق���ات ب���امل���دي���ري���ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة  
للتجهيز والنقل و اللوجستيك و املاء 

بأسفي 
البري��د  طري���ق  ع���ن  االرس����ال   -
إلى  باالست��ام  ب��إف��������ادة  املضم��ون 

املكتب املذك�ور.
لرئيس  م��ب��اش�����رة  التسليم  آو   -
جل��ن��ة ط��ل��ب ال���ع�������روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللس�ة وقبل فتح األظرفة.
الواج��ب  املثبت��ة  الوثائ���ق  إن 
اإلدالء به�ا ه�ي تل�ك املنصوص عليها 

في امل�ادة 8 من نظام االستشارة.
املقيمني  للمتنافسني  ب��ال��ن��س��ب��ة 
بنسخة  اإلدالء  ي��ج��ب  امل���غ���رب  ف���ي 
التأهيل  ش��ه��ادة  م��ن  لألصل  مطابقة 
والتصنيف وذلك على الشكل التالي:

Nouveau système
B :القطاع

B.5 :التأهيل املطلوب
التصنيف: 3

Ancien système
القطاع: 2

التأهيل املطلوب: 2 .2
التصنيف 3

امل��ت��ن��اف��س��ني ال��غ��ي��ر امل��ق��ي��م��ني في 
بامللف  اإلدالء  عليهم  يتعني  امل��غ��رب 
التقني كما هو محدد في املادة 8  من 

نظام االستشارة.

****
اململكــة املغربيــة

وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء

املديرية اإلقليمية  بأسفي
إعـالن عـن طـلب عـروض مفتـوح

 رقم 2018/21
على   2018/06/05 ي����وم  ف�����ي 
ال���س���اع���ة احل����ادي����ة ع���ش���رة ص��ب��اح��ا  
مبكتب  ع��م��وم��ي��ة  ج��ل��س��ة  ف��ي  سيت�م 
والنقل  للتجهي��ز  اإلقليمي  املدي����ر 
فت�ح  ب��أس��ف��ي   وامل���اء  واللوجستيك 
األظ���رف���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ل��ب ال��ع��روض 

بعروض أثم�ان ألجل:
السطحية   التغطية  مراقبة أشغال 
م��ن ن ك   2302 اإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ط��ري��ق 
)اق��ل��ي��م   200+30 ك  ن  ال���ى   000+0

اسفي (
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
اإلقليمية   باملديرية  الصفقات  مبكتب 
واملاء  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
ب��امل��دي��ن��ة اجل���دي���دة بأسفي  ب��أس��ف��ي 
ومي��ك��ن ك��ذل��ك حت��م��ي��ل��ه  م���ن ب��واب��ة 

الصفقات العمومية 
www.marchespublics.gov.ma 

  : امل�ؤقت  -    حدد مبلغ الضمان 
أل��ف��ان و مائة   –   2100.00   دره��م 

درهما.
- تقدير كلفة األعمال: 136272.00       
دره���م – م��ائ��ة وس��ت��ة وث��اث��ون أل��ف 
وم��ائ��ت��ان واث��ن��ان وس��ب��ع��ون دره��م��ا،   

مع احتساب الرسوم
محتوى  م��ن  ك�ل  ي��ك��ون  أن  يج�ب 
املتن�افسني  م��ل��ف��ات  وإي�����داع  ت��ق��دمي 
مطابقا ملقتضيات املواد 27 و29 و31 
الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   من 
في 8 جمادى االولى 1434 20 مارس 

2013 املتعلق بالصفقات العمومية. 
ميك��ن للمتنافسني :

بوابة  عبر  ملفاتهم  يرسلوا  أن   -
الصفقات العمومية 

www.marchespublics.gov.ma 
- االي����داع ،م��ق��اب��ل وص���ل مبكتب 
ال���ص���ف���ق���ات ب���امل���دي���ري���ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة  
للتجهيز والنقل واللوجستيك   واملاء 

بأسفي 
البري��د  طري���ق  ع���ن  االرس����ال   -
إلى  باالست��ام  ب��إف��������ادة  املضم��ون 

املكتب املذك�ور.
لرئيس  م��ب��اش�����رة  التسليم  آو   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال��ع�����روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللس�ة و قبل فتح األظرفة.
الواج��ب  املثبت��ة  الوثائ���ق  إن 
اإلدالء به�ا ه�ي تل�ك املنصوص عليها 

في امل�ادة 8 من نظام االستشارة.
املقيمني  للمتنافسني  ب��ال��ن��س��ب��ة 
بنسخة  اإلدالء  ي��ج��ب  امل���غ���رب  ف���ي 
التأهيل  ش��ه��ادة  م��ن  لألصل  مطابقة 
والتصنيف وذلك على الشكل التالي: 
Activité: 2 : Contrôle qualité

Qualification: 2.3
Catégorie: 3

امل��ت��ن��اف��س��ني ال��غ��ي��ر امل��ق��ي��م��ني في 
بامللف  اإلدالء  عليهم  يتعني  امل��غ��رب 
التقني كما هو محدد في املادة 8  من 

نظام االستشارة.

****
 اململكـة املغربـيـة      

   وزارة الداخلية                                                     
عمالة املضيق الفنيدق 
الجماعة الترابية مرتيل 

   مديرية املصالح 
    مكتب الصفقات 

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
بعروض أثمان 

رقم 2018/10
ستجرى يوم 31 ماي  2018 على 
11  صباحا  احل��ادي��ة  عشر  الساعة 
مرتيل   بجماعة   االجتماعات  بقاعة 
جلسة عمومية لفتح األظرفة املتعلقة 

بطلب العروض أثمان ألجل:  
شراء عتاد صغير للتزيني 

خمسة   5000 امل��ؤق��ت��ة:  الضمانة 
الف درهم

ت���ق���در ك��ل��ف��ة األع����م����ال امل���ع���د من 
ط����رف ص���اح���ب امل����ش����روع  م��ائ��ت��ان 
وأربعة وثمانون ألف ومائتان درهما 
 )284.200.80( سنتيما  وث��م��ان��ون 

خاضعة للضريبة  .
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
مرتيل   بجماعة  الصفقات  مبصلحة 
البريد  ط��ري��ق  ع��ن  سحبه  أو  مجانا 

اإللكتروني عبر املوقع:  
www.marchespublics.gov.ma

العروض  إرس��ال ملف طلب  ميكن 
طبق  منهم  بطلب  امل��ت��ن��اف��س��ني  إل���ى 
ال��ش��روط ال����واردة ف��ي امل���ادة 19 من 
الصادر في   349-2-12 رقم  املرسوم 
م��ارس   20(  1434 األول   ج��م��ادى   8
2013( بتحديد شروط وأشكال إبرام 
صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات 

املتعلقة مبراقبتها وتدبيرها. 
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��ح��ت��وى وت��ق��دمي 
م���ل���ف���ات امل���ت���ن���اف���س���ني م��ط��اب��ق��ت��ني 
من   28 و   26 امل���ادت���ني  مل��ق��ت��ض��ي��ات 
الصادر في   349-12-2 رقم  املرسوم 
م��ارس   20(  1434 األول   ج��م��ادى   8

2013( سالف الذكر.
وميكن للمتنافسني: 

- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 
مبصلحة الصفقات 

- إم����ا إرس���ال���ه���ا إل����ى امل��ص��ل��ح��ة  
رئيس  السيد  اس��م  ف��ي  أو  امل��ذك��ورة 
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي مل��رت��ي��ل  ع��ن طريق 

البريد املضمون بإفادة باالستام.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة. 
املطلوبة  ال��ع��ي��ن��ات  اي����داع  سيتم 
الصفقات  مكتب  ل���دى  ال��ص��ف��ق��ة  ف��ي 
 10 الساعة  م��ن   2018/05/30 ي��وم 
العاشرة صباحا الى الساعة 14 بعد 

الزوال  .
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ب��ه��ا ه��ي ت��ل��ك امل��ق��ررة ف��ي امل����ادة 23 
في  الصادر   349-12-2 املرسوم  من 
م��ارس   20(  1434 األول   ج��م��ادى   8

2013( سالف الذكر وهي كما يلي:
يتضمن  ال���ذي  اإلداري  امل��ل��ف   )1

الوثائق التالية: 
أ- التصريح بالشرف.

ب�- وصل الضمان املؤقت أو شهادة 
الكفالة الشخصية و التضامنية التي 

تقوم مقامه.
املتنافسني  على  يتعني  ملحوظة:  
اإلدالء  ب����امل����غ����رب  امل���ق���ي���م���ني  غ���ي���ر 
املشار  للوثائق  املعادلة  بالشهادات 
أو  )ج-د-ه(.  ال���ف���ق���رات  ف���ي  إل��ي��ه��ا 
تصريح أمام سلطة قضائية أو إدارية 
في  مؤهلة  مهنية  هيئة  أو  موثق  أو 
البلد األصلي في حالة عدم تسليمها.

ال����ذي يتضمن  ال��ت��ق��ن��ي  امل��ل��ف   )2
الوثائق التالية:

أ - مذكرة تبني الوسائل البشرية 
ومكان  عليها  يتوفر  التي  والتقنية 
وتاريخ وطبيعة وأهمية األعمال التي 

أجنزها أو ساهم في إجنازها.

****
اململكة املغربية

 العمران للجنوب
إعـــــــالن عن طلب عروض مـــفـــتوح  

رقـــــــم  2018/20
جلسة عمومية

مهمة  صيانة وتنظيف وكاالت 
العمران الجنوب في مدن :العيون - 
بوجدور - سمارة - كلميم - طانطان 

والداخلة.
يونيو    06 االرب���ع���اء  ي���وم  سيتم 
ال��س��اع��ة احل��ادي��ة عشر   2018  على 
ص��ب��اح��ا مب��ق�����ر ال���ع���م���ران ل��ل��ج��ن��وب 
محمد  محج  بشارع  الكائنة  بالعيون 
ال���س���ادس ق����رب م��ق��ر ج��ه��ة ال��ع��ي��ون 
 1404 ص.ب  احل����م����راء،  ال��س��اق��ي��ة 
العيون – الهاتف 0528980772/74

األظرفة  فت�ح  عمومية  جلسة  ف��ي 
املتعلقة بطلب عروض مهمة  صيانة 
وتنظيف وكاالت العمران اجلنوب في 
العيون - بوجدور - سمارة -  م��دن: 

كلميم - طانطان والداخلة.
ال��ع��روض  طلبات  ملفات  تسحب 
للجنوب  العمران  املشتريات  بقسم 
قرب  ال��س��ادس  محمد  محج  ب��ش��ارع 
الساقية  ب��وج��دور  العيون  جهة  مقر 
 – ال��ع��ي��ون   1404 ص.ب  احل���م���راء، 
الهاتف 0528980772/74 كما ميكن 

التحميل من البوابة االلكترونية:
.www.marchespublics.gov.ma

امل��ؤق��ت ح���دد في  ال��ض��م��ان��ة  مبلغ 
10000.00 درهم )عشرة أالف درهم(

الكلفة التقديرية لألشغال احملددة: 
وستة  )ثاثمائة  دره��م   336960.00
وث���اث���ون ال��ف��ا وت��س��ع��م��ائ��ة وس��ت��ون 

درهما(
بالنسبة للمتنافسني الغير مقيمني 
تقنية  مبلفات  االدالء  يجب  باملغرب 

طبقا لنظام االستشارة 
ملفات  واي��داع  مضمون وحتضير 
طبقا  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب  امل��ت��ن��اف��س��ني 
للنظام اخلاص  27 و29 و31  للمادة 

مبجموعة العمران )نونبر 2015(
ميكن  للمتنافسني:

أظرفتهم عن طريق  ارس��ال  ام��ا   -
البريد املضمون بإفادة باالستام الى 

قسم املشتريات املذكور اعاه.
بقسم  وص��ل  مقابل  وضعها  أو   -

املشتريات املذكور اعاه
لرئيس  م��ب��اش��رة  تسليمها  أو   -
اللجنة عند بداية اجللسة وقبل فتح 

األظرفة
الوثائق املثبتة الواجب االدالء بها 
هي تلك املقررة في املادة 04 من نظام 

االستشارة.

****
SONARGES

الشركة الوطنية النجاز وتدبير 
املنشآت الرياضية

إعالن عن تأجيل تاريخ فتح االظرفة
 طلب عروض مفتوح

 04/2018/ SONARGES  رقم 
املتعلق بتوفير و تسليم الوقود 

ppm 10 للمولدات اإللكتروجينية 
للمالعب الكبيرة لطنجة، مراكش 

و أكادير 
ت��ع��ل��ن ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة إلجن���از 
وتدبير املنشات الرياضية عن تأجيل 
بطلب  املتعلقة  العمومية  اجل��ل��س��ة 
عروض املنصوص أعاه املرتقبة يوم 
على   2018 م����اي   11 اجل��م��ع��ة 

الساعة 09:30 صباحا
على   2018 م��اي   28 اإلثنني  ليوم 

الساعة 13:00 بعد الظهيرة

****
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي اإلقليمي بتاونات 
إعالن طلب العروض مفتوح عمومي

رقم 2018/02
 2018/05/31 اخلميس  ي��وم  في 
ع���ل���ى ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا 
للمركز  االج��ت��م��اع��ات  ب��ق��اع��ة  س��ي��ت��م 
فتح  بتاونات  اإلقليمي  أالستشفائي 

األظ���رف���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ل��ب ال��ع��روض 
والصيانة  التشغيل  إع���ادة  أث��م��ان: 
للمعدات  والتصحيحية  ال��وق��ائ��ي��ة 
 � اإلق��ل��ي��م��ي  باملستشفى  البيوطبية 

تاونات:
اإلنعاش  معدات   :01 رقم  احلصة 

والتخدير باملركب اجلراحي.
احلصة رقم 02: معدات املختبر.
احلصة رقم 03: معدات التعقيم

ميكن سحب ملف طلب العروض من 
للمركزاالستشفائي  الصفقات  مكتب 
اإلقليمي بتاونات و ميكن كذلك نقله 
الدولة  صفقات  بوابة  من  الكترونيا 
 www.marchespublics.gov.ma

وميكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  امل��ت��ن��اف��س��ني  إل���ى 
ال��ش��روط ال����واردة ف��ي امل���ادة 19 من 
في  الصادر   2.12.349 رق��م  املرسوم 
من   1434 األول�����ى  ج���م���ادى  م���ن   08
املتعلق   2013 م����ارس   20 م���واف���ق 

بصفقات الدولة.
الضمانة املؤقتة حتدد في مبلغ:

احلصة رقم 01:  10000.00 درهم  
)عشرة آالف درهم(

احلصة رقم 02:  10000.00 درهم  
)عشرة آالف درهم(

درهم    7000.00  :03 رق��م  احلصة 
)سبعة آالف درهم(

من  احمل���ددة  األع��م��ال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ :

 341760.00    :01 رق��م  احل��ص��ة 
دره��م )ث��اث��ة مائة وواح���د وأرب��ع��ون 

ألف وسبعمائة وستون درهم(
 288000.00  :02 رق���م  احل��ص��ة 
درهم )مائتان وثمانية وثمانون ألف 

درهم(
 163200.00  :03 رق���م  احل��ص��ة 
دره����م )م���ائ���ة وث���اث���ة وس���ت���ون أل��ف 

ومائتان درهم(
     يجب أن يكون كل من محتوى 
مطابقني  املتنافسني  ملفات  وت��ق��دمي 
من  و31   27،29 امل��ادت��ني  ملقتضيات 
ال��س��ال��ف   2.12.349 رق���م  امل���رس���وم 

الذكر.
إي���داع  إم���ا  للمتنافسني  ومي��ك��ن 
أظ���رف���ه���م م��ق��اب��ل وص����ل م���ن مكتب 
ال��ص��ف��ق��ات ل��ل��م��رك��ز االس��ت��ش��ف��ائ��ي 
اإلق��ل��ي��م��ي ب��ت��اون��ات  وإم���ا إرس��ال��ه��ا 
ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ري��د امل��ض��م��ون ب��إف��ادة 
االس���ت���ام إل����ى امل��ك��ت��ب امل���ذك���ور أو 
تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب 
وقبل  اجللسة  ب��داي��ة  عند  ال��ع��روض 

فتح األظرفة.
البوابة  طريق  عن  إرسالها  وإم��ا 

اإللكترونية للصفقات العمومية
وس��ت��ك��ون ه��ن��اك زي�����ارة ل��ألم��اك��ن 
موضوع  امل��ع��دات  حالة  على  لتعرف 
على   2018/05/17 ي���وم  ال��ص��ف��ق��ة 

الساعة العاشرة صباحا.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 من 

نظام االستشارة

****
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي اإلقليمي بتاونات 
إعالن طلب العروض مفتوح عمومي

رقم 2018/03
 2018/05/31 اخلميس   يوم  في 
سيتم  ع��ش��رة   الثانية  الساعة  على 
ل��ل��م��رك��ز  ألج����ت����م����اع����ات  ا  ب���ق���اع���ة 
فتح  بتاونات  اإلقليمي  أالستشفائي 
األظ���رف���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ل��ب ال��ع��روض 
وال��ص��ي��ان��ة  التشغيل  أثمان إعادة 
للمعدات  والتصحيحية  ال��وق��ائ��ي��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب��امل��س��ت��ش��ف��ى اإلق��ل��ي��م��ي � 

تاونات:
امل���������زودات   :01 رق������م  احل����ص����ة 

االحتياطية لطاقة الكهربائية.
احلصة رقم 02: غرفة التبريد.

ميكن سحب ملف طلب العروض من 
للمركزاالستشفائي  الصفقات  مكتب 
اإلقليمي بتاونات و ميكن كذلك نقله 
الدولة  صفقات  بوابة  من  الكترونيا 
 www.marchespublics.gov.ma

و ميكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  امل��ت��ن��اف��س��ني  إل���ى 
ال��ش��روط ال����واردة ف��ي امل���ادة 19 من 
في  الصادر   2.12.349 رق��م  املرسوم 
من   1434 األول�����ى  ج���م���ادى  م���ن   08
املتعلق   2013 م����ارس   20 م���واف���ق 

بصفقات الدولة.
الضمانة املؤقتة حتدد في مبلغ:

احلصة رقم 01: 10000.00 درهم  
)عشرة آالف درهم(

5000.00  درهم    :02 احلصة رقم 
)خمسة آالف درهم(

من  احمل���ددة  األع��م��ال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ :

 216000.00  :01 رق���م  احل��ص��ة 
درهم )مائتان وستة عشرة ألف درهم(

  161280.00  :02 رق���م  احل��ص��ة 
دره����م )م���ائ���ة وواح�����د وس���ت���ون أل��ف 

ومائتان وثمانون درهم(
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات  وت��ق��دمي 
من  و31   29  ،27 املادتني  ملقتضيات 
ال��س��ال��ف   2.12.349 رق���م  امل���رس���وم 

الذكر.
إي���داع  إم���ا  للمتنافسني  ومي��ك��ن 
أظ���رف���ه���م م��ق��اب��ل وص����ل م���ن مكتب 
ال��ص��ف��ق��ات ل��ل��م��رك��ز االس��ت��ش��ف��ائ��ي 
اإلق��ل��ي��م��ي ب��ت��اون��ات  وإم���ا إرس��ال��ه��ا 
ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ري��د امل��ض��م��ون ب��إف��ادة 
االس���ت���ام إل����ى امل��ك��ت��ب امل���ذك���ور أو 
تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب 
وقبل  اجللسة  ب��داي��ة  عند  ال��ع��روض 

فتح األظرفة.
البوابة  طريق  عن  إرسالها  وإم��ا 

اإللكترونية للصفقات العمومية
وس��ت��ك��ون ه��ن��اك زي�����ارة ل��ألم��اك��ن 
موضوع  امل��ع��دات  حالة  على  لتعرف 
على   2018/05/17 ي���وم  ال��ص��ف��ق��ة 

الساعة العاشرة صباحا.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 من 

نظام االستشارة

****
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم الجديدة

جماعة الجديدة
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

إعالن للعموم
إلى  اجلديدة  جماعة  رئيس  ينهي 
ال��ع��م��وم أن���ه مت ن��ش��ر م��ش��روع ق��رار 
أرضية  قطعة  م��ن  ج��زء  ع��ن  التخلي 
الزمة إلحداث قاعة مغطاة للرياضات 
الكائنة بجوار مدرسة محمد الفاسي 
اجل��دي��دة  مب��دي��ن��ة  ال��ث��ال��ث��ة  باملنطقة 
وبتعيني العقارات املراد نزع ملكيتها 
الرسمية  ب��اجل��ري��دة  ال��غ��رض  ل��ه��ذا 

بتاريخ 02 ماي 2018 عدد 5505.
وع���ل���ي���ه، ف���ع���ل���ى ك����ل م����ن ي��ه��م��ه 
األم���ر االط����اع ع��ل��ى م��ش��روع ال��ق��رار 
بقسم  وامل��ودع  به  املرفق  والتصميم 
امل��م��ت��ل��ك��ات جل��م��اع��ة اجل���دي���دة قصد 

تسجيل ماحظاتهم.
    

****     
  اململكة املغربية 

    وزارة الداخلية 
والية جهة الدار البيضاء سطات 

  عمالة إقليم برشيد
   جماعة  برشيد 

   إعالن تصحيحي 
ينهي السيد رئيس جماعة برشيد  

إلى علم املتنافسني والعموم، أن طلب 
 2018/08 رق���م  امل��ف��ت��وح  ال���ع���روض 
امل��ت��ع��ل��ق  ب��ش��راء ل����وازم احل��ف��ات - 
خيام ملكية.  الذي مت نشره بجريدة 
ب��ي��ان ال��ي��وم، ال���ص���ادرة ب��ت��اري��خ 27 
8397 ، مخصص  2018  عدد  ابريل 
الصغرى  املغربية  امل��ق��اوالت  لفائدة 

واملتوسطة .

****
اململكة املغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة الدار البيضاء سطات 
عمالة إقليم برشيد

جماعة  برشيد
 إعالن تصحيحي 

 ي��ن��ه��ي ال��س��ي��د رئ���ي���س ج��م��اع��ة 
برشيد  إلى علم املتنافسني والعموم، 
امل���ف���ت���وح رق��م  ال����ع����روض  أن ط��ل��ب 
أدوات  ب��ش��راء  امل��ت��ع��ل��ق    2018/09
املكتب، مطبوعات ولوازم املعلوميات 
اليوم،  بيان  والذي مت نشره بجريدة 
  2018 اب��ري��ل   27 ب��ت��اري��خ  ال��ص��ادرة 
عدد 8397، مخصص لفائدة املقاوالت 

املغربية الصغرى واملتوسطة.

****
اململكة املغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة الدار البيضاء سطات 
عمالة إقليم برشيد
جماعة  برشيد 

إعالن تصحيحي 
 ينهي السيد رئيس جماعة برشيد  
إلى علم املتنافسني والعموم، ان إيداع 
ال��ع��ي��ن��ات امل��ت��ع��ل��ق ب��ط��ل��ب ال��ع��روض 
امل��ت��ع��ل��ق    2018/11 رق����م  امل��ف��ت��وح 
االنارة  شبكة  لصيانة  معدات  بشراء 
العمومية جلماعة برشيد سيتم على 
الساعة  الساعة احلادية عشر عوض 
العاشرة و النصف صباحا والذي مت 
الصادرة  اليوم،  بيان  بجريدة  نشره 

بتاريخ 04 ماي 2018  عدد 8402 

****
   اململكـة املغربيـة

وزارة الداخلية
جهة فاس مكناس        

عمـالـة مكنـاس
جماعة مكناس

   قسم التعمير واملمتلكات
مصلحـة املمتلكات

عدد :............
 إعــالن للعمــوم

 بحث عن املنافع واألضرار
ي��ع��ل��ن رئ���ي���س  ج��م��اع��ة م��ك��ن��اس 
مبصلحة  أودع  ق��د  أن��ه  العموم  إل��ى 
بإحداث  يتعل����������ق  ملف  املمتلكات 
ال��ت��ج��اري  امل��رك��ب   28 ب����رقم  مقهى 
طرف  م��ن  م��ك��ن��اس.   - بوعماير  ب��اب 

السيد)ة( : التراب حليم.
اإلتصال  األم��ر  يهمه  فعلى كل من 
مكن�اس  بجماعة  املمتلكات  مبصلحة 
اإلطاع  قص�د  اإلسماعيلية(  )ملحقة 
ماحظات�ه  وإب����داء  امل��ل��ف  ه�����ذا  على 
وذل���ك خ���ال أج���ل م��دت��ه )15 ي��وم��ا( 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعان.
                                
****             

اململكـة املغربيـة
 وزارة الداخلية 

    جهة فاس مكناس        
      عمـالـة مكنـاس
      جماعة مكناس

   قسم التعمير واملمتلكات
    مصلحـة املمتلكات

    عدد :............
    إعــالن للعمــوم

    بحث عن املنافع واألضرار
ي��ع��ل��ن رئ���ي���س  ج��م��اع��ة م��ك��ن��اس 
مبصلحة  أودع  ق��د  أن��ه  العموم  إل��ى 
بإحداث  يتعل����������ق  ملف  املمتلكات 
شقة مفروشة النخيل 6 رقم الشقة 29 
م.ج - مكناس. من طرف شركة وكالة 

االنفتاح الرحموني.
اإلتصال  األم��ر  يهمه  فعلى كل من 
مكن�اس  بجماعة  املمتلكات  مبصلحة 
اإلطاع  قص�د  اإلسماعيلية(  )ملحقة 
ماحظات�ه  وإب����داء  امل��ل��ف  ه�����ذا  على 
وذل���ك خ���ال أج���ل م��دت��ه )15 ي��وم��ا( 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعان.
                            
****    
اململكـة املغربيـة
 وزارة الداخلية 

    جهة فاس مكناس        
   عمـالـة مكنـاس
   جماعة مكناس

   قسم التعمير واملمتلكات
    مصلحـة املمتلكات

 عدد :............
 إعــالن للعمــوم

    بحث عن املنافع واألضرار
ي��ع��ل��ن رئ���ي���س  ج��م��اع��ة م��ك��ن��اس 
مبصلحة  أودع  ق��د  أن��ه  العموم  إل��ى 
بإحداث  يتعل����������ق  ملف  املمتلكات 
م��ح��ل ل��غ��س��ل ال��س��ي��ارات ب��رق��م 182 
م��ك��ن��اس، من  ال��وف��اق س��ي��دي سعيد، 

طرف السيد: محمد حماني.
اإلتصال  األم��ر  يهمه  فعلى كل من 
مكن�اس  بجماعة  املمتلكات  مبصلحة 
اإلطاع  قص�د  اإلسماعيلية(  )ملحقة 
ماحظات�ه  وإب����داء  امل��ل��ف  ه�����ذا  على 
وذل���ك خ���ال أج���ل م��دت��ه )15 ي��وم��ا( 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعان.

****
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي االقليمي
 لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

مستشفى املنصور
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 01/2018
ع��ل��ى   2018/06/05 ي�����وم  ف����ي 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
قاعة االجتماعات باملركز االستشفائي 
سيدي  م��ق��اط��ع��ات  لعمالة  االق��ل��ي��م��ي 
البرنوصي مستشفى املنصور شارع 
البرنوصي  س��ي��دي  ال��روم��ي  صهيب 
املتعلقة  األظرفة  فتح  البيضاء،  الدار 
بطلب العروض بعروض أثمان ألجل: 
الطبية ملستشفيات  النفايات  معاجلة 
االقليمي  االستشفائي  للمركز  املكونة 

لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.
م��س��ت��ش��ف��ى امل����ن����ص����ور ل��ع��م��ال��ة 
ال��دار  البرنوصي  س��ي��دي  مقاطعات 

البيضاء،
تيط  العقلية  األم���راض  مستشفى 
صفقة  البيضاء،  ال��دار  مديونة  مليل 

إطار
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
املنصور  ملستشفى  الصفقات  مبكتب 
شارع صهيب الرومي الدار البيضاء.

بوابة  من  إلكترونيا  نقله  وميكن 
الصفقات العمومية: 

www.marchespublics.gov.ma
ح����دد م��ب��ل��غ ال���ض���م���ان امل���ؤق���ت ف��ي: 

10.000.00 درهم عشرة ألف درهم.
طرف  من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

صاحب املشروع في مبلغ:
مائة  ث��اث��ة    380810.00 األدن�����ى: 
وثمانون ألف وثمان مائة وعشرة دراهم.

مائة  أرب��ع��ة   481500.00 األق��ص��ى: 
وواحد وثمانون ألف وخمسة مائة درهم.

ي���ج���ب أن ي���ك���ون ك����ل م����ن م��ح��ت��وى 
وتقدمي وإيداع ملفات املتنافسني مطابق 
من   31 و   29 و   27 امل����واد  ملقتضيات 
امل��رس��وم رق��م 2.12.349 ال��ص��ادر ف��ي 8 

جمادى األولى 1434 )20 مارس 2013( 
املتعلق بالصفقات العمومية.

وميكن للمتنافسني:
مبكتب  وص��ل،  مقابل  إيداعها  إم��ا   -
املنصور  باملستشفى  املوجود  الصفقات 
شارع صهيب الرومي سيدي البرنوصي 

الدار البيضاء.
- إم���ا إرس�����ال أظ��رف��ت��ه��م ع���ن ط��ري��ق 
إلى  باالستام  ب��إف��ادة  املضمون  البريد 

املكتب املذكور،
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
وقبل  اجللسة  بداية  عند  العروض  طلب 

فتح األظرفة.
- إم�����ا إرس�������ال م��ل��ف��ات��ه��م ب��ط��ري��ق��ة 
إل��ك��ت��رون��ي��ة إل���ى ص��اح��ب امل���ش���روع عبر 

بوابة الصفقات العمومية 
www.marchespublics.gov.

ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

املادة 8 من نظام االستشارة.

****
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املركز االستشفائي االقليمي
  لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

مستشفى املنصور
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 02/2018
ع��ل��ى   2018/06/06 ي�����وم  ف����ي 
في  سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
قاعة االجتماعات باملركز االستشفائي 
سيدي  م��ق��اط��ع��ات  لعمالة  االق��ل��ي��م��ي 
البرنوصي مستشفى املنصور شارع 
البرنوصي  س��ي��دي  ال��روم��ي  صهيب 
ال��������دار ال���ب���ي���ض���اء، ف���ت���ح األظ���رف���ة 
ب��ع��روض  ال��ع��روض  بطلب  املتعلقة 
الطبية  الغازات  اقتناء  ألج��ل:  أثمان 
التابع  املنصور  ملستشفى  املوجهة 
للمركز االستشفائي  االقليمي لعمالة 
ال��دار  البرنوصي  س��ي��دي  مقاطعات 

البيضاء: حصة فريدة.
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
املنصور  ملستشفى  الصفقات  مبكتب 
شارع صهيب الرومي الدار البيضاء.

بوابة  من  إلكترونيا  نقله  وميكن 
الصفقات العمومية: 

www.marchespublics.gov.ma
ح���دد مبلغ ال��ض��م��ان امل��ؤق��ت ف��ي: 
عشرة  خمسة   - دره���م   15.000.00

ألف درهم
م��ح��ددة من  ت��ق��دي��ر األع��م��ال  كلفة 

طرف صاحب املشروع في مبلغ:
أربعة  دره��م   405530.00 األدن��ى: 
مائة  وخ��م��س��ة  االف  وخ��م��س��ة  م��ائ��ة 

وثاثون درهم.
دره���م   549445.00 األق����ص����ى: 
ألف  وأرب��ع��ون  وتسعة  مائة  خمسة 
وأربعة مائة وخمسة وأربعون درهما.

ي���ج���ب أن ي���ك���ون ك����ل م����ن م��ح��ت��وى 
وتقدمي وإيداع ملفات املتنافسني مطابق 
من  و31  و29   27 امل�����واد  مل��ق��ت��ض��ي��ات 
امل��رس��وم رق��م 2.12.349 ال��ص��ادر ف��ي 8 
جمادى األولى 1434 )20 مارس 2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية.
وميكن للمتنافسني:

مبكتب  وص��ل،  مقابل  إيداعها  إم��ا   -
املنصور  باملستشفى  املوجود  الصفقات 
شارع صهيب الرومي سيدي البرنوصي 

الدار البيضاء.
- إم���ا إرس�����ال أظ��رف��ت��ه��م ع���ن ط��ري��ق 
إلى  باالستام  ب��إف��ادة  املضمون  البريد 

املكتب املذكور،
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
وقبل  اجللسة  بداية  عند  العروض  طلب 

فتح األظرفة.
- إم�����ا إرس�������ال م��ل��ف��ات��ه��م ب��ط��ري��ق��ة 
إل��ك��ت��رون��ي��ة إل���ى ص��اح��ب امل���ش���روع عبر 

بوابة الصفقات العمومية 
www.marchespublics.gov.

ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

املادة 8 من نظام االستشارة.

****          
اململكة املغربية                                                      

وزارة الداخلية
اقليم اشتوكة ايت باها

 جماعة بيوكرى
مديرية املصالح

مصلحة الصفقات
البرنامج التوقعي التكميلي برسم 

السنة املالية 2018
من   14 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا 
 08 ل:   349-12-02 رق���م  امل���رس���وم 
جمادى األولى 1430 ه�. )30 مارس( 
ينهي  العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
لبيوكرى  اجل��م��اع��ي  املجلس  رئ��ي��س 
إلى علم العموم إن البرنامج التوقعي 
تعتزم  ال��ت��ي  ل��ل��ص��ف��ق��ات  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي 
سنة  برسم  إبرامها  بيوكرى  جماعة 

2018 سيكون على الشكل التالي:
* نوعية الصفقة: ايجار

املرابد  اي��ج��ار  الصفقة:  م��وض��وع 
اجلماعية ملدينة بيوكرى
مكان التنفيد: بيوكرى

ط��ري��ق��ة االب��������رام: ط��ل��ب ع���روض 
مفتوح

الصفقة:  ل��ط��رح  احملتملة  الفترة 
شهر يونيو 2018

م����راج����ع امل���ص���ل���ح���ة امل��خ��ت��ص��ة: 
مصلحة الصفقات 0528818028

احل��ص��ة امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��م��ق��اوالت 
الصغرى واملتوسطة: 100%
* نوعية الصفقة: دراسات

م����وض����وع ال���ص���ف���ق���ة: اس���ت���ش���ارة 
مندمج  مركز  ببناء  متعلقة  معمارية 

للقرب بحي معا-بيوكرى
مكان التنفيد: بيوكرى

ط��ري��ق��ة االب��������رام: ط��ل��ب ع���روض 
مفتوح

الصفقة:  ل��ط��رح  احملتملة  الفترة 
يوليوز 2018

م����راج����ع امل���ص���ل���ح���ة امل��خ��ت��ص��ة: 
مصلحة الصفقات 0528818028

احل��ص��ة امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��م��ق��اوالت 
الصغرى واملتوسطة: 100%
* نوعية الصفقة: اشغال

م��وض��وع ال��ص��ف��ق��ة: اش��غ��ال بناء 
م��رك��ز م��ن��دم��ج ل��ل��ق��رب ب��ح��ي م��ع��ا-

بيوكرى
مكان التنفيد: بيوكرى

ط��ري��ق��ة االب��������رام: ط��ل��ب ع���روض 
مفتوح

الصفقة:  ل��ط��رح  احملتملة  الفترة 
غشت/شتنبر 2018

م����راج����ع امل���ص���ل���ح���ة امل��خ��ت��ص��ة: 
مصلحة الصفقات 0528818028

احل��ص��ة امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��م��ق��اوالت 
الصغرى واملتوسطة: 100%
* نوعية الصفقة: دراسات

م����وض����وع ال���ص���ف���ق���ة: اس���ت���ش���ارة 
صحي  مركز  ببناء  متعلقة  معمارية 

بحي التوامة-بيوكرى
مكان التنفيد: بيوكرى

ط��ري��ق��ة االب��������رام: ط��ل��ب ع���روض 
مفتوح

الصفقة:  ل��ط��رح  احملتملة  الفترة 
اكتوبر/نونبر 2018

م����راج����ع امل���ص���ل���ح���ة امل��خ��ت��ص��ة: 
مصلحة الصفقات 0528818028

احل��ص��ة امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��م��ق��اوالت 
الصغرى واملتوسطة: 100%
* نوعية الصفقة: اشغال

م��وض��وع ال��ص��ف��ق��ة: اش��غ��ال بناء 
التوامة-بيوكرى  بحي  مركزصحي 

)الشطر االول(

مكان التنفيد: بيوكرى
ط��ري��ق��ة االب��������رام: ط��ل��ب ع���روض 

مفتوح
الصفقة:  ل��ط��رح  احملتملة  الفترة 

دجنبر 2018
م����راج����ع امل���ص���ل���ح���ة امل��خ��ت��ص��ة: 

مصلحة الصفقات 0528818028
احل��ص��ة امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��م��ق��اوالت 

الصغرى واملتوسطة: 100%

****
اململكة املغربية

وزارة العدل
املحكمة االبتدائية بفاس

مكتب التنفيذ املدني
ملف تنفيذي عدد:

15/37/130
إعالن قضائي

لفائدة: امنور عائشة ومن معها
ضد: الدسولي املهدي

سيجري  أن��ه  ال��ع��م��وم  علم  ف��ي  ليكن 
يوم 2018/06/05 على الساعة العاشرة 
مب��ص��ل��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ امل���دن���ي ب��احمل��ك��م��ة 

االبتدائية بفاس.
العقاري  الرسم  موضوع  العقار  بيع 
زنقة   32 برقم  والكائن  27713/ف  ع��دد 
تلمسان  طريق إميوزار. وهو عبارة عن 
وطابق  قبو  بها  989م2.  مساحتها  فيا 

أرضي وطابق علوي وحديقة.
متزايد  آخر  إلى  العلني  باملزاد  وذلك 
ميسور مع أداء الثمن ناجزا بزيادة 3%  

ومصاريف التنفيذ.
املزاد  النطاق  االفتتاحي  الثمن  حدد 

في مبلغ 2.472.500.00 درهم.
ومن أراد زيادة في اإليضاح واالطاع 
ال��ت��ح��م��ات، فعليه االت��ص��ال  ع��ل��ى دف��ت��ر 

باملصلحة املذكورة أعاه.

****
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية  جهة الدار البيضاء سطات
عمالة الدار البيضاء
جماعة الدار البيضاء

عمالة مقاطعات سيدي البرنصي
مقاطعة سيدي البرنوصي

مديرية املصالح
قسم الشؤون االقتصادية واملالية

مصلحة التصاريح التجارية 
والحرفية والخدماتية

إعالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة سيدي 
املنافع  بحث  إج���راء  ع��ن  البرنوصي 
وامل��ض��ار م��دت��ه 15 ي��وم��ا اب��ت��داء من 
تاريخ صدور هذا اإلعان في اجلرائد.

- وذلك تبعا للطلب الذي تقدم به: 
السيد البالي احمد.

ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى رخ���ص���ة: غسل 
السيارات

ب���احمل���ل ال���ك���ائ���ن: ش�����ارع االم����ام 
ب���ن ح����زم ال���رق���م 1 ال���ق���دس س��ي��دي 
البرنوصي عمالة سيدي البرنوصي، 

مقاطعة سيدي البرنوصي.
وي���وج���د س��ج��ل ال��ب��ح��ث امل��ف��ت��وح 
مصلحة  البرنوصي  سيدي  مبقاطعة 
للعموم تسجيل  الرخص حيث ميكن 
ماحظاتهم وذلك خال أوقات العمل.

****        
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء سطات
عمالة مقاطعات عني السبع

 الحي املحمدي
مقاطعة الصخور السوداء

مديرية املصالح
قسم الشؤون االقتصادية واملالية

مصلحة التصاريح التجارية
الحرفية والخدماتية

إعالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة الصخور 
السوداء عن إجراء بحث املنافع واملضار 
صدور  تاريخ  من  ابتداء  يوما   15 مدته 

هذا اإلعان في اجلرائد.
وذلك تبعا للطلب الذي تقدم به: السيد 

فاحتي أحمد
للحصول على رخصة: ورشة لتصليح 

املركبات
18 حي  رقم   12 زنقة  الكائن:  باحملل 
عادل، عمالة عني السبع - احلي احملمدي. 

مقاطعة الصخور السوداء.
ويوجد سجل البحث املفتوح مبقاطعة 
ال��رخ��ص   مصلحة  ال���س���وداء  ال��ص��خ��ور 
ماحظاتهم  تسجيل  للعموم  ميكن  حيث 

وذلك خال أوقات العمل.

****         
اململكة املغربية

شركة استغالل املوانئ
مديرية االستغالل بميناء اكادير
اعالن عن طلب عروض مفتوح

2018/ DEPA/06  رقم
الساعة  على   2018/05/31 ي��وم  في 
11    صباحا سيتم في مبديرية استغال 
املوانئ مبيناء اكاديرفتح االظرفة املتعلقة 

بطلب عروض أثمان آلجل
 TRAVAUX DE CARENAGE
ET DE PEINTURE ET DIVERS

 DU REMORQUEUR
TAFRAOUT

ميكن سحب ملف طلب العروض مبد 
يريه استغال ميناء اكادير

الضمان املؤقت محدد في املبلغ التالي  
15000.00  درهم 

 ميكن للمشاركني 
وصل  مقابل  اظرفتهم  إي���داع  إم��ا   -
استغال  مديرية  مبقر  الضبط  مبكتب 

ميناء اكاد ير    
- إم���ا ارس��ال��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ال��ب��ري��د 
املكتب  ال��ى  باالستام  ب��اف��ادة  املضمون 

املدكور
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
طلب ال��ع��روض ع��ن��د   ب��داي��ة    اجللسة 

وقبل فتح االظرفة
اإلدالء  ال��واج��ب  املثبت�ة  الوث�ائق  إن 
من   23 امل���ادة  ف��ي  املق�ررة  تلك  ه��ي  ب�ه�ا 

القانون املذك��ور وهي كم��ا يل�ي
الوثائق  يتضمن  اإلداري  امللف   -  1

التالية
ا- التصريح بالشرف 

تثبت  التي  الوثائق  أو  الوثيقة  ب- 
ال��ذي  الشخص  إل��ى  امل��خ��ول��ة  السلطات 

يتصرف باسم املتنافس 
فرض  محل  ف��ي  القابض  ش��ه��ادة  ج- 

الضريبة مسلمة مند اقل من سنة 
د- الشهادة املسلمة مند اقل من سنة 
م��ن ط��رف ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان 

االجتماعي 
شهادة  أو  املؤقت  الضمان  وص��ل  ه- 
التي  التضامنية  و  الشخصية  الكفالة 

تقوم مقامه 
و- شهادة القيد في السجل التجاري

ماحظة
االدالء   يجب  لتجمع شركات  بالنسبة 

بنسخة عقد تكوين مصادق عليها
معنويا  شخصا  امل��ت��ن��اف��س  ك���ان  اذا 
اإلدالء  من  يعفى  العام  للقانون  خاضعا 
احلالة  ه��ده  في  )ا(و)ب(و)و(  بالوثائق 
يدلي باإلضافة إلى الوثائق )ج(و)د(و)ه( 
تنفيذ  له  ال��ذي يخول  النص  بنسخة من 

اخلدمات التي يشملها العقد.
 على املتنافسني غير املقيمني باملغرب 
)ج(و)د(و)و(  الوثائق  يعادل  مبا  اإلدالء 

املشار إليها أعاه.
يتضمن  ال�������ذي  ال��ت��ق��ن�����ي  امل���ل���ف   )2

الوث�ائق الت�الي�ة:
البش�رية  ال�وس�ائل  تبي�ن  مذك�رة   - أ 
املتنافس  عليها  يتوفر  التي  والتقني�ة 
من  )ا(  ال����واردة  البيانات  على  حت��ت��وي 

الفقرة 2 من املادة 23 من القانون املذكور 
أعاه.

ب - الشهادات املسلمة من طرف رجال 
الفن أو من طرف أصحاب املشاريع حيث 
بوضوح  تشير  موقعة  و  مختومة  تكون 
و اخلصائص  والسنة  التجارية  العامة 

لهدا الغرض
يتضمن  ال����ذي  اإلض���اف���ي  امل��ل��ف   )3
الوثائق التكميلية التي يستوجبها ملف 

طلب العروض.

****
شركة املناولة بأكادير

إعالن عن طلب عروض مفتوح
07/SMA/2018 رقم

الساعة  2018/05/31 على  يوم   في 
شركة  مقر  ف��ي  سيتم  صباحا  ال��ع��اش��رة 
امل��ن��اول��ة ب��أك��ادي��ر مب��ي��ن��اء اك���ادي���ر فتح 
أثمان  ع���روض  بطلب  املتعلقة  األظ��رف��ة 

مفتوح ألجل: 
متوين شركة املناولة بأكادير بقنطرة 
مبيناء   )passerelle RORO( للعبور 

أكادير
��ك��ن س��ح��ب م��ل��ف ط��ل��ب ال��ع��روض  ميمُ
املناولة  بشركة  املشتريات  قسم  مبكتب 

بأكادير مبيناء اكادير
ثمن اقتناء العروض يقدر ب 200.00 

درهم
ال����ض����م����ان امل�����ؤق�����ت ح�������دد مب��ب��ل��غ  

50.000.00 درهم
احمل���ت���وى ،ال���ت���ق���دمي وك���ذال���ك إي����داع 
أن  يجب  املنافسني  ع��روض  طلب  ملفات 
يكون مطابق ألحكام املادة 26 من قانون 

املشتريات لشركة املناولة بأكادير
ميكن للمشتركني: 

وصل  مقابل  أظرفتهم  اي���داع  إم��ا   -
مب��ك��ت��ب ال��ض��ب��ط مب��ق��ر ش��رك��ة امل��ن��اول��ة 

بأكادير
- إم���ا إرس��ال��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ال��ب��ري��د 
املكتب  إل��ى  باالستام  ب��إف��ادة  املضمون 

املذكور
- إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب 
وقبل  اجللسة  بداية  عند  العروض  طلب 

فتح األظرفة
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء بها 
قانون  26 من  امل��ادة  املقررة في  تلك  هي 

املشتريات لشركة املناولة بأكادير 

****
اململكـة املغربيـة
وزارة الداخلـيــة

عمالـة إقليم تيزنيـت
جماعة تيزنيـت

مصلحة امليزانية
 و املحاسبة و الصفقات

مكتب الصفقات و البرمجة
إعالن عن طلب عروض مفتوح

 رقم: 2018/08 
جلسة عمومية

الساعة  على   2018 ماي   31 يوم  في 
العاشرة صباحا، سيتم في مكتب السيد 
تيزنيت  ملدينة  اجلماعي  املجلس  رئيس 
ع��روض  ب��ط��ل��ب   املتعلقة  األظ��رف��ة  ف��ت��ح 
م��ف��ت��وح ألج���ل اع�����داد امل��خ��ط��ط امل��دي��ري 

لإلنارة بجماعة تيزنيت.
مي��ك��ن س��ح��ب م��ل��ف ط��ل��ب ال��ع��روض 
تيزنيت  ب��ج��م��اع��ة  ال��ب��رم��ج��ة  مب��ص��ل��ح��ة 
بوابة  م��ن  الكترونيا  نقله  كذلك  وميكن 
االلكتروني  العنوان  من  الدولة  صفقات 

التالي:  
www.marchespublics.gov.ma

ح����دد م��ب��ل��غ ال���ض���م���ان امل���ؤق���ت ف��ي: 
17000.00  )سبعة عشر ألف درهم(

مبلغ  في  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
864000.00 )ثمان مائة وأربعة وستون 

ألف درهما(. 
يجب أن يكون كل من محتوى وتقدمي 
ملقتضيات  مطابقني  املتنافسني  ملفات 
املادتني 27 ، 29 ، 31 و 148 من املرسوم 
8 جمادى  ف��ي  ال��ص��ادر   2-12-349 رق��م 
االولى 1434 )20 مارس 2013( املتعلق 

بالصفقات العمومية.
وميكن للمتنافسني:      

وصل  مقابل  أظرفتهم  إي���داع  إم��ا   -
مبكتب الصفقات بجماعة تيزنيت.

- إم���ا إرس��ال��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ال��ب��ري��د 
املكتب  إل��ى  باالستام  ب��إف��ادة  املضمون 

املذكور.
- إما إرسالها بطريقة الكترونية.

- إما تسليمها مباشرة لرئيس جلسة 
وقبل  اجللسة  بداية  عند  العروض  طلب 

فتح األظرفة.
اإلدالء  ال��واج��ب  املثبتة  ال��وث��ائ��ق  إن 
بها هي تلك املقررة في املادة 7 من نظام 

االستشارة.

****          
اململكـة املغربيــة
وزارة الـداخليـة

عمالة إقليم الحـوز
باشوية تحناوت
جماعة تحناوت

مديرية املصالح الجماعية
 إعالن تعديلي

تصحيح  تاريخ فتح األظرفة: 
األربعاء 23 مايو 2018 عوض 

األربعاء 24 مايو 2018
إعـــالن عــن طلــب عــروض مفتــوح

جلســة عموميــة
2018 على  23 مايو  يوم االربعاء 
بقاعة  سيتم  ص��ب��اح��ا.   10 ال��س��اع��ة 
فتح  حتناوت،  بجماعة  االجتماعات 
األظ���رف���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ل��ب ال��ع��روض 
بعروض أثمان ألجل الصفقة التالية :

* الصفقة رقم 2018/04  اخلاصة 
بأشغال تهيئة شبكة التطهير السائل 
سيدي  )ح��ي  حتناوت  جماعة  مبركز 
الترابية  باجلماعة  اوف���ارس(  محمد 

حتناوت عمالة إقليم احلوز
حدد مبلغ الضمان املؤقت في :

 10.000.00( عشرة  أالف درهم   •
درهم( .

م��ح��ددة من  ت��ق��دي��ر كلفة األع��م��ال 
طرف صاحب املشروع في مبلغ:

• م��ات��ان وت��س��ع��ة وت��س��ع��ون أل��ف 
دره��م  وخمسون  واث��ن��ان  وتسعمائة 

 )299952.00 درهم(.
ميدانية  زي���ارة  ستنظم  ماحظة: 
 2018/05/17 ي��وم  األش��غ��ال  مل��وق��ع 
انطاقا من  10 صباحا  الساعة  على 

مقر جماعة حتناوت
 مي���ك���ن س���ح���ب م���ل���ف���ات ط��ل��ب��ات 
بجماعة  التقني  املكتب  من  العروض 
حت���ن���اوت ومي���ك���ن ك���ذل���ك ن��ق��ل��ه��ا من 

العنوان اإللكتروني التالي:
)www.marchéspublics.gov.ma(

يجب أن يكون كل محتوى وتقدمي 
مطابق  املتنافسني  م��ل��ف��ات  وإي����داع 
من  و31   29 و   27 امل��واد  ملقتضيات 
اال��ص��ادر   349-12-2 رق��م  امل��رس��وم 
 20(  1434 األول����ى  ج��م��ادى   08 ف��ي 
بالصفقات  امل��ت��ع��ل��ق  مارس2013( 

العمومية.
وميكن للمتنافسني :

إم��ا إرس���ال أظرفتهم ع��ن طريق   •
البريد املضمون بإفادة باالستام إلى 

املكتب املذكور.
•  إم����ا إي���داع���ه���ا م��ق��اب��ل وص���ل، 

باملكتب التقني بجماعة  حتناوت.
لرئيس  م��ب��اش��رة  تسليمها  إم��ا   •
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
أظ��رف��ت��ه��م بطريقة  إرس����ال  إم���ا   •
الدولة      بوابة صفقات  عبر  إلكترونية 

www.marchespublics.gov.ma
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

نظام االستشارة.

إعالنات إدارية األربعاء  09  ماي  2018  العدد: 138406 

الوطني  املؤتمر  انعقاد  م��ن  أي��ام  بعد  أن نسألك، ونحن على  ن��ود  ب��داي��ة   >
العاشر لحزب التقدم واالشتراكية، ما الذي سيميز هذا املؤتمر؟ وما هي أهم 

رهاناته؟
واالشتراكية،  التقدم  لحزب  العاشر  الوطني  املؤتمر  يميز  ما   <
عن سابقيه، هو أنه ينعقد في ظرفية سياسية خاصة، تطرح على 
هذا املؤتمر رهانني أساسيني، األول تنظيمي مرتبط بإعادة التفكير 
التنظيمية  قدراته  وفي  للحزب،  والتقريرية  التنفيذية  الهياكل  في 
وقدرته على املبادرة، وكذا على مدى تجدره وسط مختلف الفئات 

االجتماعية. 
ال��ره��ان ال��ث��ان��ي ه��و ره���ان س��ي��اس��ي، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن امل��ؤت��م��ر هو 
م��ن��اس��ب��ة ل��ط��رح ان��ش��غ��االت��ن��ا ال��ت��ي نتقاسمها م��ع ع���دد م��ن ال��ف��ئ��ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وه����ي االن���ش���غ���االت ن��ف��س��ه��ا امل����وج����ودة وس����ط ص��ن��اع 
األع��م��ال، واملثقفني والصحفيني. فهناك،  ال���رأي، وف��ي وس��ط رج���ال 
ال��ي��وم، ن��وع من عالمة االستفهام ح��ول ض��رورة إعطاء نفس جديد 
للسياسة، وإعطاء نفس جديد لإلصالحات التي تعرفها بالدنا على 
السياسي  أو  الديمقراطي  الصعيد  على  س��واء  األص��ع��دة،  مختلف 
أو االق��ت��ص��ادي أو االج��ت��م��اع��ي، ول��ه��ذا اخ��ت��رن��ا ل��ه��ذا امل��ؤت��م��ر شعار 
"ن��ف��س دم��ق��راط��ي ج��دي��د" وال���ذي أعتقد أن��ه شعار ذو دالل���ة عميقة، 
وم��ع��ب��رة، ف��امل��غ��رب ع��رف ف��ي عهد ج��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس، أي 
منذ بداية األلفية الثانية، عملية تحديث مهمة جدا، على مستوى 
ال��دم��ق��رط��ة، وع��ل��ى مستوى التطور االق��ت��ص��ادي، وال��دف��ع ف��ي اتجاه 
عدالة اجتماعية، وأيضا، على املستوى الثقافي، حيث أن العديد من 

األشياء تم تحقيقها على هذا املستوى. 
وب��ال��ت��ال��ي ف��م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي، ف���ي م��س��ار ي��م��ك��ن تشبيهه ب��ن��وع من 
املاراتون، ألن املسلسل التنموي، هو مسلسل طويل وصعب وشاق، 
)من الطبيعي( أن نكون دائما في حاجة إلى مواصلة الطريقة، ولكن 
بنفس ج��دي��د،  ول��ذل��ك ق��درن��ا أن ه��ن��اك ح��اج��ة إل��ى نفس ديمقراطي 
جديد، من أجل املزيد من الديمقراطية واملزيد من الحضور السياسي، 
وم���زي���د م���ن ح��ض��ور األح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��ت��أط��ي��ر ال��س��ي��اس��ي، 
وأي��ض��ا م��ن أج��ل ال��دف��ع بالفعل وامل��ب��ادرة ف��ي بلدنا، ب��اإلض��اف��ة إلى 
أن الحديث عن النموذج التنموي الجديد، يعني الحديث  عن قوة 
سياسية تقوده، ألنه يتعني خلق قيمة مضافة على مستوى األفكار 
واملقترحات،  والتي تتطلب بالضرورة وجود قوى سياسية فاعلة 

وحاملة لتلك األفكار واملقترحات.   
< أال ت��اح��ظ��ون أن ه��ن��اك ن��وع��ا م���ن ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي األح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة 

وتبخيس عملها؟ 
> مع األسف، هذا ما نستنتجه، حيث نالحظ أن هناك تبخيسا 
أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ل��أح��زاب ال��س��ي��اس��ي��ة، ول��ك��ل م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن م��ب��ادرات، 
وهذا ليس في صالح الديمقراطية املغربية، وهذه هي قناعتنا في 
ح��زب التقدم واالشتراكية حيث نؤكد على ض��رورة إع��ادة االعتبار 
للسياسة، وهو ما سيسمح باالهتمام أيضا بالجانب االقتصادي 
إعطاء نفس  الوقت  وف��ي نفس  الجديد،  التنموي  النموذج  ه��ذا  في 
جديد للجانب االجتماعي، ألن املغرب في حاجة إلى عدالة اجتماعية 
وإلى عدالة مجالية. ما وقع في الحسيمة، وما يقع في جرادة، أو في 
تنغير، أو في زاكورة، دليل على نوع من الغليان االجتماعي، ودليل 
على عدم الرضا، يتعني معرفة كيف يمكن التكفل بذلك، أوال سياسيا 
ب��ل��ورة حلول واقعية وملموسة  ث��م  التأطير،  ال��ق��درة على  م��ن خ��الل 
على املستوى االقتصادي واالجتماعي، ولذلك فهذا الرهان هو رهان 

جوهري وأساسي. 
وك��م��ا تعلمون، ف��إن ح��زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، تبنى رؤي���ة من 
أج���ل تنمية ق��درات��ه ال��ت��أط��ي��ري��ة وت��ج��دره وس���ط امل��ج��ت��م��ع، وسماها 
الرؤية  ف��إن ه��ذا املؤتمر سيعمل على تأكيد ه��ذه  "تجدر" وبالتالي 
وه����ذه ال��خ��ط��ة "ت���ج���در" ومل��ع��رف��ة ك��ي��ف ي��م��ك��ن، خ���الل األرب����ع س��ن��وات 
املقبلة، خاصة في أفق انتخابات 2021، أن نعطي دفعة قوية للحزب 
جوابنا  ه��و  ه��ذا  ال��وط��ن��ي.  السياسي  املشهد  ف��ي  مكانته  ولتعزيز 
التشكيك وتبخيس األحزاب  العملي والسياسي على كل محاوالت 

والحياة السياسية.
< ق��ب��ل ذل���ك ال��س��ي��د األم���ن ال��ع��ام، أود أن نبقى ف��ي ش��ع��ار امل��ؤت��م��ر "نفس 
ديمقراطي جديد" والذي هو شعار مكثف ويحيل على مجموعة من الرسائل 
هذا  إعطاء  يمكن  وم��ع من  الرسائل ص��راح��ة؟  ه��ذه  توجهون  ملن  السياسية، 

النفس الديمقراطي الجديد؟   
> ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، ه��و ح���زب م��س��ؤول، وه���و يشتغل 
وبالتالي  داخ���ل حكومة،  وم��ن  البرملانية  األغلبية  داخ���ل  م��ن  ال��ي��وم 
عندما يقول ب� "نفس ديمقراطي جديد" إنما يوجه هذا الخطاب إلى 
كما  األغلبية،  ف��ي  حلفائه  إل��ى  يوجهه  السياسيني،  الفرقاء  جميع 
يوجهه إلى الحكومة، وإلى كل شرائح املجتمع املغربي، على أساس 
أن يكون هناك وعي قوي بضرورة هذا النفس الديمقراطي الجديد. 
حزب التقدم واالشتراكية، يعقد األمل في أن يجد آذانا صاغية من 
قبل كل هذه األوساط، ألن القلق الذي يعتمر اليوم الساحة الوطنية، 
ال��ي��وم،  ال��ت��ي ن��وج��د عليها  ال��رؤي��ة املضببة، والغير واض��ح��ة،  وك���ذا 
تجعلنا ن��ك��ون ف��ي أم��س ال��ح��اج��ة إل��ى توضيح اآلف����اق، ول��ن يتأتى 
الدفعة،  التقدم واالش��ت��راك��ي��ة، إال بإعطاء ه��ذه  ف��ي نظر ح��زب  ذل���ك، 
وه���ذا ال��ن��ف��س ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ج��دي��د، وذل���ك ب��داي��ة ب��وج��ود سياسي 
ق��وي��ة بحمولة سياسية. وه��و ما  ف��ي وج���ود حكومة  ق���وي، يتمثل 

يعني ض��رورة رد االعتبار لأحزاب السياسية، وفسح املجال أمام 
هذه األخيرة لكي تمارس وظيفتها املتمثلة في التأطير السياسي، 
وأن تعبر عن مواقفها وآرائ��ه��ا، وأن تتحالف مع من تشاء، وكيف 
م��ا ت��ش��اء، ووق���ت م��ا ت��ش��اء، وه���و م��ا سيعطي، ف��ي ن��ظ��رن��ا، للحياة 

الديمقراطية نكهة جديدة. 
وع��ل��ى ه��ذا األس���اس ح��ذرن��ا، ف��ي ح��زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، من 
االستمرار في توجيه خطاب، من طرف العديد من األوساط، خطاب 
مدمر وسلبي، وسوداوي وتيئيسي، إزاء كل الفاعلني السياسيني. 

ال��ذي وصفتموه بالسوداوي،  < أال ت��رون أن ترويج هذا النوع من الخطاب 
هو ممنهج وموجه من قبل أطراف بعينها؟ في نظركم لفائدة من؟ وملصلحة 

من يتم ذلك؟  
> أنا، ب��دوري، أتساءل حول من له الفائدة في ترويج هذا النوع 
من الخطاب املناقض للديمقراطية، على اعتبار أنه من غير املمكن 
أن تكون هناك ديمقراطية، دون أحزاب سياسية. وال يمكن أن نؤمن 
ق���وي، ق��وام��ه أح����زاب سياسية  ت��أط��ي��ر  ان����زالق دون  املجتمع م��ن أي 
أو  يمينية  كانت  س��واء  وتعابيرها،  تلويناتها  باختالف  متجذرة، 
ال��ق��درة على تأطير جزء  ل��ه  ال��ك��ل  يسارية أو إس��الم��ي��ة، أو وسطية، 
املجتمع من  ه��ذا  أن نحصن  ب��ذل��ك  يمكن،  وب��ال��ت��ال��ي،  املجتمع،  م��ن 
كل ان��زالق. على أن نترك للتعابير الديمقراطية الكلمة الفيصل في 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات امل��الئ��م��ة، خ��اص��ة على امل��س��ت��وى ال��ح��ك��وم��ي، ب��إف��راز 
أغ��ل��ب��ي��ة واض���ح���ة، ق��وي��ة ب��م��واق��ف��ه��ا وب��ت��وج��ه��ات��ه��ا وب��ق��درت��ه��ا على 
اإلصالح، ونفس الشيء على مستوى املجالس الجهوية واملجالس 

املنتخبة األخرى. 
ومن ثمة أقول: إنه ال فائدة في تبخيس عمل األحزاب السياسية، 
وعمل املنتخبني، ألنه بهذه الطريقة، أعتقد أننا ال نساهم في بناء 

الديمقراطية املتقدمة التي ننادي بها جميعا ونطمح إليها. 
< اليوم هناك مشكل في تعريف األحزاب السياسية، فمن قبل كان هناك 
فرز واضح، بن اليمن واليسار، اليوم أصبح ذلك ضبابيا نوعا ما، وبالعودة 
إلى حزب التقدم واالشتراكية أين يتموقع اليوم بعد عشرين سنة من مشاركته 

في الحكومة؟ 
>  أخشى أن تكونوا أنتم أيضا، قد وقعتم تحت تأثير هذا النوع 
ال��ذي تحدثت عنه قبل قليل، وال��ذي يبخس األح��زاب  من الخطاب، 
املوجهة  السياسية  األط��روح��ة  م��ش��روع  ف��ي  ط��ورن��ا  لقد  السياسية، 
إليها،  االنتباه  يتعني  أساسية،  فكرة  العاشر،  الوطني  املؤتمر  إلى 
وهي تحاول أن تتوجه إلى من يروجون أننا نعيش مرحلة نهاية 
البراغماتية،  ت��س��ود فيه  أن  ع��ال��م يتعني  ف��ي  األي��دي��ول��وج��ي��ة، وأن��ن��ا 
ويروجون كذلك، أننا في عالم، يكفي فيه فقط، تطوير قدرات جيدة 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��دب��ي��ر. وه��ن��اك م��ن ي��ق��ول: إن��ه ليس ه��ن��اك ال ي��م��ني، وال 

يسار، وأن كل ما هناك، فقط، قرارات صائبة، وقرارات خاطئة. 
أقول ال، إن هذه الرؤية خاطئة، وأعتقد أننا عندما نكون حاملني 
لدينا جينات،  تتكون  وملشروع مجتمعي،  لرؤية  ألفكار، وحاملني 
وح��ي��ن��م��ا ن��ت��خ��ذ اإلج������راءات ال���الزم���ة، ف��إن��ه��ا ت��ك��ون م��ط��ب��وع��ة ب����إرادة 
دي��م��ق��راط��ي��ة، وب�����إرادة ت��ط��وي��ر اق��ت��ص��اد وط��ن��ي س��ي��ادي ق���وي، ق��ادر 
على ال��ص��م��ود ف��ي وج��ه امل��ن��اف��س��ة، م��ع ق��ط��اع عمومي ق���وي، وقطاع 
خاص قادر على إيجاد فضاء مالئم ليتطور. فأن تتكون لدينا هذه 
الجينات االج��ت��م��اع��ي��ة، معنى ذل��ك ال��رغ��ب��ة األك��ي��دة ف��ي إق���رار عدالة 
التهميش،  مظاهر  وك��ل  والهشاشة  الفقر  محاربة  وف��ي  اجتماعية، 
ومحاربة كل أشكال عدم املساواة، ومعنى ذلك أيضا الرغبة األكيدة 
في التنمية املجالية، حتى تتمكن كل األقاليم والجهات من االستفادة 
من ثمار التنمية، وعدم ترك فئات اجتماعية واسعة، على الهامش. 
فحينما يكون لدينا هذا النوع من القلق واالنشغال، أعتقد، ال يمكن 
أن تكون إال تقدميا ويساريا، اآلن إذا كان البعض لديهم هذا النوع 
من الخطاب، وهم في الواقع يطورون مقترحات وإجراءات وتدابير 
تسير في اتجاه مناقض، هذا يعني، بكل بساطة، أنهم من اليمني 

أو من وسط اليمني. 
 إذا كان هناك، أيضا، من قضايا ينبغي توضيح املوقف بشأنها، 
فهي منظورنا، حول مسألة القيم، واملسألة الثقافية، فعندما نقدم، 
ال��رج��ل  ب��ني  امل���س���اواة  أن��ف��س��ن��ا، ك��ح��زب ينتصر لقضية  ق���وي  بشكل 
وامل��رأة. أقول آسف: ال يجب أن نعتقد أن كل األح��زاب السياسية في 
املغرب، هي في هذا الصف، حيث نجد بعض هذه األحزاب ضد هذا 
التوجه بصفة مطلقة، وهي أحزاب لها توجهات محافظة، وأخرى 
اآلخ��ر،  البعض  فيما  ال��خ��ط��اب،  امل��س��اواة فقط على مستوى  تتبنى 
امل��س��اواة،  م��ع قضية  التقدم واالش��ت��راك��ي��ة، يتفاعل  وضمنهم ح��زب 
بشكل يومي، ويبلور بشأنها مجموعة من األفكار واملقاربات، وال 
يجد أي حرج في طرح جميع القضايا التي تخص املساواة الفعلية 
ب��ني ال��رج��ل وامل����رأة دون استثناء، بما ف��ي ذل��ك امل��س��اواة ف��ي اإلرث، 
فنحن في حزب التقدم واالشتراكية، نتبنى ونعبر عن تلك املواقف 

بشكل علني وقوي.  
امل��واق��ف، علما أننا  ال��ن��وع م��ن  ال��ي��وم، على تطوير ه��ذا   نشتغل 
جعلنا من املساواة محورا أساسيا، ويجب التأكيد، على األقل أننا 
التوقف عن  أفكارنا، وبالتالي يتعني  نمتلك الشجاعة للتعبير عن 
ترويج هذا النوع من الخطاب الذي يبخس األحزاب السياسية، ألن 
الخطاب  ه��ذا  السياسة، وبمثل  الخطاب نعمل على قتل  ه��ذا  بمثل 
نسعى لترسيخ مقولة: "إن جميع األحزاب تتشابه وأنها ال تصلح 

ألي ش����يء، وأن م���ا ن��ح��ت��اج إل���ي���ه، ف��ق��ط، ه���و ال��ت��وف��ر ع��ل��ى م��دب��ري��ن 
ج��ي��دي��ن"، وأن��ت��م تعرفون عندما يريد ه��ؤالء "امل��دب��رون  الجيدون" 
اتخاذ ق��رارات تهم، مثال، معالجة الحراك االجتماعي في ج��رادة أو 
القضية  ت��ط��ورات  بمعالجة  األم���ر  يتعلق  حينما  أو  الحسيمة،  ف��ي 
الوطنية، وض��رورة تقوية الجبهة الداخلية، أو معالجة العديد من 
القضايا التي تهم الشأن السياسي، هنا تظهر محدودية تدخالتهم، 
وبالتالي أعتبر أننا بحاجة إلى مدبرين جيدين وإلى حكامة جيدة، 
وإش���راك ال��ك��ف��اءات العالية امل��وج��ودة داخ���ل ال��وط��ن، لكن ف��ي الوقت 

ذاته، نحن بحاجة إلى سياسة قوية قادرة على بلورة رؤية قوية. 
< بعد مرور أربع سنوات على املؤتمر الوطني التاسع، أنتم مطالبون أمام 
املؤتمر الوطني العاشر بإعطاء الحصيلة، بما فيها حصيلة تحالفكم مع حزب 
العدالة والتنمية، ماذا ربحتم كحزب التقدم واالشتراكية وماذا خسرتم كذلك؟ 

أي كيف ستقيمون ذلك بمنطق الربح والخسارة؟ 
> ت��ري��د ال��ح��دي��ث ع��ن منطق ال��رب��ح وال��خ��س��ارة ف��ي امل��واق��ف التي 
التقدم واالشتراكية خالل الستة سنوات األخيرة، أي  تبناها حزب 
قبل املؤتمر الوطني التاسع، بداية أرفض منطق الربح والخسارة، 
ألن��ن��ا لسنا ف��ي س��اح��ة ال��ب��ورص��ة، وأع��ت��ق��د أن ه��ن��اك امل��ب��دأ، وه��ن��اك 
امل���ش���روع امل��ج��ت��م��ع��ي، ال����ذي ن��ت��وخ��اه، وه���ن���اك ال��ق��ي��م ال��ت��ي نحملها 
ون��داف��ع عنها، وعلى ه��ذا األس���اس فحزب التقدم واالش��ت��راك��ي��ة هو 
حامل ملشروع سياسي منذ أزيد من سبعني سنة، ولذلك نحن نريد 
برملانية،  ملكية  على  أي  حقيقية،  ديمقراطية  على  قائما  مشروعا 
ديمقراطية، اجتماعية، يحظى فيها ملك البالد بدور الحكم، كما هو 
منصوص عليه في الدستور الحالي، واملوجه ألهم ق��رارات الدولة، 
واختيارات الدولة، وبالطبع إمارة املؤمنني ورئاسة الدولة، والقيادة 
أدوار طالئعية  ل��ه  ال��ص��ف��ة  وب��ه��ذه  امل��ل��ك��ي��ة،  املسلحة  ل��ل��ق��وات  العليا 

أساسية. 
لكن إلى جانب ذلك، يتعني أن تكون هناك حكومة قوية منبثقة عن 
صناديق االقتراع، حكومة تتكون من أحزاب سياسية، لها استقاللية 
وال��دف��اع عنها  البدائل،  القدرة على ط��رح  قراراتها، ولها  اتخاذ  في 
أمام املواطنات واملواطنني، وبالتالي ضمان حياة سياسية، تتميز 
ق��وي على كافة األص��ع��دة، بداية  بحضور املجالس املنتخبة بشكل 
مختلف  ثم  بغرفتيه،  البرملان  في  املجسدة  التشريعية  السلطة  من 
أن تتمتع بصالحيات قوية، فضال  التي يتعني  املنتخبة،  املجالس 

عن مؤسسات دستورية تقوم بواجبها على جميع املستويات..
< اعتذر عن مقاطعتكم، كل ما تقولونه اآلن، على املستوى املبدئي وعلى 
املستوى النظري صحيح، لكن، أال ترون أن هذا النوع من التحالف ساهم في 

إضعاف هوية حزب التقدم واالشتراكية...؟
> سآتي إلى ذلك، وما ينبغي أن تفهموه جيدا، هو أننا في 

حزب التقدم واالشتراكية، لنا توجه ال يقوم على حساب 
األمتار، أو الدراهم، أو الكيلوغرامات املطروحة علينا 

ف���ي ال���ي���وم أو ال��ي��وم��ني امل��ق��ب��ل��ني، ول���ذل���ك أرف���ض 
التقييم بمنطق الربح والخسارة، نحن كحزب 
سياسي تقدمي لنا مشروع، ونرى كيف يمكن 
امل���ش���روع، أي كيف  إل���ى تحقيق ه���ذا  أن ن��ص��ل 
نصل إل��ى ه��ذا املجتمع ال��ذي نعيش فيه هذه 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ون��ع��ي��ش ف��ي��ه ن��م��اء اق��ت��ص��ادي��ا، 
ذلك  أج��ل  م��ن  اجتماعية،  ع��دال��ة  فيه  ونعيش 
ك��ن��ا ن��ب��ح��ث دائ���م���ا ف���ي ح��ي��ات��ن��ا ع���ن ح��ل��ف��اء. 
وجدنا أساسا حلفاءنا في الحركة الوطنية 
على مر التاريخ.. لكن، وفي مرحلة تاريخية 

املاضي  العقد  معينة، وتحديدا في نهاية 
أي نهاية سنة 2008 وبداية 2010 وجدنا 

ف���راغ���ا ح��ق��ي��ق��ي��ا، ت��م��ث��ل ف���ي ع����دم ق���درة 
بتعبيراتها  الوطنية  الحركة  أح��زاب 
املختلفة، واملجسدة آنذاك في الكتلة 

مواصلة  على  الديمقراطية، 
ال��ت��ن��اغ��م، ب��ل وج��دن��ا عجزا 
ع����ل����ى م����س����ت����وى إم���ك���ان���ي���ة 

م��واج��ه��ة م���ا ك���ان ي��ح��دث 
آن����������ذاك ع����ل����ى ال���س���اح���ة 

فبحثنا  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
م������������ع م������������ن ي����م����ك����ن 

ن�����ش�����ت�����غ�����ل،  أن 
ووج���������������دن���������������ا 
ح��������ي��������ن��������ه��������ا، 
ت�������������الق�������������ي�������������ا 

م��وض��وع��ي��ا مع 
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رهاننا الحقيقي هو مواصلة اإلصالحات السياسية وال نطمح ألي شيء آخر غير ذلك 

"نفس ديمقراطي جديد" شعار موجه إلى جميع الفرقاء السياسيين وإلى الذات الحزبية أيضا

تحالفنا مع العدالة والتنمية لم يفقدنا أي شبر من هويتنا بيان اليوم تحاور محمد نبيل بنعبد الله األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية عشية المؤتمر الوطني العاشر

حزب العدالة والتنمية...
العدالة  م��ع  املوضوعي  بالتاقي  تقصدون  وم���اذا  مل���اذا؟   >

والتنمية؟ 
ال��دف��اع عن  ف��ي  التالقي يتمثل  > بكل بساطة، ه��ذا 
الديمقراطية، والدفاع عن قدرة املغرب على أن يؤسس 
لتجربة سياسية قائمة على أساس مضامني دستور 
والتنمية،  العدالة  م��ع  تحالفنا  ال��غ��رض  ول��ه��ذا   ،2011
والجميع يمكنه أن يشهد بذلك، بداية من مناضالتنا 

ومناضلينا. 
 ف��ح��زب ال��ت��ق��دم واالش���ت���راك���ي���ة ي��ظ��ل ح��زب��ا ي��س��اري��ا 
يتغير  ول��م  وح��داث��ي��ا،  وديمقراطيا  اشتراكيا  تقدميا 
على ه��ذا امل��س��ت��وى. ب��ل على األك��ث��ر م��ن ذل��ك أطلب من 
العدالة  أن ينظروا صوب حزب  العديد من املالحظني 
ال��ذي تطور وأدخ��ل  ال��ح��زب  والتنمية، وس��ي��ج��دون أن 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ي��م ال��ج��دي��دة، ف��ي م��ق��ارب��ت��ه السياسية، 
ه���و ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، ول���ي���س ح����زب ال��ت��ق��دم 
واالش���ت���راك���ي���ة ه���و ال�����ذي "ت���أس���ل���م"، أو أص���ب���ح ح��زب��ا 
محافظا، بل العكس من ذلك حزب التقدم واالشتراكية 
هو الذي أثر إيجابا في هذا االتجاه، بالطبع بنوع من 
الذكاء والتريث والحكمة، حيث لم نفقد أبدا أي شبر 

من هويتنا. 
كثيرا ما يطرح علينا سؤال بهذا الخصوص، وأؤكد 
ه��ن��ا، ب��ش��ك��ل ج����ازم، أن���ه س����واء خ���الل ت��ج��رب��ة الخمس 
س��ن��وات امل��اض��ي��ة م��ع ح��ك��وم��ة ع��ب��د االل����ه ب��ن��ك��ي��ران، أو 
حاليا مع حكومة سعد الدين العثماني، الذي نتمنى 
له النجاح والتوفيق في مهمته الحكومية، لم يسجل 
ع��ل��ى ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة أن ص���ادق ع��ل��ى ق��رار 
يتسم بنزعة ماضوية أو نكوصية، أو مناقضة ملبادئ 
وبالحريات،  بالديمقراطية  تمس  أو  امل��س��اواة،  وقيم 
ف��ك��ف��ى م���ن االت���ه���ام���ات امل��ت��س��م��ة ب��ال��ع��م��وم��ي��ة، وإط���الق 
األحكام هكذا، ب��دون أس��اس، فليس هناك مثال واحد 

يفيد بتخلي الحزب عن هويته. 
العام، إذا سمحتم، ربما لدعم ما تقولون،  < السيد األمن 
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص، إن ال��ل��ق��اء ال��ي��س��اري ال��ع��رب��ي ال���ذي التئم في 
ضيافة حزب التقدم واالشتراكية قال إنه يتابع باهتمام تجربة 

حزب التقدم واالشتراكية وتحالفه مع العدالة التنمية...
> بل األكثر من ذلك، يمكن أن نقول بأن موقف حزب 
ي��زال بذكاء كبير،  التقدم واالشتراكية، كان يتسم وال 
ك��ان بإمكاننا كذلك أن نرفض كما فعل البعض،  ألن��ه 
وأال ن��ن��ظ��ر ح��ت��ى إل���ى اإلخ�����وة ف���ي ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 
وآن������ذاك، م���ن دون ش���ك ك���ان س��ي��ف��رض ع��ل��ي��ه��م البحث 
ع��ن ح��ل��ف��اء آخ���ري���ن. وال���ح���ال، ل��ل��ت��ذك��ي��ر، أن ق��ي��ادة ه��ذا 
ال��ح��زب ك��ان��ت ت��ق��ول بشكل واض���ح خ��اص��ة سنة 2011 
مع تشكيل حكومة عبد اإلله بنكيران، بأنهم يريدون 
تشكيل حكومة مع الكتلة الديمقراطية، هكذا هو كان 
أن  الخطاب، أعتقد  إل��ى ه��ذا  االختيار، عندما تستمع 
هذا األمر يتعني أن يلتقط، وحزب التقدم واالشتراكية 
التقطه  آن��ذاك  التقطه إيجابا، كما أن حزب االستقالل 
إي��ج��اب��ا، م��ع األس���ف اإلخ����وة ف��ي االت��ح��اد االش��ت��راك��ي، 
بتأخر كبير التحقوا بالركب، لكن بعدما فات األوان، 
واإلخ����وة ف��ي ح��زب االس��ت��ق��الل خ��رج��وا بشكل مفاجئ 
وغ��ي��ر م��ف��ه��وم م���ن ت��ج��رب��ة ال��س��ي ع��ب��د اإلل����ه ب��ن��ك��ي��ران، 
أق����ول ذل���ك وه���ي م��واق��ف م��ع��ب��ر ع��ن��ه��ا م��ن داخ����ل ح��زب 
االستقالل، مع االحترام التام للقرارات املستقلة لهذين 

الحزبني الشقيقني. 
إذن من هذه الناحية اطمئنوا، ولكن هل من ناحية 
ال��ح��ض��ور ال��س��ي��اس��ي أدي���ن���ا ال��ث��م��ن؟ ن��ع��م أدي���ن���اه من 
الناحية االنتخابية، ألسباب عديدة مرتبطة بطبيعة 
الصراع في املغرب، وبأنه لم يكن هناك رضا على هذا 
االص��ط��ف��اف ال���ذي اخ��ت��اره ح��زب التقدم واالش��ت��راك��ي��ة، 
ل��ك��ن م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��م��ي��ة، وم���ن ن��اح��ي��ة سمعة ح��زب 
ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، وم���ن ن��اح��ي��ة ت��ع��ام��ل امل��واط��ن��ات 

أن هناك تقديرا واملواطنني مع هذا الحزب، أعتقد 

كبيرا واحتراما قويا، وهناك اليوم مكانة أرقى لحزب 
التقدم واالش��ت��راك��ي��ة ف��ي أع��ني امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني. 
من  نتمكن  وأن  الحضور  ه��ذا  أكثر  نجدر  أن  لنا  بقي 
تحويل هذه األفكار واملقترحات واملقاربات إلى تقدم، 

وإلى حضور انتخابي أقوى. 
الوطني  للمؤتمر  أطلق دينامية جديدة تحضيرا  الحزب   >
العاشر، واختار مجموعة من القواعد التنظيمية كتقليص عدد 
أعضاء اللجنة املركزية ونفس الشيء بالنسبة لعدد املؤتمرين، 
التنظيمية ستفرغ  اإلج���راءات  ه��ذه  إن  يقولون  املراقبن  بعض 
الحزب من أطره، أنتم كأمن عام، وبهذه اآلليات الجديدة كيف 

تنظرون إلى مستقبل الحزب؟  
> ال���ظ���روف ال��ح��ال��ي��ة ال��ت��ي ن��ح��ي��اه��ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
السياسي هي ظروف صعبة وبالتالي نحن في أمس 
ال��ح��اج��ة إل��ى استجماع ك��اف��ة ق��وان��ا، وإل���ى أن نحافظ 
بالثبات على  أداة حزبية قوية سياسيا، وقوية  على 
امل���واق���ف، وق��وي��ة ه��وي��ات��ي��ا ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى توجهاتنا 
ال��ي��س��اري��ة االش��ت��راك��ي��ة، خ��ص��وص��ا أم����ام ت��ل��ك الحملة 
التي أشرنا إليها سابقا، والهادفة إلى طمس األفكار 
وال��ه��وي��ات واألي��دي��ول��وج��ي��ات. نحن ف��ي ح��اج��ة كذلك، 
إل���ى أن ن��ؤك��د ع��ل��ى أن����ه، ال���ي���وم، ه��ن��اك ف��ت��رة ي��ت��ع��ني أن 
تمر، وستعود، كما حصل ذلك في تاريخ حزبنا عدة 
النفس  لهذا  املجال  لفتح  م��رات، ستعود فترة جديدة 

الديمقراطي الجديد، الذي نطمح إليه. 
ب���داي���ة  أو  إن������ه خ������الل س���ن���ة 1965  ي����ق����ول  ك������ان  م����ن 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات أو ب��داي��ة ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات، أن��ن��ا سنتوفر 
على دستور من طينة دستور سنة 2011، ولذلك نحن 
ل��م نفقد األم���ل، ون��ق��ول ال��ي��وم، كفى م��ن االن��ح��الل على 
املستوى الحزبي وعلى املستوى التنظيمي، كفى من 
وال  بالنوعية،  تتميز  ال  ولكنها  بالعدد  تتميز  آليات 
بالصالبة، وال تتميز بالثبات على املواقف. وبالتالي 
نحن لسنا بحاجة إلى لجنة مركزية تضم ما يزيد عن 
ألف عضو، ولسنا في حاجة إلى هياكل محلية تنتخب 
وال تقوم بواجبها، ملدة سنوات دون أن تحاسب، لسنا 
في حاجة، كذلك، إلى أن نستمر في التوفر على تنظيم 
ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي يعرفها  ال ي��ت��ف��اع��ل، وال ي��ت��أق��ل��م م���ع 
املجتمع، لذلك اتخذنا العديد من اإلج��راءات، واتفقنا 
على تلك اآلليات التي أقرتها اللجنة املركزية باإلجماع 

وهي أعلى هيئة تقريرية بعد املؤتمر.
 أريد أن أقول لكم شيئا أساسيا، هو أنه بعد لحظة 
كبيرة  وب��ت��س��اؤالت  الحيرة،  م��ن  بنوع  اتسمت  معينة 
ا بمسألة البطاقة وتدبير  على املستوى الداخلي، بدء
االن���خ���راط���ات وت��ج��دي��ده��ا، وت���أدي���ة واج����ب االن���خ���راط، 
بعد هذه الفترة، كان العديد يقول بأنه ستكون هناك 
ص���راع���ات وخ���الف���ات ك��ب��ي��رة ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ع���دد املقاعد 
املقلصة، سواء بالنسبة لعدد املؤتمرين، أو بالنسبة 
ل��ع��دد أع��ض��اء اللجنة امل��رك��زي��ة، وأن ه���ذا ال��ق��رار ال��ذي 
سيفرز لجنة مركزية منبثقة من املؤتمرات اإلقليمية، 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ت��ب��ع��ني، س���واء م��ن داخ���ل أو م��ن خ��ارج 
الحزب، كانوا يقولون إن هذا األم��ر سيؤدي إلى عدد 
من املشاكل الداخلية، لكن الواقع عكس ذلك، حيث أرى 
اإلقليمية مرت  املؤتمرات  أن  ارتياح  بكل 
بشكل عاد، بما في ذلك بعض الفروع 
ال����ت����ي ك����ان����ت ف���ي���ه���ا م����ش����اك����ل، وأن 
األم�����ور م����رت ب��ش��ك��ل س��ل��ي��م وب���أن 
90 ف��ي امل��ائ��ة م��ن ه��ي��اك��ل ال��ح��زب 
ت���ق���ب���ل���ت ه������ذه اإلج�������������راءات ال���ت���ي 
مرحلة  ف��ي  سندخل  بأننا  ت��وح��ي 
جديدة.  مرحلة  ستكون  أنها  أعتقد 
التي  املعارك األساسية  وبالتالي من 
يتعني ربحها بالنسبة لأربع سنوات 
ال��ذي  ال��ح��زب  بناء  ه��ي معركة  املقبلة، 

يمر بالضرورة عبر هذه اإلجراءات.. 
< ه��ن��ا ي��ت��ب��ن أن ش���ع���ار امل���ؤت���م���ر "ن��ف��س 
ديمقراطي جديد" هو أيضا موجه إلى الحزب 

على مستوى التنظيم الداخلي؟ 
> ن����ع����م، أن����ت����م ع���ل���ى ص���������واب، "ن���ف���س 
دي��م��ق��راط��ي ج���دي���د" ه���و ش��ع��ار ينسحب 
ع��ل��ى األوض�������اع ال���ع���ام���ة ف���ي ب����الدن����ا، كما 
ينسحب على حزب التقدم واالشتراكية 
في الوقت ذاته، أي أننا في حاجة إلى 

نفس ديمقراطي جديد، وفي حاجة إلى أن نعيد النظر 
مواجهة  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  وف���ي  التنظيمية،  هياكلنا  ف��ي 

التحديات املطروحة علينا اليوم. 
عشنا فترات صعبة، حتى أكون أوضح، وسنعيش، 
م��ن دون ش��ك، ف��ت��رات أخ���رى صعبة، ف��ي ه��ذه املرحلة 
الطائرة  تمر  األج��واء مضطربة وعندما  تكون  عندما 
القيادة  ت��ك��ون  أن  م��ن منطقة اض��ط��راب ج���وي، يتعني 
ال��ح��زب.  م��ا يتوفر عليه  ت��ح��اف��ظ، على  أن  ق���ادرة على 
وان��ط��الق��ا م��ن ذل���ك، أن تبني ه���ذه ال��ه��ي��اك��ل م��ن جديد 
وهذا ما نقوم به اآلن، وأعتقد أن في ذلك فائدة كبيرة 
ل��ح��زب��ن��ا، م��ع ض����رورة إدخ����ال نكهة ج��دي��دة،  بالنسبة 
ل��ذل��ك قلنا "ن��ف��س دي��م��ق��راط��ي ج��دي��د" وال��ج��دي��د يعني 
فتح الباب أمام طاقات شابة جديدة، أمام نساء، وأطر، 
وف��اع��ل��ني ف��ي أع��م��اق املجتمع امل��غ��رب��ي، وف��ي ضواحي 
الوسطى،  الطبقات  امل��دن، واألح��ي��اء املهمشة، ووس��ط 
وفي العالم القروي، علينا أن نجد هذا النفس الجديد 
في كل ه��ذه األوس���اط، أتمنى أن تكون األرب��ع سنوات 

املقبلة قادرة على بلورة هذا التوجه. 
< اسمحوا لي السيد األمن العام، أن أتقاسم معكم، بعض 
األسئلة حول مخاوف على هذا املستوى، أي على هذا املستوى 
مقلصة،  م��رك��زي��ة  لجنة  التنظيمية،  اآلل��ي��ة  ه���ذه  أو  التنظيمي 
منتخبة من طرف املؤتمر، يمكن أن تخلق نوعا من الاتوازن 
املؤتمر  فبعد  األط���ر،  املناضلن  وب��ن  األع��ي��ان،  املنتخبن  ب��ن 
الوطني العاشر، لن نجد الرباط والدار البيضاء ممثلن بنفس 

املستوى الذي كانوا عليه في املؤتمر الوطني التاسع؟ 
** الفروع اإلقليمية الرباط والدار البيضاء، واملدن 
الكبرى، ما عليها سوى العمل، لتتمكن بشكل حقيقي 
من تطوير حضور جديد، لنكن صرحاء، نحن بصفة 
عامة في املدن الكبرى، دخلنا في نوبة سبات عميق، 
وأردن��ا أن نظل نعيش على اسم وتاريخ حزب التقدم 
واالش��ت��راك��ي��ة، واالك��ت��ف��اء ب��ذل��ك، علما أن بعض ه��ؤالء 
ال��ذي��ن ي��م��ث��ل��ون ال��ح��زب ف��ي ه���ذه امل���دن ه��م م��وج��ودون 
هناك ألزيد من عشرين سنة أو ثالثني سنة، معتقدين 
اعتقاد خاطئ، ألننا  أن وجودهم هناك، يكفي. وه��ذا 
ل��س��ن��ا ه��ن��ا م���ن أج����ل ذوات����ن����ا، أو م���ن أج����ل ح��م��ل اس��م 
ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة ف��ق��ط، ن��ح��ن ه��ن��ا م��ن أج��ل 
املجتمع  أفكارنا في  ال��ق��درة على تجدير  لنا  أن تكون 
امل��غ��رب��ي، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ن��اك اس��ت��ح��ق��اق ان��ت��خ��اب��ي 
ال��ق��درة على إح��راز نتائج  يجب أن تكون لنا، كحزب، 
دال��ة وم��ؤث��رة، يمكن أن يكون هناك ن��وع من التنافس 
وهو أمر مشروع وسليم، لكن يتعني أن نستوعب أننا 
املؤسسني  فقد سبقنا جيل  ع��اب��رون،  كلنا مناضلون 
الذي أرسى قواعد الحزب، وبلور توجهاته األساسية، 
وج���اء ب��ع��ده جيل س��اه��م ف��ي تطوير ال��ح��زب، وه��ن��اك، 
ال��ح��زب، ويتعني أن  ال��ي��وم، جيل ي��ح��اول الحفاظ على 
يفسح امل��ج��ال ألج��ي��ال ج��دي��دة ي��ك��ون ب��م��ق��دوره��ا منح 
أعتبر  فأنا  الجديد،   الديمقراطي  النفس  ه��ذا  الحزب 
أن "ال شيء أزلي، وال شيء يمكن أن يستمر على نفس 

الحال إلى ما ال نهاية". 
< مقاطعا، لكن هناك بعض األطر التي لن تنتدب في املؤتمر 

املقبل؟ 
> ت��ع��ل��م��ون أن���ه م��ن��ذ ح���وال���ي ع���ش���رات ال��س��ن��ني، بكل 
ت�����واض�����ع، ل����م أك�����ن ش�����يء ي�����ذك�����ر..، ن���اض���ل���ت وت��ح��م��ل��ت 
مسؤوليات، وأصبحت أمينا عاما، وغدا سأصبح من 
ج��دي��د، ال ش���يء. وع��ل��ى ه���ذا امل��س��ت��وى يتعني أن تكون 
ه���ن���اك ك����ف����اءات أخ�����رى ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��ع��وض��ن��ي وأن 
ت��ع��وض م��ئ��ات ال���رف���اق األط���ر امل���وج���ودة داخ���ل ال��ح��زب، 
وبالتالي إذا لم يعد البعض موجودا اآلن، هذا ال يعني 
أن الحزب لم يعد م��وج��ودا، هناك أط��ر جديدة تلتحق 
بالحزب، وهناك كفاءات جديدة تلتحق بالحزب، وليس 
فقط، ألن هناك موال يتم ترديده هذه األيام، ال تعتقدون 
أن اللجنة املركزية ستتكون فقط، من املنتخبني، أو من 

األعيان، كما يعتقد ذلك البعض. 
النتائج تثبت عكس ذلك، وإذا كنتم تتابعون نتائج 
أن  أط���را كما  ه��ن��اك  أن  اإلقليمية، سيتضح  امل��ؤت��م��رات 
ه��ن��اك م��ن��ت��خ��ب��ني، وس��ي��ت��ض��ح ل��ك��م األم����ر ب��ش��ك��ل ج��ل��ي، 
على أن تركيبة اللجنة املركزية املقبلة، ستكون بعيدة 
كل البعد عن ذلك التصور، أو باألحرى عن ذلك املوال. 
وسيكون هناك نوع من التوازن بني املنتخبني واألطر، 
وكل ذلك تم التفكير فيه بشكل عميق، ألننا نعرف جيدا 
أننا في حاجة إلى هؤالء األطر، كما نعرف جيدا أننا في 

حاجة إلى هؤالء املنتخبني.  
ال��ق��درة على  ت��ك��ون لدينا  أن  إذن، يتعني 
ت��ق��وي��ة ال���ح���زب ب���األط���ر وف����ي ن��ف��س ال��وق��ت 
ال���ذي يشكل  تقويته باملنتخبني، ه��ذا ه��و 
م��س��ت��ق��ب��ل ح������زب ال���ت���ق���دم واالش����ت����راك����ي����ة، 
أي أن ت��ك��ون ل��ن��ا ال���ق���درة ل��الش��ت��غ��ال على 
على  فقط  اشتغلنا  إذا  ألن��ه  الواجهتني، 
وإذا  روح���ه،  ال��ح��زب  املنتخبني، سيفقد 
اش��ت��غ��ل��ن��ا ف��ق��ط ع��ل��ى األط�����ر س��ن��ح��اف��ظ 
على هذه الروح وعلى األفكار واملبادئ 
الجيدة، لكن لن يكون لها أي تأثير في 
املجتمع املغربي، ولذلك يتعني أن يكون 

هناك توازن بني الجانبني. 
< ك���ي���ف ت���رس���م���ون آف������اق ح�����زب ال��ت��ق��دم 

واالشتراكية ما بعد املؤتمر الوطني العاشر؟ 
** ه��ن��اك، م��ا ه��و مرتبط ب��اآلف��اق السياسية، حيث 
نطمح حقيقة في أن ندخل هذه املرحلة الجديدة، وأن 
ي��ع��رف امل���غ���رب، ف��ي إط����ار ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ال��ج��دي��د، 
حركية ج��دي��دة وم��ت��ج��ددة، وأن ندخل م��ج��ددا ف��ي عهد 
اإلصالح القوي على مختلف األصعدة، هذه آمالنا في 
حزب التقدم واالشتراكية، ومن أجل ذلك نناضل، وعلى 
هذا األساس نشتغل، وال نطمح إلى شيء آخر غير ذلك، 
في إطار الدستور وفي إطار القوانني، وفي إطار العمل 
ال��ج��م��اه��ي��ري ال��دي��م��ق��راط��ي ال���ذي آم���ن ب���ه، دائ��م��ا، ح��زب 

التقدم واالشتراكية. 
 كما نطمح حقيقة، أن نعيد لحزب التقدم واالشتراكية 
أمجاده على كافة األصعدة، هذا األمر يتطلب كثيرا من 
أم��ام انسالل بعض  االشتغال، ويتطلب صرامة كبيرة 
األوجه االنتهازية، وظهور بعض السلوكات الفردانية 
في  البعض  وإرادة  الشخصية،  املصالح  ع��ن  والبحث 
خ��دم��ة أغ�����راض شخصية م��ح��ض��ة، ك���ل ذل���ك ي��ت��ع��ني أن 
نحاربه بقوة، نحن ننحدر من ثقافة تقول بأن الحزب، 
أداة من أجل التغيير، أي من أجل تغيير املجتمع، وأننا 
كمناضلني نضع أنسفنا رهن إشارة هذه األداة، من أجل 
خدمة األهداف السياسية واإليديولوجية والفكرية التي 
نؤمن بها. هذا هو حزب التقدم واالشتراكية ال��ذي إذا 
حافظ على هذه النكهة سيستمر في املجتمع، وستكون 
له قيمة مضافة. إذا تخلى عن ذلك سيصبح حزبا من 
ضمن األح��زاب األخ��رى دون طعم، وال ل��ون خ��اص، وال 
نكهة خاصة، آنذاك، ال قدر الله، يمكن أن نصلي صالة 

الجنازة على حزب التقدم واالشتراكية. 
أريد أن أقول من كل ذلك، أنه، ال توجد "أنا" في حزب 
التقدم واالشتراكية، وهذا شيء مهم، ألنه إذا تضخمت 
"األنا" شيئا فشيئا داخل التنظيم، سنقتل حزب التقدم 
واالشتراكية، طبعا هناك أشخاص وهناك مناضلون، 
ك��ل واح���د يحمل معه شيئا م��ا، ول��ه ق���درات وك��ف��اءات، 
لكننا جميعا في خدمة مشروع مجتمعي، وفي خدمة 
رؤية ومبادئ وقيم، فمن له االستعداد ملواصلة املسير 
على هذا النهج، فمرحبا به، فالطريق مفتوح، ومن له 
مصالح أخ��رى، يريد أن يصبح وزي��را، وغضب ألنه لم 
يصل إلى تحقيق ذلك، أو أنه أراد فقط، أن يبقى مسؤوال 
املركزية،  اللجنة  ف��ي  أو  للحزب،  السياسي  املكتب  ف��ي 
أنا أطرح السؤال على هؤالء، وأقول لهم نعم لكم الحق 
املطلق في أن يكون لديكم طموح، لكن ما معنى العضوية 
في املكتب السياسي أو  اللجنة املركزية، هل هي هوية؟ 
أم هي رؤي���ة؟ أعتقد أنها وض��ع ره��ن اإلش���ارة للنضال 
والتضحية باملال وبالوقت، وخدمة مشروع سياسي، 
وليس للتستر خلف األشجار والتواري للخلف عندما 
يكون الوضع صعبا، والظهور والعودة للواجهة كلما 
تحسن هذا الوضع، أي عندما تكون هناك عاصفة في 

مكان ما، ننحني وننتظر لتمر. 
إذن يتعني إعادة بناء رؤيتنا ملسألة االنتماء لحزب 
التقدم واالشتراكية، واالشتغال على ذلك بشكل قوي، 
بحيث يكون األشخاص على وعي بانتمائهم وبطبيعة 
ه��ذا الحزب واختالفه عن أح���زاب أخ��رى التي يمكن أن 
يصطفوا فيها لقضاء مصالحهم الشخصية والفردية. 
أن���ا، شخصيا، أن��ت��م��ي إل���ى ج��ي��ل مل��ا ان��خ��رط��ن��ا ف��ي ه��ذا 
ف��ي الحكومة،  ل��م نكن نتصور يوما أن نكون  ال��ح��زب، 
ي��وم��ا ما  أن بعضنا سيصبح  ن��ت��ص��ور  أن  ف��ب��األح��رى 

وزيرا. 
ال��ت��ط��ورات التي تعرفها القضية  < ناديتم م��ؤخ��را، ف��ي ظ��ل 
الوطنية، بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، كيف ذلك في ظل هذه 

األوضاع املتسمة بالقلق كما سبق وذكرتم؟  
> فكرة الجبهة الداخلية واملرتبطة بقضية الصحراء 
املغربية، ليست وليدة ال��ي��وم، هي فكرة م��وج��ودة منذ 
أزيد من 40 سنة، هي فكرة ولدت من رحم حزب التقدم 

واالشتراكية، مع اندالع النزاع في الصحراء.
 ففي اليوم ال��ذي ظهر فيه هذا النزاع، بل حتى قبل 
ذلك، ملا كنا في وضعية لم يكن فيها انفتاح ديمقراطي، 
وأحيلكم، هنا، على كتاب الراحل علي بعته، في بداية 
ستينيات ال��ق��رن امل���اض���ي، وق��ل��ن��ا، ح��ي��ن��ه��ا، إن ال��ش��رط 
األس���اس���ي الس��ت��رج��اع ال��ص��ح��راء امل��غ��رب��ي��ة ه��و تكوين 
ج��ب��ه��ة داخ��ل��ي��ة ق���وي���ة، تستمد ق��وت��ه��ا م���ن دي��م��ق��راط��ي��ة 
ق��وي��ة واق��ت��ص��اد ق���وي وع��دال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة، وف��ض��اء من 
الحرية واالنفتاح وقيم الحداثة، وقد كان حزب التقدم 

واالشتراكية تاريخيا يدافع عن هذا التصور. 
 وهو ما أعاد الحزب طرحه هذه املرة أمام التحديات 
"إن  قلنا  الوطنية، حيث  القضية  باتت تواجهها  التي 
تقوية الجبهة الداخلية هي مفتاح النجاح، خاصة وأن 
امل��غ��رب يتوفر على مكسبني أس��اس��ني وه��م��ا اإلج��م��اع 
الوطني ح��ول جاللة امللك من أج��ل ال��دف��اع عن مغربية 
م��ن خالل  متماسكة،  قوية  داخلية  ال��ص��ح��راء، وجبهة 
البناء ال��دي��م��ق��راط��ي، وم���ن  خ��الل ب��ن��اء اقتصاد وطني 
ق���وي وع��دال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة"، وب��ال��ت��ال��ي نحن فقط أعدنا 
التأكيد على مواقفنا التي بلورناها تاريخيا، وهذا ما 
يجعل كل املحاوالت االستفزازية التي تقوم بها الجارة 
ال��ج��زائ��ر، تنكسر وتفشل أم���ام اإلج��م��اع امل��غ��رب��ي حول 

الوحدة الوطنية لبالدنا.         

 القلق الذي يعتمر اليوم 
الساحة الوطنية، وكذا الرؤية 
المضببة، والغير واضحة، التي 

نوجد عليها اليوم، تجعلنا 
نكون في أمس الحاجة إلى 

توضيح اآلفاق، ولن يتأتى 
ذلك، في نظر حزب التقدم 

واالشتراكية، إال بإعطاء 
هذه الدفعة، وهذا النفس 
الديمقراطي الجديد، وذلك 
بداية بوجود سياسي قوي، 
يتمثل في وجود حكومة 

قوية بحمولة سياسية.. وهو 
ما يعني ضرورة رد االعتبار 
لألحزاب السياسية، وفسح 
المجال أمام هذه األخيرة 

لكي تمارس وظيفتها 
المتمثلة في التأطير السياسي، 

وأن تعبر عن مواقفها 
وآرائها، وأن تتحالف مع 

من تشاء، وكيف ما تشاء، 
ووقت ما تشاء، وهو ما 

سيعطي، في نظرنا، للحياة 
الديمقراطية نكهة جديدة.

حزب التقدم واالشتراكية 
يظل حزبا يساريا تقدميا 

اشتراكيا وديمقراطيا 
وحداثيا، ولم يتغير على 
هذا المستوى. بل على 

األكثر من ذلك أطلب من 
العديد من المالحظين أن 

ينظروا صوب حزب العدالة 
والتنمية، وسيجدون أن 

الحزب الذي تطور وأدخل 
العديد من القيم الجديدة، 
في مقاربته السياسية، هو 

حزب العدالة والتنمية، وليس 
حزب التقدم واالشتراكية هو 
الذي »تأسلم«، أو أصبح حزبا 

محافظا، بل العكس من ذلك 
حزب التقدم واالشتراكية 

هو الذي أثر إيجابا في هذا 
االتجاه، بالطبع بنوع من 

الذكاء والتريث والحكمة، 
حيث لم نفقد أبدا أي شبر من 

هويتنا. وأؤكد هنا، بشكل 
جازم، أنه سواء خالل تجربة 

الخمس سنوات الماضية 
مع حكومة عبد االله 

بنكيران، أو حاليا مع حكومة 
سعد الدين العثماني، لم 
يسجل على حزب التقدم 

واالشتراكية أن صادق على 
قرار يتسم بنزعة ماضوية أو 
نكوصية، أو مناقضة لمبادئ 

وقيم المساواة، أو تمس 
بالديمقراطية وبالحريات، 
فكفى من االتهامات 
المتسمة بالعمومية، 

وإطالق األحكام هكذا، 
بدون أساس، فليس 

هناك مثال واحد يفيد 
بتخلي الحزب عن 

هويته. 

ال توجد "أنا" في حزب التقدم واالشتراكية.. وإذا تضخمت "األنا" 
داخل التنظيم سنقتل الحزب 

ال توجد »أنا« في حزب التقدم واالشتراكية، وهذا شيء مهم، ألنه 
إذا تضخمت »األنا« شيئا فشيئا داخل التنظيم، سنقتل حزب التقدم 

واالشتراكية، طبعا هناك أشخاص وهناك مناضلون، كل واحد يحمل 
معه شيئا ما، وله قدرات وكفاءات، لكننا جميعا في خدمة مشروع 

مجتمعي، وفي خدمة رؤية ومبادئ وقيم، فمن له االستعداد لمواصلة 
المسير على هذا النهج، فمرحبا به، فالطريق مفتوح، ومن له مصالح 

أخرى، يريد أن يصبح وزيرا، وغضب ألنه لم يصل إلى تحقيق ذلك، أو 
أنه أراد فقط، أن يبقى مسؤوال في المكتب السياسي للحزب، أو في 

اللجنة المركزية، فأنا أطرح السؤال على هؤالء، وأقول لهم نعم لكم 
الحق المطلق في أن يكون لديكم طموح، لكن ما معنى العضوية 
في المكتب السياسي أو  اللجنة المركزية، هل هي هوية؟ أم هي 

رؤية؟ أعتقد أنها وضع رهن اإلشارة للنضال والتضحية بالمال وبالوقت، 
وخدمة مشروع سياسي، وليس للتستر خلف األشجار والتواري للخلف 

عندما يكون الوضع صعبا، والظهور والعودة للواجهة كلما تحسن 
هذا الوضع، أي عندما تكون هناك عاصفة في مكان ما، ننحني 

وننتظر لتمر. إذن يتعين إعادة بناء رؤيتنا لمسألة االنتماء لحزب التقدم 
واالشتراكية، واالشتغال على ذلك بشكل قوي، بحيث يكون األشخاص 

على وعي بانتمائهم وبطبيعة هذا الحزب واختالفه عن أحزاب أخرى..

نؤكد على ضرورة إعادة االعتبار 
للسياسة.. فتبخيس األحزاب ليس 

في صالح الديمقراطية المغربية

في هذا الحوار الذي أجرته »البيان« و»بيان اليوم« مع محمد نبيل بنعبد الله 
العاشر  الوطني  املؤتمر  التئام  واالش��ت��راك��ي��ة، عشية  التقدم  لحزب  ال��ع��ام  األم��ني 
للحزب الذي ستحتضنه مدينة بوزنيقة أيام 11 و12 و13 ماي الجاري، يتحدث 
زعيم حزب »الكتاب« عن أهم الرهانات التي تطرح اليوم على الرفيقات والرفاق 
انطالقا من شعار املؤتمر »نفس دمقراطي جديد«.. وهو شعار، حسب نبيل بنعبد 
الله، ينطوي على دالالت عميقة ويترجم مدى حاجة املغرب املاسة إلى مواصلة 

عملية التحديث الديمقراطي واالجتماعي والثقافي بنفس جديد ومتجدد.. 
التفكير في  ب��إع��ادة  ال��ره��ان التنظيمي املرتبط  ال��ع��ام للحزب أن  وي��ؤك��د األم��ني 
الهياكل التنفيذية والتقريرية للحزب، حاضر بقوة، حيث سيكون مطروحا على 
الرفيقات والرفاق تشخيص وتحليل قدرات الحزب التنظيمية والهيكلية ومدى 
ديمقراطي حديد  بنفس  الجماهير..  وس��ط  النضالي  امل��ي��دان  على  ذل��ك  انعكاس 

أيضا.
األمني العام للحزب أجاب على أسئلتنا من دون أن يخفي انشغاله بالقلق الذي 
ب��ات يخيم على  ال��ذي  واملقلق  امللتبس  وال��وض��ع  الوطنية،  الساحة  اليوم  يعتمر 
واألح���زاب،  السياسة  وتبخيس  التشكيك  أشكال  كل  منتقدا  السياسية..  الحياة 

ويرى في ذلك إضعافا للتجربة الديمقراطية املغربية..
إليكم نص الحوار

تصوير: رضوان موسى



  دعا ثلة من الشعراء املغاربة، مؤخرا بتطوان، 
إلى إيللاء مزيد من االهتمام والبروز للشعر في 
املكتوبة  والصحافة  والبصري  السمعي  اإلعللام 
باملغرب لضمان نشر هذا الصنف اإلبداعي على 

نطاق واسع.
 وأشللللللار امللللتلللدخلللللللون فلللي نلللللدوة حللللول "الللشللعللر 
واإلعلللللللام"، ضللمللن فللعللاللليللات اللللللدورة الللثللانلليللة من 
ملللهلللرجلللان الللللشللللعللللراء املللللغللللاربللللة، إللللللى أن الللشللعللر، 
النبيلة  التعبيرية  األنللمللاط  مللن  واحلللدا  باعتباره 
على  كللان  والثقافية،  اللغوية  الهوية  من  ا  وجللزء
الدوام بمثابة جنس أدبي أساسي، منوهني بأن 
املكانة املخصصة للشعر في اإلعام الجماهيري 

"محدودة للغاية".

 في هذا اإلطار، سلط املحاضرون الضوء على 
بللعللض خللصللوصلليللات الللتللعللبلليللر الللشللعللري الللتللي ال 
الفضاء اإلعامي، حيث  تتماشى مع خصائص 
السرعة واالقتضاب وبساطة التعبير من قواعد 
االشتغال، الفتني إلى أن الشعر ال يتوجه للنخبة 
فقط، بل لعموم الناس أيضا، لكونه يشكل شذوا 
دائللمللا بللالللحلليللاة اللليللوملليللة ويللنللدرج ضللمللن الللتللراث 

الامادي الذي يتعني الحفاظ عليه.
 وعلللللى اعللتللبللار أن كللل الللحللضللارات والللثللقللافللات 
كانت تنظم الشعر على مر التاريخ، يشكل الشعر 
الللذاكللرة،  تحفظ  تاريخية  كتابة  وسيلة  بالتالي 
أيضا،  اإلعللامللي  للتعبير  أداة  ليشكل  يؤهله  ما 
قادرة على أن تفتح آفاق الحوار والسام في عالم 

العنف واإلرهلللاب وكراهية  يمتاز بتصاعد حللدة 
األجانب.

 وبلللهلللدف تللعللزيللز حللضللور الللشللعللر فلللي اإلعللللام، 
أشللللللار اللللشلللعلللراء إللللللى أهلللمللليلللة تللشللجلليللع اللللتلللقلللارب 
بلللني الللشللعللر وبلللاقلللي الللفللنللون كللاملللسللرح واللللرقلللص 
واملوسيقى والتشكيل، والتي تتوفر على مكانة 
أبللرز في اإلعلللام، إلللى جانب الللدعللوة إلللى تشكيل 
الثقافي،  املللجللال  فللي  متخصصة  إعللاملليللة  نخبة 

خاصة ضمن مختلف ضروب الشعر.
 واعللتللبللروا أن اإلعللللام مللدعللو إللللى أن يضطلع 
بللللدور الللوسلليللط علللللى مللسللتللوى الللتلللللقللي الللجللمللالللي 
للشعر، من خال إدراجه ضمن البرامج الثقافية 
الحاجة  عللن  متسائلني  والتلفزيونية،  اإلذاعلليللة 

إلى إبللداع "شعر جديد" بالنظر إلى التحديات 
اللللجلللديلللدة اللللتلللي يللفللرضللهللا "اإلعلللللللام الللتللفللاعلللللي 
تللقللاربللا بللني تكنولوجيات  بللاعللتللبللاره  الللجللديللد" 

اإلعام والشبكات االجتماعية.
 وتميزت الندوة، التي نشطها الشاعر نجيب 
خداري، بمشاركة الشعراء عبد الوهاب الرامي 
واسمهان عمور ومحمد بشكار، والذين عادوا 
إلللللى مللسللاراتللهللم املللهللنلليللة الللتللي تللتللداخللل فيها 

العاقات املتوترة بني عاملي الشعر واإلعام.
 وتللملليللزت اللللنلللدوة بللتللوزيللع اللللجلللوائلللز على 
طلللللللبلللة امللللاسلللتلللر الللللذيللللن شلللللاركلللللوا فللللي ورشللللة 
دار  الللتللي نظمتها  الللشللعللر"،  وبللاغللة  "الكتابة 
الشعر بتطوان بني نونبر وفبراير املاضيني.
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نظمت وحدة البحث والتكوين بيبليوغرافيا 
والعلوم  اآلداب  بكلية  الحديث  املغربي  األدب 
اإلنلللللسلللللانللللليلللللة وجلللللللللللدة، ومللللخللللتللللبللللر اللللللسلللللرديلللللات 
والخطابات الثقافية بكلية اآلداب بنمسيك الدار 
والثقافة  اللغة  مختبر  مع  بالتعاون  البيضاء 
والترجمة ونادي الرواد الكشفي ببركان، ندوة 
في  االجتماعي  "الخيال  مللوضللوع:  فللي  وطنية 

الرواية املغربية بالجهة الشرقية".
 شارك في هذه الندوة في دورتها األولى إثنا 
عشر ناقدا وهم: محمد يحيى قاسمي، محمد 
الللذهللبللي، بللوشللعلليللب اللللسلللاوري، محمد اعللزيللز، 
مللحللمللد دخللليلللسلللي،أحلللملللد للللطلللف الللللللللله، إبلللراهللليلللم 
مصطفى  عثماني،  امليلود  هلو،  الطيب  أزوغ، 

السلوي، احمد جيالي، نور الدين الفيالي.
وقد درسللوا ثماني روايللات للروائيني اآلتية 
أسماؤهم: يحي بللزغللود، إدريللس يللزيللدي، عبد 
الللبللاسللط زخللنلليللنللي، حللسللن عللزيللمللانللي، ملليلللللود 
غرافي، عمر والقاضي، محمد املباركي، سعدية 

اساليلي.
فللللي اللللجلللللللسلللة االفلللتلللتلللاحللليلللة، تللللوقللللف مللحللمللد 
والتكوين  البحث  وحللدة  باسم  قاسمي  يحيى 
بكلية  الللحللديللث  املللغللربللي  األدب  بيبليوغرافيا 
اآلداب والللعلللللوم اإلنللسللانلليللة وجللللدة، عللنللد فكرة 
الللللنللللدوة ومللعللايلليللر اخلللتللليلللار اللللنلللصلللوص، منها 
اللللتلللراكلللم والللتللمللثلليللللليللة واللللتللليلللملللات، مللمللا يحقق 
لكل  شللكللر  بكلمة  والللشللمللول، وختمها  الللتللنللوع 
األطلللراف املساهمة فللي إنللجللاح الللنللدوة، واألمللل 

في شراكة دائمة مع مختبر السرديات.
الكلمة محمد برحيلي باسم نادي   وتناول 
اللللللرواد الللكللشللفللي  بللبللركللان الللللذي اعللتللبللر الللنللدوة 
فيها،  واملللشللاركللني  بموضوعها  متميزا  حللدثللا 
مؤكدا على الدور األساسي للثقافة في التنمية. 
عن  بالنيابة  كلمة  اللللسلللاوري  بوشعيب  وقلللدم 
أكد  الللسللرديللات،  بللاسللم مختبر  شعيب حليفي 
من خالها أن هذه الندوة تأتي في إطار انفتاح 
املختبر على سرود الجهات، وتهدف إلى إعادة 
من  تجلياتها،  بكل  املغربية  للثقافة  االعتبار 
خال تسليط الضوء على كل روائي الجهات. 

بوشعيب  األولللللى  العلمية  الجلسة  وتللللرأس 
قاسمي  يحيى  محمد  فيها  تللدخللل  بللنلليللونللس، 
الللروايللة بالجهة  بللورقللة تحت عللنللوان "حصيلة 
اللللشلللرقللليلللة"، مللنللطلللللقللا مللللن اللللضلللوابلللط الللعلللللملليللة 
املللعللتللمللدة فللي الللحللديللث عللن اللللروايلللة فللي الجهة 
الللللشللللرقلللليللللة وحللللللددهللللللا فلللللي الللللضللللابللللط اللللزملللنلللي 

والضابط اإلقليمي.
 وأكللللد أن الللحللصلليلللللة وصلللللت إللللى 144 عما 
من  بللاملللائللة   12 تمثل  الشرقية  بالجهة  روائلليللا 
مجموع النصوص الروائية املغربية الصادرة 

باللغة العربية.
املللللداخلللللللللة اللللثلللانللليلللة كلللانلللت ملللحللمللد اللللذهلللبلللي، 
بزغود،  السراب ليحي  رواية طوق  فيها  قللارب 

عللبللر اللللوقلللوف عللنللد دور الللللذاكللللرة واألسلللطلللورة 
وامللللرجلللع فلللي بللنللاء هلللذا الللنللص الللللروائللللي، وهللو 
ملللا جللعللل الللللروايللللة تللنللفللتللح علللللى حللقللل الفلسفة 

واألنثربولوجيا والبعد الديني.
وبلللعلللد ذلللللك قللللدم بللوشللعلليللب الللللسللللاوري ورقلللة 
موسومة بل "الغربة وأزمة الهوية في رواية املاذ" 
إلدريلللس يللزيللدي، عللالللج أوجللله الللهللويللة الثاثة: 
الللهللويللة امللللوروثلللة بللاعللتللبللارهللا مللرتللبللطللة بللذاكللرة 
وملللاضلللي اللللفلللرد، والللهللويللة املللكللتللسللبللة املللرتللبللطللة 
بالواقع وتتمثل فللي كللل مللا يقوم بلله الللفللرد من 
أعمال من أجل الحصول عليها وتشمل التعليم 
واملهنة ومكان السكن واملواطنة واللغة والدين 
واالحلللتلللكلللاك بلللاآلخلللر والللتللفللاعللل مللعلله، والللهللويللة 
امللللأملللوللللة وتللتللملليللز بلللانلللشلللدادهلللا إلللللى وجلللللود لم 
يكتمل وانفتاحها على املمكن واآلتي، وحاول 
إبراز كيف تفاعلت هذه األوجه لتخلق ما يمكن 

أن نسميه أزمة الهوية.
و تطرقت ورقة محمد اعزيز لرواية "موسم 
الباسط زخنيني،  سقوط األوراق امليتة" لعبد 
بللللني فللليلللهلللا كللليلللف سللللاهللللم اللللتلللجلللريلللب فللللي بللنللاء 
املوقف بعيدا عن التجريب املوغل في التعقيد، 
أن  وأكللد  للللللداللللة،  الباني  التجريب  مللن  وقريبا 
الحساسية  الرواية تندرج ضمن روايللات  هذه 
الللجللديللدة واللللتلللي تللصللهللر نللصللوصللا كللثلليللرة في 
بنائها مبينا كيف استثمر الكاتب املعرفة في 

بناء الرواية.
أملللا مللداخلللللة مللحللمللد دخلليللسللي، فللكللانللت حللول 
غربة الذات في رواية الحرائق لحسن عزيماني، 
توقف فيها عند الشخصيات  وتحوالتها في 
اللللروايلللة وكللللذا تللحللول مللواقللفللهللا اإليللديللولللوجلليللة 
في مللوازاة مع تحوالت املؤسسات، مما يجعل 
الللللروايللللة تللعلليللد كللتللابللة املللللواقللللع املللتللحللولللة على 

مستويات عديدة.
وبللعللده تللدخللل أحللمللد لطف الللللله بللورقللة عالج 
فيها روايلللة "لللم أر الللشللاالت مللن أعلللللى" مليلود 
ثقافية  السوسيو  القضايا  فيها  أبللرز  غللرافللي، 
واملاضوية  كالذكورية  الللروايللة  عالجتها  التي 
والللفللكللر الللخللرافللي، إللللى غلليللر ذللللك مللمللا تللضللج به 
الرواية من عوالم متداخلة، وكأنها تريد  هذه 

قول كل شيء.
أمللا إبللراهلليللم أزوغ فقد قللدم قلللراءة نقدية في 
روايللللة "اإلبلللحلللار إللللى إثلليللاكللا"  لعمر والللقللاضللي 
ملللن زاويللللتللللني، تللتللصللل األوللللللى بللللللإدراج اللللروايلللة 
ضمن تخييل الذات انطاقا من تصور يتجاوز 
مفهوم الذات في حدوده الضيقة التي تحصره 
في سرد االنشغاالت اليومية للفرد وتفاصيل 
حلليللاتلله، إللللى مللا يللشللغللل هلللذه الللللذات مللن أسئلة 
ومؤسساته،  واملجتمع  بالتاريخ  عاقتها  في 
وبللالللتللجللربللة واألحلللللللام وملللآالتلللهلللا، وبللالللكللائللن 
وامللللملللكلللن. وتللللوقللللف علللنلللد اشلللتلللغلللال االسللتللفللهللام 
وباغة االقتصاد اللغوي القائمة على اإليجاز 
والللتلللللملليللح، وامللللللزاوجلللللة بلللني املللحللكللي الللنللفللسللي 
واملللنللولللوج املللسللرود فللي تخييل تعددية الللذات 

تأملها  في  ومساءلتها في سجنها وتحررها 
للللتلللحلللوالت املللجللتللمللع وإعلللراضلللهلللا فلللي حلليللرتللهللا 

واطمئنانها.
وكان آخر متدخل هو الطيب هلو، الذي أبرز 
فللي ورقللتلله "مللركللزيللة الللجللسللد فللي روايللللة رائللحللة 
املباركي، ودوره في بناء  امليت" ملحمد  التراب 
التخييل اللللروائلللي ، كللمللا بلللنينّ أشللكللال حللضللوره 
كالجسد املحجوب والجسد املستباح والجسد 

املعذب والجسد املشتهى والجسد املسترجل.

الللجلللللسللة الللثللانلليللة نللسللق اشللغللالللهللا بوشعيب 
الللللسللللاوري، افللتللتللحللت بلللورقلللة امللليلللللود عللثللمللانللي 
"سللللللرديللللللات الللللعللللبللللوديللللة: اللللسلللللللطلللة، الللتللخلليلليللل 
التاريخي والذاكرة الثقافية في رواية "مهجة" 
ملحمد مباركي، بني فيها أن التخييل التاريخي 
يشكل مادة خصبة للتأمل والتحليل والتنظير؛ 

فهو سردية بديلة في مقابل سردية سابقة، 
لرواية مهجة، ملحمد  ماضوية. وفي تحليله 
مللبللاركللي، فلللإن الللنللاقللد بللالللدرجللة األوللللللى، عنى 
بللللإبللللراز نللللوع الللسلللللطللة اللللتلللي تلللحلللرك سلللرديلللات 
التاريخي  التخييل  العبودية، ومدى ماءمة 
إلحداث ثورة مضادة لتمارين السلطة، خال 
العربي واإلسللامللي وغير اإلسامي  الللوجللود 
الثقافية  الذاكرة  تفعيل  تم  باألندلس، وكيف 

لصياغة ذاكرة مضادة للتاريخ الرسمي.
وبعده قدم مصطفى سلوي ورقة موسومة 
معني  أيهما  والتخييلي  الللواقللعللي  "ثنائية  بللل 
للغة االحتجاج في رواية قتل ميت للسعدية 
اسللللايلللللللللي"، علللملللل فللليلللهلللا علللللللى مللللللء فللللراغللللات 
اللللروايلللات انللطللاقللا مللن الللعللنللوان اللللذي يوحي 
بلغة االحتجاج الهادئة في الرواية التي تصف 
وتحتج وتنتفض على الواقع والجاد وتترك 

للللللتللاريللخ الللحللكللم، مللمللا جللعللل اللللروايلللة تصفية 
حساب وتطهير للذات والواقع واآلخر.

لرواية  مقاربته  في  أحمد جيالي  وانطلق 
طلللللوق الللللسللللراب للللجلللللللول قلللاسلللملللي، مللللن قلللللراءة 
املناصات التي قدمت له فرضية لقراءة النص 
واملللتللمللثلللللة فلللي الللنللظللر إلللللى اللللنلللص بللاعللتللبللاره 
تشخيصا لتمزق الذات والبحث عن الكينونة، 

وهذا ما أكدته قراءة الرواية.
وكلللللانلللللت املللللداخلللللللللة األخللللليلللللرة لللللنللللور اللللديلللن 
اللللفللليلللاللللي، تللللنللللاول فلليللهللا خللصللوصلليللة امللللكلللان 
التي  )الللحللدود(  الللروايللة بالجهة الشرقية  فللي 
انللعللكللسللت علللللى تلليللمللات الللللروايللللة املللتللمللثلللللة في 
الللهللجللرة والللتللهللجلليللر والللعللزلللة، وصللللراع املللركللز 
والللهللامللش، وهللو مللا انعكس على شخصيات 
املهمشني  هلليللمللنللة شللخللصلليللات  إذ  الللللروايللللات، 

واملنبوذين.

نخبة من الباحثين والنقاد يناقشون الخيال االجتماعي في الرواية المغربية

"الشعر واإلعالم" في الدورة الثانية من مهرجان الشعراء بتطوان
األربعاء 9  ماي 2018 - العدد: 8406

املشاركون في الندوة األدبية

 > عبد اللطيف أبي القاسم )و.م.ع(

الوطني  املؤتمر  انعقاد  م��ن  أي��ام  بعد  أن نسألك، ونحن على  ن��ود  ب��داي��ة   >
العاشر لحزب التقدم واالشتراكية، ما الذي سيميز هذا املؤتمر؟ وما هي أهم 

رهاناته؟
واالشتراكية،  التقدم  لحزب  العاشر  الوطني  املؤتمر  يميز  ما   <
عن سابقيه، هو أنه ينعقد في ظرفية سياسية خاصة، تطرح على 
هذا املؤتمر رهانني أساسيني، األول تنظيمي مرتبط بإعادة التفكير 
التنظيمية  قدراته  وفي  للحزب،  والتقريرية  التنفيذية  الهياكل  في 
وقدرته على املبادرة، وكذا على مدى تجدره وسط مختلف الفئات 

االجتماعية. 
ال��ره��ان ال��ث��ان��ي ه��و ره���ان س��ي��اس��ي، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن امل��ؤت��م��ر هو 
م��ن��اس��ب��ة ل��ط��رح ان��ش��غ��االت��ن��ا ال��ت��ي نتقاسمها م��ع ع���دد م��ن ال��ف��ئ��ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وه����ي االن���ش���غ���االت ن��ف��س��ه��ا امل����وج����ودة وس����ط ص��ن��اع 
األع��م��ال، واملثقفني والصحفيني. فهناك،  ال���رأي، وف��ي وس��ط رج���ال 
ال��ي��وم، ن��وع من عالمة االستفهام ح��ول ض��رورة إعطاء نفس جديد 
للسياسة، وإعطاء نفس جديد لإلصالحات التي تعرفها بالدنا على 
السياسي  أو  الديمقراطي  الصعيد  على  س��واء  األص��ع��دة،  مختلف 
أو االق��ت��ص��ادي أو االج��ت��م��اع��ي، ول��ه��ذا اخ��ت��رن��ا ل��ه��ذا امل��ؤت��م��ر شعار 
"ن��ف��س دم��ق��راط��ي ج��دي��د" وال���ذي أعتقد أن��ه شعار ذو دالل���ة عميقة، 
وم��ع��ب��رة، ف��امل��غ��رب ع��رف ف��ي عهد ج��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس، أي 
منذ بداية األلفية الثانية، عملية تحديث مهمة جدا، على مستوى 
ال��دم��ق��رط��ة، وع��ل��ى مستوى التطور االق��ت��ص��ادي، وال��دف��ع ف��ي اتجاه 
عدالة اجتماعية، وأيضا، على املستوى الثقافي، حيث أن العديد من 

األشياء تم تحقيقها على هذا املستوى. 
وب��ال��ت��ال��ي ف��م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي، ف���ي م��س��ار ي��م��ك��ن تشبيهه ب��ن��وع من 
املاراتون، ألن املسلسل التنموي، هو مسلسل طويل وصعب وشاق، 
)من الطبيعي( أن نكون دائما في حاجة إلى مواصلة الطريقة، ولكن 
بنفس ج��دي��د،  ول��ذل��ك ق��درن��ا أن ه��ن��اك ح��اج��ة إل��ى نفس ديمقراطي 
جديد، من أجل املزيد من الديمقراطية واملزيد من الحضور السياسي، 
وم���زي���د م���ن ح��ض��ور األح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��ت��أط��ي��ر ال��س��ي��اس��ي، 
وأي��ض��ا م��ن أج��ل ال��دف��ع بالفعل وامل��ب��ادرة ف��ي بلدنا، ب��اإلض��اف��ة إلى 
أن الحديث عن النموذج التنموي الجديد، يعني الحديث  عن قوة 
سياسية تقوده، ألنه يتعني خلق قيمة مضافة على مستوى األفكار 
واملقترحات،  والتي تتطلب بالضرورة وجود قوى سياسية فاعلة 

وحاملة لتلك األفكار واملقترحات.   
< أال ت��اح��ظ��ون أن ه��ن��اك ن��وع��ا م���ن ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي األح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة 

وتبخيس عملها؟ 
> مع األسف، هذا ما نستنتجه، حيث نالحظ أن هناك تبخيسا 
أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ل��أح��زاب ال��س��ي��اس��ي��ة، ول��ك��ل م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن م��ب��ادرات، 
وهذا ليس في صالح الديمقراطية املغربية، وهذه هي قناعتنا في 
ح��زب التقدم واالشتراكية حيث نؤكد على ض��رورة إع��ادة االعتبار 
للسياسة، وهو ما سيسمح باالهتمام أيضا بالجانب االقتصادي 
إعطاء نفس  الوقت  وف��ي نفس  الجديد،  التنموي  النموذج  ه��ذا  في 
جديد للجانب االجتماعي، ألن املغرب في حاجة إلى عدالة اجتماعية 
وإلى عدالة مجالية. ما وقع في الحسيمة، وما يقع في جرادة، أو في 
تنغير، أو في زاكورة، دليل على نوع من الغليان االجتماعي، ودليل 
على عدم الرضا، يتعني معرفة كيف يمكن التكفل بذلك، أوال سياسيا 
ب��ل��ورة حلول واقعية وملموسة  ث��م  التأطير،  ال��ق��درة على  م��ن خ��الل 
على املستوى االقتصادي واالجتماعي، ولذلك فهذا الرهان هو رهان 

جوهري وأساسي. 
وك��م��ا تعلمون، ف��إن ح��زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، تبنى رؤي���ة من 
أج���ل تنمية ق��درات��ه ال��ت��أط��ي��ري��ة وت��ج��دره وس���ط امل��ج��ت��م��ع، وسماها 
الرؤية  ف��إن ه��ذا املؤتمر سيعمل على تأكيد ه��ذه  "تجدر" وبالتالي 
وه����ذه ال��خ��ط��ة "ت���ج���در" ومل��ع��رف��ة ك��ي��ف ي��م��ك��ن، خ���الل األرب����ع س��ن��وات 
املقبلة، خاصة في أفق انتخابات 2021، أن نعطي دفعة قوية للحزب 
جوابنا  ه��و  ه��ذا  ال��وط��ن��ي.  السياسي  املشهد  ف��ي  مكانته  ولتعزيز 
التشكيك وتبخيس األحزاب  العملي والسياسي على كل محاوالت 

والحياة السياسية.
< ق��ب��ل ذل���ك ال��س��ي��د األم���ن ال��ع��ام، أود أن نبقى ف��ي ش��ع��ار امل��ؤت��م��ر "نفس 
ديمقراطي جديد" والذي هو شعار مكثف ويحيل على مجموعة من الرسائل 
هذا  إعطاء  يمكن  وم��ع من  الرسائل ص��راح��ة؟  ه��ذه  توجهون  ملن  السياسية، 

النفس الديمقراطي الجديد؟   
> ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، ه��و ح���زب م��س��ؤول، وه���و يشتغل 
وبالتالي  داخ���ل حكومة،  وم��ن  البرملانية  األغلبية  داخ���ل  م��ن  ال��ي��وم 
عندما يقول ب� "نفس ديمقراطي جديد" إنما يوجه هذا الخطاب إلى 
كما  األغلبية،  ف��ي  حلفائه  إل��ى  يوجهه  السياسيني،  الفرقاء  جميع 
يوجهه إلى الحكومة، وإلى كل شرائح املجتمع املغربي، على أساس 
أن يكون هناك وعي قوي بضرورة هذا النفس الديمقراطي الجديد. 
حزب التقدم واالشتراكية، يعقد األمل في أن يجد آذانا صاغية من 
قبل كل هذه األوساط، ألن القلق الذي يعتمر اليوم الساحة الوطنية، 
ال��ي��وم،  ال��ت��ي ن��وج��د عليها  ال��رؤي��ة املضببة، والغير واض��ح��ة،  وك���ذا 
تجعلنا ن��ك��ون ف��ي أم��س ال��ح��اج��ة إل��ى توضيح اآلف����اق، ول��ن يتأتى 
الدفعة،  التقدم واالش��ت��راك��ي��ة، إال بإعطاء ه��ذه  ف��ي نظر ح��زب  ذل���ك، 
وه���ذا ال��ن��ف��س ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ج��دي��د، وذل���ك ب��داي��ة ب��وج��ود سياسي 
ق��وي��ة بحمولة سياسية. وه��و ما  ف��ي وج���ود حكومة  ق���وي، يتمثل 

يعني ض��رورة رد االعتبار لأحزاب السياسية، وفسح املجال أمام 
هذه األخيرة لكي تمارس وظيفتها املتمثلة في التأطير السياسي، 
وأن تعبر عن مواقفها وآرائ��ه��ا، وأن تتحالف مع من تشاء، وكيف 
م��ا ت��ش��اء، ووق���ت م��ا ت��ش��اء، وه���و م��ا سيعطي، ف��ي ن��ظ��رن��ا، للحياة 

الديمقراطية نكهة جديدة. 
وع��ل��ى ه��ذا األس���اس ح��ذرن��ا، ف��ي ح��زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، من 
االستمرار في توجيه خطاب، من طرف العديد من األوساط، خطاب 
مدمر وسلبي، وسوداوي وتيئيسي، إزاء كل الفاعلني السياسيني. 

ال��ذي وصفتموه بالسوداوي،  < أال ت��رون أن ترويج هذا النوع من الخطاب 
هو ممنهج وموجه من قبل أطراف بعينها؟ في نظركم لفائدة من؟ وملصلحة 

من يتم ذلك؟  
> أنا، ب��دوري، أتساءل حول من له الفائدة في ترويج هذا النوع 
من الخطاب املناقض للديمقراطية، على اعتبار أنه من غير املمكن 
أن تكون هناك ديمقراطية، دون أحزاب سياسية. وال يمكن أن نؤمن 
ق���وي، ق��وام��ه أح����زاب سياسية  ت��أط��ي��ر  ان����زالق دون  املجتمع م��ن أي 
أو  يمينية  كانت  س��واء  وتعابيرها،  تلويناتها  باختالف  متجذرة، 
ال��ق��درة على تأطير جزء  ل��ه  ال��ك��ل  يسارية أو إس��الم��ي��ة، أو وسطية، 
املجتمع من  ه��ذا  أن نحصن  ب��ذل��ك  يمكن،  وب��ال��ت��ال��ي،  املجتمع،  م��ن 
كل ان��زالق. على أن نترك للتعابير الديمقراطية الكلمة الفيصل في 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات امل��الئ��م��ة، خ��اص��ة على امل��س��ت��وى ال��ح��ك��وم��ي، ب��إف��راز 
أغ��ل��ب��ي��ة واض���ح���ة، ق��وي��ة ب��م��واق��ف��ه��ا وب��ت��وج��ه��ات��ه��ا وب��ق��درت��ه��ا على 
اإلصالح، ونفس الشيء على مستوى املجالس الجهوية واملجالس 

املنتخبة األخرى. 
ومن ثمة أقول: إنه ال فائدة في تبخيس عمل األحزاب السياسية، 
وعمل املنتخبني، ألنه بهذه الطريقة، أعتقد أننا ال نساهم في بناء 

الديمقراطية املتقدمة التي ننادي بها جميعا ونطمح إليها. 
< اليوم هناك مشكل في تعريف األحزاب السياسية، فمن قبل كان هناك 
فرز واضح، بن اليمن واليسار، اليوم أصبح ذلك ضبابيا نوعا ما، وبالعودة 
إلى حزب التقدم واالشتراكية أين يتموقع اليوم بعد عشرين سنة من مشاركته 

في الحكومة؟ 
>  أخشى أن تكونوا أنتم أيضا، قد وقعتم تحت تأثير هذا النوع 
ال��ذي تحدثت عنه قبل قليل، وال��ذي يبخس األح��زاب  من الخطاب، 
املوجهة  السياسية  األط��روح��ة  م��ش��روع  ف��ي  ط��ورن��ا  لقد  السياسية، 
إليها،  االنتباه  يتعني  أساسية،  فكرة  العاشر،  الوطني  املؤتمر  إلى 
وهي تحاول أن تتوجه إلى من يروجون أننا نعيش مرحلة نهاية 
البراغماتية،  ت��س��ود فيه  أن  ع��ال��م يتعني  ف��ي  األي��دي��ول��وج��ي��ة، وأن��ن��ا 
ويروجون كذلك، أننا في عالم، يكفي فيه فقط، تطوير قدرات جيدة 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��دب��ي��ر. وه��ن��اك م��ن ي��ق��ول: إن��ه ليس ه��ن��اك ال ي��م��ني، وال 

يسار، وأن كل ما هناك، فقط، قرارات صائبة، وقرارات خاطئة. 
أقول ال، إن هذه الرؤية خاطئة، وأعتقد أننا عندما نكون حاملني 
لدينا جينات،  تتكون  وملشروع مجتمعي،  لرؤية  ألفكار، وحاملني 
وح��ي��ن��م��ا ن��ت��خ��ذ اإلج������راءات ال���الزم���ة، ف��إن��ه��ا ت��ك��ون م��ط��ب��وع��ة ب����إرادة 
دي��م��ق��راط��ي��ة، وب�����إرادة ت��ط��وي��ر اق��ت��ص��اد وط��ن��ي س��ي��ادي ق���وي، ق��ادر 
على ال��ص��م��ود ف��ي وج��ه امل��ن��اف��س��ة، م��ع ق��ط��اع عمومي ق���وي، وقطاع 
خاص قادر على إيجاد فضاء مالئم ليتطور. فأن تتكون لدينا هذه 
الجينات االج��ت��م��اع��ي��ة، معنى ذل��ك ال��رغ��ب��ة األك��ي��دة ف��ي إق���رار عدالة 
التهميش،  مظاهر  وك��ل  والهشاشة  الفقر  محاربة  وف��ي  اجتماعية، 
ومحاربة كل أشكال عدم املساواة، ومعنى ذلك أيضا الرغبة األكيدة 
في التنمية املجالية، حتى تتمكن كل األقاليم والجهات من االستفادة 
من ثمار التنمية، وعدم ترك فئات اجتماعية واسعة، على الهامش. 
فحينما يكون لدينا هذا النوع من القلق واالنشغال، أعتقد، ال يمكن 
أن تكون إال تقدميا ويساريا، اآلن إذا كان البعض لديهم هذا النوع 
من الخطاب، وهم في الواقع يطورون مقترحات وإجراءات وتدابير 
تسير في اتجاه مناقض، هذا يعني، بكل بساطة، أنهم من اليمني 

أو من وسط اليمني. 
 إذا كان هناك، أيضا، من قضايا ينبغي توضيح املوقف بشأنها، 
فهي منظورنا، حول مسألة القيم، واملسألة الثقافية، فعندما نقدم، 
ال��رج��ل  ب��ني  امل���س���اواة  أن��ف��س��ن��ا، ك��ح��زب ينتصر لقضية  ق���وي  بشكل 
وامل��رأة. أقول آسف: ال يجب أن نعتقد أن كل األح��زاب السياسية في 
املغرب، هي في هذا الصف، حيث نجد بعض هذه األحزاب ضد هذا 
التوجه بصفة مطلقة، وهي أحزاب لها توجهات محافظة، وأخرى 
اآلخ��ر،  البعض  فيما  ال��خ��ط��اب،  امل��س��اواة فقط على مستوى  تتبنى 
امل��س��اواة،  م��ع قضية  التقدم واالش��ت��راك��ي��ة، يتفاعل  وضمنهم ح��زب 
بشكل يومي، ويبلور بشأنها مجموعة من األفكار واملقاربات، وال 
يجد أي حرج في طرح جميع القضايا التي تخص املساواة الفعلية 
ب��ني ال��رج��ل وامل����رأة دون استثناء، بما ف��ي ذل��ك امل��س��اواة ف��ي اإلرث، 
فنحن في حزب التقدم واالشتراكية، نتبنى ونعبر عن تلك املواقف 

بشكل علني وقوي.  
امل��واق��ف، علما أننا  ال��ن��وع م��ن  ال��ي��وم، على تطوير ه��ذا   نشتغل 
جعلنا من املساواة محورا أساسيا، ويجب التأكيد، على األقل أننا 
التوقف عن  أفكارنا، وبالتالي يتعني  نمتلك الشجاعة للتعبير عن 
ترويج هذا النوع من الخطاب الذي يبخس األحزاب السياسية، ألن 
الخطاب  ه��ذا  السياسة، وبمثل  الخطاب نعمل على قتل  ه��ذا  بمثل 
نسعى لترسيخ مقولة: "إن جميع األحزاب تتشابه وأنها ال تصلح 

ألي ش����يء، وأن م���ا ن��ح��ت��اج إل���ي���ه، ف��ق��ط، ه���و ال��ت��وف��ر ع��ل��ى م��دب��ري��ن 
ج��ي��دي��ن"، وأن��ت��م تعرفون عندما يريد ه��ؤالء "امل��دب��رون  الجيدون" 
اتخاذ ق��رارات تهم، مثال، معالجة الحراك االجتماعي في ج��رادة أو 
القضية  ت��ط��ورات  بمعالجة  األم���ر  يتعلق  حينما  أو  الحسيمة،  ف��ي 
الوطنية، وض��رورة تقوية الجبهة الداخلية، أو معالجة العديد من 
القضايا التي تهم الشأن السياسي، هنا تظهر محدودية تدخالتهم، 
وبالتالي أعتبر أننا بحاجة إلى مدبرين جيدين وإلى حكامة جيدة، 
وإش���راك ال��ك��ف��اءات العالية امل��وج��ودة داخ���ل ال��وط��ن، لكن ف��ي الوقت 

ذاته، نحن بحاجة إلى سياسة قوية قادرة على بلورة رؤية قوية. 
< بعد مرور أربع سنوات على املؤتمر الوطني التاسع، أنتم مطالبون أمام 
املؤتمر الوطني العاشر بإعطاء الحصيلة، بما فيها حصيلة تحالفكم مع حزب 
العدالة والتنمية، ماذا ربحتم كحزب التقدم واالشتراكية وماذا خسرتم كذلك؟ 

أي كيف ستقيمون ذلك بمنطق الربح والخسارة؟ 
> ت��ري��د ال��ح��دي��ث ع��ن منطق ال��رب��ح وال��خ��س��ارة ف��ي امل��واق��ف التي 
التقدم واالشتراكية خالل الستة سنوات األخيرة، أي  تبناها حزب 
قبل املؤتمر الوطني التاسع، بداية أرفض منطق الربح والخسارة، 
ألن��ن��ا لسنا ف��ي س��اح��ة ال��ب��ورص��ة، وأع��ت��ق��د أن ه��ن��اك امل��ب��دأ، وه��ن��اك 
امل���ش���روع امل��ج��ت��م��ع��ي، ال����ذي ن��ت��وخ��اه، وه���ن���اك ال��ق��ي��م ال��ت��ي نحملها 
ون��داف��ع عنها، وعلى ه��ذا األس���اس فحزب التقدم واالش��ت��راك��ي��ة هو 
حامل ملشروع سياسي منذ أزيد من سبعني سنة، ولذلك نحن نريد 
برملانية،  ملكية  على  أي  حقيقية،  ديمقراطية  على  قائما  مشروعا 
ديمقراطية، اجتماعية، يحظى فيها ملك البالد بدور الحكم، كما هو 
منصوص عليه في الدستور الحالي، واملوجه ألهم ق��رارات الدولة، 
واختيارات الدولة، وبالطبع إمارة املؤمنني ورئاسة الدولة، والقيادة 
أدوار طالئعية  ل��ه  ال��ص��ف��ة  وب��ه��ذه  امل��ل��ك��ي��ة،  املسلحة  ل��ل��ق��وات  العليا 

أساسية. 
لكن إلى جانب ذلك، يتعني أن تكون هناك حكومة قوية منبثقة عن 
صناديق االقتراع، حكومة تتكون من أحزاب سياسية، لها استقاللية 
وال��دف��اع عنها  البدائل،  القدرة على ط��رح  قراراتها، ولها  اتخاذ  في 
أمام املواطنات واملواطنني، وبالتالي ضمان حياة سياسية، تتميز 
ق��وي على كافة األص��ع��دة، بداية  بحضور املجالس املنتخبة بشكل 
مختلف  ثم  بغرفتيه،  البرملان  في  املجسدة  التشريعية  السلطة  من 
أن تتمتع بصالحيات قوية، فضال  التي يتعني  املنتخبة،  املجالس 

عن مؤسسات دستورية تقوم بواجبها على جميع املستويات..
< اعتذر عن مقاطعتكم، كل ما تقولونه اآلن، على املستوى املبدئي وعلى 
املستوى النظري صحيح، لكن، أال ترون أن هذا النوع من التحالف ساهم في 

إضعاف هوية حزب التقدم واالشتراكية...؟
> سآتي إلى ذلك، وما ينبغي أن تفهموه جيدا، هو أننا في 

حزب التقدم واالشتراكية، لنا توجه ال يقوم على حساب 
األمتار، أو الدراهم، أو الكيلوغرامات املطروحة علينا 

ف���ي ال���ي���وم أو ال��ي��وم��ني امل��ق��ب��ل��ني، ول���ذل���ك أرف���ض 
التقييم بمنطق الربح والخسارة، نحن كحزب 
سياسي تقدمي لنا مشروع، ونرى كيف يمكن 
امل���ش���روع، أي كيف  إل���ى تحقيق ه���ذا  أن ن��ص��ل 
نصل إل��ى ه��ذا املجتمع ال��ذي نعيش فيه هذه 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ون��ع��ي��ش ف��ي��ه ن��م��اء اق��ت��ص��ادي��ا، 
ذلك  أج��ل  م��ن  اجتماعية،  ع��دال��ة  فيه  ونعيش 
ك��ن��ا ن��ب��ح��ث دائ���م���ا ف���ي ح��ي��ات��ن��ا ع���ن ح��ل��ف��اء. 
وجدنا أساسا حلفاءنا في الحركة الوطنية 
على مر التاريخ.. لكن، وفي مرحلة تاريخية 

املاضي  العقد  معينة، وتحديدا في نهاية 
أي نهاية سنة 2008 وبداية 2010 وجدنا 

ف���راغ���ا ح��ق��ي��ق��ي��ا، ت��م��ث��ل ف���ي ع����دم ق���درة 
بتعبيراتها  الوطنية  الحركة  أح��زاب 
املختلفة، واملجسدة آنذاك في الكتلة 

مواصلة  على  الديمقراطية، 
ال��ت��ن��اغ��م، ب��ل وج��دن��ا عجزا 
ع����ل����ى م����س����ت����وى إم���ك���ان���ي���ة 

م��واج��ه��ة م���ا ك���ان ي��ح��دث 
آن����������ذاك ع����ل����ى ال���س���اح���ة 

فبحثنا  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
م������������ع م������������ن ي����م����ك����ن 

ن�����ش�����ت�����غ�����ل،  أن 
ووج���������������دن���������������ا 
ح��������ي��������ن��������ه��������ا، 
ت�������������الق�������������ي�������������ا 

م��وض��وع��ي��ا مع 

ARP05 ARP12

< حاوره: جنيب العمراني - محمد حجيوي 
 امبارك الطفسي- توفيق أمزيان

5 األربعاء  9 ماي 2018 - العدد: 48406 حواراألربعاء  9 ماي 2018 - العدد: 8406 حوار

رهاننا الحقيقي هو مواصلة اإلصالحات السياسية وال نطمح ألي شيء آخر غير ذلك 

"نفس ديمقراطي جديد" شعار موجه إلى جميع الفرقاء السياسيين وإلى الذات الحزبية أيضا

تحالفنا مع العدالة والتنمية لم يفقدنا أي شبر من هويتنا بيان اليوم تحاور محمد نبيل بنعبد الله األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية عشية المؤتمر الوطني العاشر

حزب العدالة والتنمية...
العدالة  م��ع  املوضوعي  بالتاقي  تقصدون  وم���اذا  مل���اذا؟   >

والتنمية؟ 
ال��دف��اع عن  ف��ي  التالقي يتمثل  > بكل بساطة، ه��ذا 
الديمقراطية، والدفاع عن قدرة املغرب على أن يؤسس 
لتجربة سياسية قائمة على أساس مضامني دستور 
والتنمية،  العدالة  م��ع  تحالفنا  ال��غ��رض  ول��ه��ذا   ،2011
والجميع يمكنه أن يشهد بذلك، بداية من مناضالتنا 

ومناضلينا. 
 ف��ح��زب ال��ت��ق��دم واالش���ت���راك���ي���ة ي��ظ��ل ح��زب��ا ي��س��اري��ا 
يتغير  ول��م  وح��داث��ي��ا،  وديمقراطيا  اشتراكيا  تقدميا 
على ه��ذا امل��س��ت��وى. ب��ل على األك��ث��ر م��ن ذل��ك أطلب من 
العدالة  أن ينظروا صوب حزب  العديد من املالحظني 
ال��ذي تطور وأدخ��ل  ال��ح��زب  والتنمية، وس��ي��ج��دون أن 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ي��م ال��ج��دي��دة، ف��ي م��ق��ارب��ت��ه السياسية، 
ه���و ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، ول���ي���س ح����زب ال��ت��ق��دم 
واالش���ت���راك���ي���ة ه���و ال�����ذي "ت���أس���ل���م"، أو أص���ب���ح ح��زب��ا 
محافظا، بل العكس من ذلك حزب التقدم واالشتراكية 
هو الذي أثر إيجابا في هذا االتجاه، بالطبع بنوع من 
الذكاء والتريث والحكمة، حيث لم نفقد أبدا أي شبر 

من هويتنا. 
كثيرا ما يطرح علينا سؤال بهذا الخصوص، وأؤكد 
ه��ن��ا، ب��ش��ك��ل ج����ازم، أن���ه س����واء خ���الل ت��ج��رب��ة الخمس 
س��ن��وات امل��اض��ي��ة م��ع ح��ك��وم��ة ع��ب��د االل����ه ب��ن��ك��ي��ران، أو 
حاليا مع حكومة سعد الدين العثماني، الذي نتمنى 
له النجاح والتوفيق في مهمته الحكومية، لم يسجل 
ع��ل��ى ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة أن ص���ادق ع��ل��ى ق��رار 
يتسم بنزعة ماضوية أو نكوصية، أو مناقضة ملبادئ 
وبالحريات،  بالديمقراطية  تمس  أو  امل��س��اواة،  وقيم 
ف��ك��ف��ى م���ن االت���ه���ام���ات امل��ت��س��م��ة ب��ال��ع��م��وم��ي��ة، وإط���الق 
األحكام هكذا، ب��دون أس��اس، فليس هناك مثال واحد 

يفيد بتخلي الحزب عن هويته. 
العام، إذا سمحتم، ربما لدعم ما تقولون،  < السيد األمن 
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص، إن ال��ل��ق��اء ال��ي��س��اري ال��ع��رب��ي ال���ذي التئم في 
ضيافة حزب التقدم واالشتراكية قال إنه يتابع باهتمام تجربة 

حزب التقدم واالشتراكية وتحالفه مع العدالة التنمية...
> بل األكثر من ذلك، يمكن أن نقول بأن موقف حزب 
ي��زال بذكاء كبير،  التقدم واالشتراكية، كان يتسم وال 
ك��ان بإمكاننا كذلك أن نرفض كما فعل البعض،  ألن��ه 
وأال ن��ن��ظ��ر ح��ت��ى إل���ى اإلخ�����وة ف���ي ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 
وآن������ذاك، م���ن دون ش���ك ك���ان س��ي��ف��رض ع��ل��ي��ه��م البحث 
ع��ن ح��ل��ف��اء آخ���ري���ن. وال���ح���ال، ل��ل��ت��ذك��ي��ر، أن ق��ي��ادة ه��ذا 
ال��ح��زب ك��ان��ت ت��ق��ول بشكل واض���ح خ��اص��ة سنة 2011 
مع تشكيل حكومة عبد اإلله بنكيران، بأنهم يريدون 
تشكيل حكومة مع الكتلة الديمقراطية، هكذا هو كان 
أن  الخطاب، أعتقد  إل��ى ه��ذا  االختيار، عندما تستمع 
هذا األمر يتعني أن يلتقط، وحزب التقدم واالشتراكية 
التقطه  آن��ذاك  التقطه إيجابا، كما أن حزب االستقالل 
إي��ج��اب��ا، م��ع األس���ف اإلخ����وة ف��ي االت��ح��اد االش��ت��راك��ي، 
بتأخر كبير التحقوا بالركب، لكن بعدما فات األوان، 
واإلخ����وة ف��ي ح��زب االس��ت��ق��الل خ��رج��وا بشكل مفاجئ 
وغ��ي��ر م��ف��ه��وم م���ن ت��ج��رب��ة ال��س��ي ع��ب��د اإلل����ه ب��ن��ك��ي��ران، 
أق����ول ذل���ك وه���ي م��واق��ف م��ع��ب��ر ع��ن��ه��ا م��ن داخ����ل ح��زب 
االستقالل، مع االحترام التام للقرارات املستقلة لهذين 

الحزبني الشقيقني. 
إذن من هذه الناحية اطمئنوا، ولكن هل من ناحية 
ال��ح��ض��ور ال��س��ي��اس��ي أدي���ن���ا ال��ث��م��ن؟ ن��ع��م أدي���ن���اه من 
الناحية االنتخابية، ألسباب عديدة مرتبطة بطبيعة 
الصراع في املغرب، وبأنه لم يكن هناك رضا على هذا 
االص��ط��ف��اف ال���ذي اخ��ت��اره ح��زب التقدم واالش��ت��راك��ي��ة، 
ل��ك��ن م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��م��ي��ة، وم���ن ن��اح��ي��ة سمعة ح��زب 
ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، وم���ن ن��اح��ي��ة ت��ع��ام��ل امل��واط��ن��ات 

أن هناك تقديرا واملواطنني مع هذا الحزب، أعتقد 

كبيرا واحتراما قويا، وهناك اليوم مكانة أرقى لحزب 
التقدم واالش��ت��راك��ي��ة ف��ي أع��ني امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني. 
من  نتمكن  وأن  الحضور  ه��ذا  أكثر  نجدر  أن  لنا  بقي 
تحويل هذه األفكار واملقترحات واملقاربات إلى تقدم، 

وإلى حضور انتخابي أقوى. 
الوطني  للمؤتمر  أطلق دينامية جديدة تحضيرا  الحزب   >
العاشر، واختار مجموعة من القواعد التنظيمية كتقليص عدد 
أعضاء اللجنة املركزية ونفس الشيء بالنسبة لعدد املؤتمرين، 
التنظيمية ستفرغ  اإلج���راءات  ه��ذه  إن  يقولون  املراقبن  بعض 
الحزب من أطره، أنتم كأمن عام، وبهذه اآلليات الجديدة كيف 

تنظرون إلى مستقبل الحزب؟  
> ال���ظ���روف ال��ح��ال��ي��ة ال��ت��ي ن��ح��ي��اه��ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
السياسي هي ظروف صعبة وبالتالي نحن في أمس 
ال��ح��اج��ة إل��ى استجماع ك��اف��ة ق��وان��ا، وإل���ى أن نحافظ 
بالثبات على  أداة حزبية قوية سياسيا، وقوية  على 
امل���واق���ف، وق��وي��ة ه��وي��ات��ي��ا ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى توجهاتنا 
ال��ي��س��اري��ة االش��ت��راك��ي��ة، خ��ص��وص��ا أم����ام ت��ل��ك الحملة 
التي أشرنا إليها سابقا، والهادفة إلى طمس األفكار 
وال��ه��وي��ات واألي��دي��ول��وج��ي��ات. نحن ف��ي ح��اج��ة كذلك، 
إل���ى أن ن��ؤك��د ع��ل��ى أن����ه، ال���ي���وم، ه��ن��اك ف��ت��رة ي��ت��ع��ني أن 
تمر، وستعود، كما حصل ذلك في تاريخ حزبنا عدة 
النفس  لهذا  املجال  لفتح  م��رات، ستعود فترة جديدة 

الديمقراطي الجديد، الذي نطمح إليه. 
ب���داي���ة  أو  إن������ه خ������الل س���ن���ة 1965  ي����ق����ول  ك������ان  م����ن 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات أو ب��داي��ة ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات، أن��ن��ا سنتوفر 
على دستور من طينة دستور سنة 2011، ولذلك نحن 
ل��م نفقد األم���ل، ون��ق��ول ال��ي��وم، كفى م��ن االن��ح��الل على 
املستوى الحزبي وعلى املستوى التنظيمي، كفى من 
وال  بالنوعية،  تتميز  ال  ولكنها  بالعدد  تتميز  آليات 
بالصالبة، وال تتميز بالثبات على املواقف. وبالتالي 
نحن لسنا بحاجة إلى لجنة مركزية تضم ما يزيد عن 
ألف عضو، ولسنا في حاجة إلى هياكل محلية تنتخب 
وال تقوم بواجبها، ملدة سنوات دون أن تحاسب، لسنا 
في حاجة، كذلك، إلى أن نستمر في التوفر على تنظيم 
ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي يعرفها  ال ي��ت��ف��اع��ل، وال ي��ت��أق��ل��م م���ع 
املجتمع، لذلك اتخذنا العديد من اإلج��راءات، واتفقنا 
على تلك اآلليات التي أقرتها اللجنة املركزية باإلجماع 

وهي أعلى هيئة تقريرية بعد املؤتمر.
 أريد أن أقول لكم شيئا أساسيا، هو أنه بعد لحظة 
كبيرة  وب��ت��س��اؤالت  الحيرة،  م��ن  بنوع  اتسمت  معينة 
ا بمسألة البطاقة وتدبير  على املستوى الداخلي، بدء
االن���خ���راط���ات وت��ج��دي��ده��ا، وت���أدي���ة واج����ب االن���خ���راط، 
بعد هذه الفترة، كان العديد يقول بأنه ستكون هناك 
ص���راع���ات وخ���الف���ات ك��ب��ي��رة ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ع���دد املقاعد 
املقلصة، سواء بالنسبة لعدد املؤتمرين، أو بالنسبة 
ل��ع��دد أع��ض��اء اللجنة امل��رك��زي��ة، وأن ه���ذا ال��ق��رار ال��ذي 
سيفرز لجنة مركزية منبثقة من املؤتمرات اإلقليمية، 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ت��ب��ع��ني، س���واء م��ن داخ���ل أو م��ن خ��ارج 
الحزب، كانوا يقولون إن هذا األم��ر سيؤدي إلى عدد 
من املشاكل الداخلية، لكن الواقع عكس ذلك، حيث أرى 
اإلقليمية مرت  املؤتمرات  أن  ارتياح  بكل 
بشكل عاد، بما في ذلك بعض الفروع 
ال����ت����ي ك����ان����ت ف���ي���ه���ا م����ش����اك����ل، وأن 
األم�����ور م����رت ب��ش��ك��ل س��ل��ي��م وب���أن 
90 ف��ي امل��ائ��ة م��ن ه��ي��اك��ل ال��ح��زب 
ت���ق���ب���ل���ت ه������ذه اإلج�������������راءات ال���ت���ي 
مرحلة  ف��ي  سندخل  بأننا  ت��وح��ي 
جديدة.  مرحلة  ستكون  أنها  أعتقد 
التي  املعارك األساسية  وبالتالي من 
يتعني ربحها بالنسبة لأربع سنوات 
ال��ذي  ال��ح��زب  بناء  ه��ي معركة  املقبلة، 

يمر بالضرورة عبر هذه اإلجراءات.. 
< ه��ن��ا ي��ت��ب��ن أن ش���ع���ار امل���ؤت���م���ر "ن��ف��س 
ديمقراطي جديد" هو أيضا موجه إلى الحزب 

على مستوى التنظيم الداخلي؟ 
> ن����ع����م، أن����ت����م ع���ل���ى ص���������واب، "ن���ف���س 
دي��م��ق��راط��ي ج���دي���د" ه���و ش��ع��ار ينسحب 
ع��ل��ى األوض�������اع ال���ع���ام���ة ف���ي ب����الدن����ا، كما 
ينسحب على حزب التقدم واالشتراكية 
في الوقت ذاته، أي أننا في حاجة إلى 

نفس ديمقراطي جديد، وفي حاجة إلى أن نعيد النظر 
مواجهة  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  وف���ي  التنظيمية،  هياكلنا  ف��ي 

التحديات املطروحة علينا اليوم. 
عشنا فترات صعبة، حتى أكون أوضح، وسنعيش، 
م��ن دون ش��ك، ف��ت��رات أخ���رى صعبة، ف��ي ه��ذه املرحلة 
الطائرة  تمر  األج��واء مضطربة وعندما  تكون  عندما 
القيادة  ت��ك��ون  أن  م��ن منطقة اض��ط��راب ج���وي، يتعني 
ال��ح��زب.  م��ا يتوفر عليه  ت��ح��اف��ظ، على  أن  ق���ادرة على 
وان��ط��الق��ا م��ن ذل���ك، أن تبني ه���ذه ال��ه��ي��اك��ل م��ن جديد 
وهذا ما نقوم به اآلن، وأعتقد أن في ذلك فائدة كبيرة 
ل��ح��زب��ن��ا، م��ع ض����رورة إدخ����ال نكهة ج��دي��دة،  بالنسبة 
ل��ذل��ك قلنا "ن��ف��س دي��م��ق��راط��ي ج��دي��د" وال��ج��دي��د يعني 
فتح الباب أمام طاقات شابة جديدة، أمام نساء، وأطر، 
وف��اع��ل��ني ف��ي أع��م��اق املجتمع امل��غ��رب��ي، وف��ي ضواحي 
الوسطى،  الطبقات  امل��دن، واألح��ي��اء املهمشة، ووس��ط 
وفي العالم القروي، علينا أن نجد هذا النفس الجديد 
في كل ه��ذه األوس���اط، أتمنى أن تكون األرب��ع سنوات 

املقبلة قادرة على بلورة هذا التوجه. 
< اسمحوا لي السيد األمن العام، أن أتقاسم معكم، بعض 
األسئلة حول مخاوف على هذا املستوى، أي على هذا املستوى 
مقلصة،  م��رك��زي��ة  لجنة  التنظيمية،  اآلل��ي��ة  ه���ذه  أو  التنظيمي 
منتخبة من طرف املؤتمر، يمكن أن تخلق نوعا من الاتوازن 
املؤتمر  فبعد  األط���ر،  املناضلن  وب��ن  األع��ي��ان،  املنتخبن  ب��ن 
الوطني العاشر، لن نجد الرباط والدار البيضاء ممثلن بنفس 

املستوى الذي كانوا عليه في املؤتمر الوطني التاسع؟ 
** الفروع اإلقليمية الرباط والدار البيضاء، واملدن 
الكبرى، ما عليها سوى العمل، لتتمكن بشكل حقيقي 
من تطوير حضور جديد، لنكن صرحاء، نحن بصفة 
عامة في املدن الكبرى، دخلنا في نوبة سبات عميق، 
وأردن��ا أن نظل نعيش على اسم وتاريخ حزب التقدم 
واالش��ت��راك��ي��ة، واالك��ت��ف��اء ب��ذل��ك، علما أن بعض ه��ؤالء 
ال��ذي��ن ي��م��ث��ل��ون ال��ح��زب ف��ي ه���ذه امل���دن ه��م م��وج��ودون 
هناك ألزيد من عشرين سنة أو ثالثني سنة، معتقدين 
اعتقاد خاطئ، ألننا  أن وجودهم هناك، يكفي. وه��ذا 
ل��س��ن��ا ه��ن��ا م���ن أج����ل ذوات����ن����ا، أو م���ن أج����ل ح��م��ل اس��م 
ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة ف��ق��ط، ن��ح��ن ه��ن��ا م��ن أج��ل 
املجتمع  أفكارنا في  ال��ق��درة على تجدير  لنا  أن تكون 
امل��غ��رب��ي، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ن��اك اس��ت��ح��ق��اق ان��ت��خ��اب��ي 
ال��ق��درة على إح��راز نتائج  يجب أن تكون لنا، كحزب، 
دال��ة وم��ؤث��رة، يمكن أن يكون هناك ن��وع من التنافس 
وهو أمر مشروع وسليم، لكن يتعني أن نستوعب أننا 
املؤسسني  فقد سبقنا جيل  ع��اب��رون،  كلنا مناضلون 
الذي أرسى قواعد الحزب، وبلور توجهاته األساسية، 
وج���اء ب��ع��ده جيل س��اه��م ف��ي تطوير ال��ح��زب، وه��ن��اك، 
ال��ح��زب، ويتعني أن  ال��ي��وم، جيل ي��ح��اول الحفاظ على 
يفسح امل��ج��ال ألج��ي��ال ج��دي��دة ي��ك��ون ب��م��ق��دوره��ا منح 
أعتبر  فأنا  الجديد،   الديمقراطي  النفس  ه��ذا  الحزب 
أن "ال شيء أزلي، وال شيء يمكن أن يستمر على نفس 

الحال إلى ما ال نهاية". 
< مقاطعا، لكن هناك بعض األطر التي لن تنتدب في املؤتمر 

املقبل؟ 
> ت��ع��ل��م��ون أن���ه م��ن��ذ ح���وال���ي ع���ش���رات ال��س��ن��ني، بكل 
ت�����واض�����ع، ل����م أك�����ن ش�����يء ي�����ذك�����ر..، ن���اض���ل���ت وت��ح��م��ل��ت 
مسؤوليات، وأصبحت أمينا عاما، وغدا سأصبح من 
ج��دي��د، ال ش���يء. وع��ل��ى ه���ذا امل��س��ت��وى يتعني أن تكون 
ه���ن���اك ك����ف����اءات أخ�����رى ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��ع��وض��ن��ي وأن 
ت��ع��وض م��ئ��ات ال���رف���اق األط���ر امل���وج���ودة داخ���ل ال��ح��زب، 
وبالتالي إذا لم يعد البعض موجودا اآلن، هذا ال يعني 
أن الحزب لم يعد م��وج��ودا، هناك أط��ر جديدة تلتحق 
بالحزب، وهناك كفاءات جديدة تلتحق بالحزب، وليس 
فقط، ألن هناك موال يتم ترديده هذه األيام، ال تعتقدون 
أن اللجنة املركزية ستتكون فقط، من املنتخبني، أو من 

األعيان، كما يعتقد ذلك البعض. 
النتائج تثبت عكس ذلك، وإذا كنتم تتابعون نتائج 
أن  أط���را كما  ه��ن��اك  أن  اإلقليمية، سيتضح  امل��ؤت��م��رات 
ه��ن��اك م��ن��ت��خ��ب��ني، وس��ي��ت��ض��ح ل��ك��م األم����ر ب��ش��ك��ل ج��ل��ي، 
على أن تركيبة اللجنة املركزية املقبلة، ستكون بعيدة 
كل البعد عن ذلك التصور، أو باألحرى عن ذلك املوال. 
وسيكون هناك نوع من التوازن بني املنتخبني واألطر، 
وكل ذلك تم التفكير فيه بشكل عميق، ألننا نعرف جيدا 
أننا في حاجة إلى هؤالء األطر، كما نعرف جيدا أننا في 

حاجة إلى هؤالء املنتخبني.  
ال��ق��درة على  ت��ك��ون لدينا  أن  إذن، يتعني 
ت��ق��وي��ة ال���ح���زب ب���األط���ر وف����ي ن��ف��س ال��وق��ت 
ال���ذي يشكل  تقويته باملنتخبني، ه��ذا ه��و 
م��س��ت��ق��ب��ل ح������زب ال���ت���ق���دم واالش����ت����راك����ي����ة، 
أي أن ت��ك��ون ل��ن��ا ال���ق���درة ل��الش��ت��غ��ال على 
على  فقط  اشتغلنا  إذا  ألن��ه  الواجهتني، 
وإذا  روح���ه،  ال��ح��زب  املنتخبني، سيفقد 
اش��ت��غ��ل��ن��ا ف��ق��ط ع��ل��ى األط�����ر س��ن��ح��اف��ظ 
على هذه الروح وعلى األفكار واملبادئ 
الجيدة، لكن لن يكون لها أي تأثير في 
املجتمع املغربي، ولذلك يتعني أن يكون 

هناك توازن بني الجانبني. 
< ك���ي���ف ت���رس���م���ون آف������اق ح�����زب ال��ت��ق��دم 

واالشتراكية ما بعد املؤتمر الوطني العاشر؟ 
** ه��ن��اك، م��ا ه��و مرتبط ب��اآلف��اق السياسية، حيث 
نطمح حقيقة في أن ندخل هذه املرحلة الجديدة، وأن 
ي��ع��رف امل���غ���رب، ف��ي إط����ار ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ال��ج��دي��د، 
حركية ج��دي��دة وم��ت��ج��ددة، وأن ندخل م��ج��ددا ف��ي عهد 
اإلصالح القوي على مختلف األصعدة، هذه آمالنا في 
حزب التقدم واالشتراكية، ومن أجل ذلك نناضل، وعلى 
هذا األساس نشتغل، وال نطمح إلى شيء آخر غير ذلك، 
في إطار الدستور وفي إطار القوانني، وفي إطار العمل 
ال��ج��م��اه��ي��ري ال��دي��م��ق��راط��ي ال���ذي آم���ن ب���ه، دائ��م��ا، ح��زب 

التقدم واالشتراكية. 
 كما نطمح حقيقة، أن نعيد لحزب التقدم واالشتراكية 
أمجاده على كافة األصعدة، هذا األمر يتطلب كثيرا من 
أم��ام انسالل بعض  االشتغال، ويتطلب صرامة كبيرة 
األوجه االنتهازية، وظهور بعض السلوكات الفردانية 
في  البعض  وإرادة  الشخصية،  املصالح  ع��ن  والبحث 
خ��دم��ة أغ�����راض شخصية م��ح��ض��ة، ك���ل ذل���ك ي��ت��ع��ني أن 
نحاربه بقوة، نحن ننحدر من ثقافة تقول بأن الحزب، 
أداة من أجل التغيير، أي من أجل تغيير املجتمع، وأننا 
كمناضلني نضع أنسفنا رهن إشارة هذه األداة، من أجل 
خدمة األهداف السياسية واإليديولوجية والفكرية التي 
نؤمن بها. هذا هو حزب التقدم واالشتراكية ال��ذي إذا 
حافظ على هذه النكهة سيستمر في املجتمع، وستكون 
له قيمة مضافة. إذا تخلى عن ذلك سيصبح حزبا من 
ضمن األح��زاب األخ��رى دون طعم، وال ل��ون خ��اص، وال 
نكهة خاصة، آنذاك، ال قدر الله، يمكن أن نصلي صالة 

الجنازة على حزب التقدم واالشتراكية. 
أريد أن أقول من كل ذلك، أنه، ال توجد "أنا" في حزب 
التقدم واالشتراكية، وهذا شيء مهم، ألنه إذا تضخمت 
"األنا" شيئا فشيئا داخل التنظيم، سنقتل حزب التقدم 
واالشتراكية، طبعا هناك أشخاص وهناك مناضلون، 
ك��ل واح���د يحمل معه شيئا م��ا، ول��ه ق���درات وك��ف��اءات، 
لكننا جميعا في خدمة مشروع مجتمعي، وفي خدمة 
رؤية ومبادئ وقيم، فمن له االستعداد ملواصلة املسير 
على هذا النهج، فمرحبا به، فالطريق مفتوح، ومن له 
مصالح أخ��رى، يريد أن يصبح وزي��را، وغضب ألنه لم 
يصل إلى تحقيق ذلك، أو أنه أراد فقط، أن يبقى مسؤوال 
املركزية،  اللجنة  ف��ي  أو  للحزب،  السياسي  املكتب  ف��ي 
أنا أطرح السؤال على هؤالء، وأقول لهم نعم لكم الحق 
املطلق في أن يكون لديكم طموح، لكن ما معنى العضوية 
في املكتب السياسي أو  اللجنة املركزية، هل هي هوية؟ 
أم هي رؤي���ة؟ أعتقد أنها وض��ع ره��ن اإلش���ارة للنضال 
والتضحية باملال وبالوقت، وخدمة مشروع سياسي، 
وليس للتستر خلف األشجار والتواري للخلف عندما 
يكون الوضع صعبا، والظهور والعودة للواجهة كلما 
تحسن هذا الوضع، أي عندما تكون هناك عاصفة في 

مكان ما، ننحني وننتظر لتمر. 
إذن يتعني إعادة بناء رؤيتنا ملسألة االنتماء لحزب 
التقدم واالشتراكية، واالشتغال على ذلك بشكل قوي، 
بحيث يكون األشخاص على وعي بانتمائهم وبطبيعة 
ه��ذا الحزب واختالفه عن أح���زاب أخ��رى التي يمكن أن 
يصطفوا فيها لقضاء مصالحهم الشخصية والفردية. 
أن���ا، شخصيا، أن��ت��م��ي إل���ى ج��ي��ل مل��ا ان��خ��رط��ن��ا ف��ي ه��ذا 
ف��ي الحكومة،  ل��م نكن نتصور يوما أن نكون  ال��ح��زب، 
ي��وم��ا ما  أن بعضنا سيصبح  ن��ت��ص��ور  أن  ف��ب��األح��رى 

وزيرا. 
ال��ت��ط��ورات التي تعرفها القضية  < ناديتم م��ؤخ��را، ف��ي ظ��ل 
الوطنية، بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، كيف ذلك في ظل هذه 

األوضاع املتسمة بالقلق كما سبق وذكرتم؟  
> فكرة الجبهة الداخلية واملرتبطة بقضية الصحراء 
املغربية، ليست وليدة ال��ي��وم، هي فكرة م��وج��ودة منذ 
أزيد من 40 سنة، هي فكرة ولدت من رحم حزب التقدم 

واالشتراكية، مع اندالع النزاع في الصحراء.
 ففي اليوم ال��ذي ظهر فيه هذا النزاع، بل حتى قبل 
ذلك، ملا كنا في وضعية لم يكن فيها انفتاح ديمقراطي، 
وأحيلكم، هنا، على كتاب الراحل علي بعته، في بداية 
ستينيات ال��ق��رن امل���اض���ي، وق��ل��ن��ا، ح��ي��ن��ه��ا، إن ال��ش��رط 
األس���اس���ي الس��ت��رج��اع ال��ص��ح��راء امل��غ��رب��ي��ة ه��و تكوين 
ج��ب��ه��ة داخ��ل��ي��ة ق���وي���ة، تستمد ق��وت��ه��ا م���ن دي��م��ق��راط��ي��ة 
ق��وي��ة واق��ت��ص��اد ق���وي وع��دال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة، وف��ض��اء من 
الحرية واالنفتاح وقيم الحداثة، وقد كان حزب التقدم 

واالشتراكية تاريخيا يدافع عن هذا التصور. 
 وهو ما أعاد الحزب طرحه هذه املرة أمام التحديات 
"إن  قلنا  الوطنية، حيث  القضية  باتت تواجهها  التي 
تقوية الجبهة الداخلية هي مفتاح النجاح، خاصة وأن 
امل��غ��رب يتوفر على مكسبني أس��اس��ني وه��م��ا اإلج��م��اع 
الوطني ح��ول جاللة امللك من أج��ل ال��دف��اع عن مغربية 
م��ن خالل  متماسكة،  قوية  داخلية  ال��ص��ح��راء، وجبهة 
البناء ال��دي��م��ق��راط��ي، وم���ن  خ��الل ب��ن��اء اقتصاد وطني 
ق���وي وع��دال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة"، وب��ال��ت��ال��ي نحن فقط أعدنا 
التأكيد على مواقفنا التي بلورناها تاريخيا، وهذا ما 
يجعل كل املحاوالت االستفزازية التي تقوم بها الجارة 
ال��ج��زائ��ر، تنكسر وتفشل أم���ام اإلج��م��اع امل��غ��رب��ي حول 

الوحدة الوطنية لبالدنا.         

 القلق الذي يعتمر اليوم 
الساحة الوطنية، وكذا الرؤية 
المضببة، والغير واضحة، التي 

نوجد عليها اليوم، تجعلنا 
نكون في أمس الحاجة إلى 

توضيح اآلفاق، ولن يتأتى 
ذلك، في نظر حزب التقدم 

واالشتراكية، إال بإعطاء 
هذه الدفعة، وهذا النفس 
الديمقراطي الجديد، وذلك 
بداية بوجود سياسي قوي، 
يتمثل في وجود حكومة 

قوية بحمولة سياسية.. وهو 
ما يعني ضرورة رد االعتبار 
لألحزاب السياسية، وفسح 
المجال أمام هذه األخيرة 

لكي تمارس وظيفتها 
المتمثلة في التأطير السياسي، 

وأن تعبر عن مواقفها 
وآرائها، وأن تتحالف مع 

من تشاء، وكيف ما تشاء، 
ووقت ما تشاء، وهو ما 

سيعطي، في نظرنا، للحياة 
الديمقراطية نكهة جديدة.

حزب التقدم واالشتراكية 
يظل حزبا يساريا تقدميا 

اشتراكيا وديمقراطيا 
وحداثيا، ولم يتغير على 
هذا المستوى. بل على 

األكثر من ذلك أطلب من 
العديد من المالحظين أن 

ينظروا صوب حزب العدالة 
والتنمية، وسيجدون أن 

الحزب الذي تطور وأدخل 
العديد من القيم الجديدة، 
في مقاربته السياسية، هو 

حزب العدالة والتنمية، وليس 
حزب التقدم واالشتراكية هو 
الذي »تأسلم«، أو أصبح حزبا 

محافظا، بل العكس من ذلك 
حزب التقدم واالشتراكية 

هو الذي أثر إيجابا في هذا 
االتجاه، بالطبع بنوع من 

الذكاء والتريث والحكمة، 
حيث لم نفقد أبدا أي شبر من 

هويتنا. وأؤكد هنا، بشكل 
جازم، أنه سواء خالل تجربة 

الخمس سنوات الماضية 
مع حكومة عبد االله 

بنكيران، أو حاليا مع حكومة 
سعد الدين العثماني، لم 
يسجل على حزب التقدم 

واالشتراكية أن صادق على 
قرار يتسم بنزعة ماضوية أو 
نكوصية، أو مناقضة لمبادئ 

وقيم المساواة، أو تمس 
بالديمقراطية وبالحريات، 
فكفى من االتهامات 
المتسمة بالعمومية، 

وإطالق األحكام هكذا، 
بدون أساس، فليس 

هناك مثال واحد يفيد 
بتخلي الحزب عن 

هويته. 

ال توجد "أنا" في حزب التقدم واالشتراكية.. وإذا تضخمت "األنا" 
داخل التنظيم سنقتل الحزب 

ال توجد »أنا« في حزب التقدم واالشتراكية، وهذا شيء مهم، ألنه 
إذا تضخمت »األنا« شيئا فشيئا داخل التنظيم، سنقتل حزب التقدم 

واالشتراكية، طبعا هناك أشخاص وهناك مناضلون، كل واحد يحمل 
معه شيئا ما، وله قدرات وكفاءات، لكننا جميعا في خدمة مشروع 

مجتمعي، وفي خدمة رؤية ومبادئ وقيم، فمن له االستعداد لمواصلة 
المسير على هذا النهج، فمرحبا به، فالطريق مفتوح، ومن له مصالح 

أخرى، يريد أن يصبح وزيرا، وغضب ألنه لم يصل إلى تحقيق ذلك، أو 
أنه أراد فقط، أن يبقى مسؤوال في المكتب السياسي للحزب، أو في 

اللجنة المركزية، فأنا أطرح السؤال على هؤالء، وأقول لهم نعم لكم 
الحق المطلق في أن يكون لديكم طموح، لكن ما معنى العضوية 
في المكتب السياسي أو  اللجنة المركزية، هل هي هوية؟ أم هي 

رؤية؟ أعتقد أنها وضع رهن اإلشارة للنضال والتضحية بالمال وبالوقت، 
وخدمة مشروع سياسي، وليس للتستر خلف األشجار والتواري للخلف 

عندما يكون الوضع صعبا، والظهور والعودة للواجهة كلما تحسن 
هذا الوضع، أي عندما تكون هناك عاصفة في مكان ما، ننحني 

وننتظر لتمر. إذن يتعين إعادة بناء رؤيتنا لمسألة االنتماء لحزب التقدم 
واالشتراكية، واالشتغال على ذلك بشكل قوي، بحيث يكون األشخاص 

على وعي بانتمائهم وبطبيعة هذا الحزب واختالفه عن أحزاب أخرى..

نؤكد على ضرورة إعادة االعتبار 
للسياسة.. فتبخيس األحزاب ليس 

في صالح الديمقراطية المغربية

في هذا الحوار الذي أجرته »البيان« و»بيان اليوم« مع محمد نبيل بنعبد الله 
العاشر  الوطني  املؤتمر  التئام  واالش��ت��راك��ي��ة، عشية  التقدم  لحزب  ال��ع��ام  األم��ني 
للحزب الذي ستحتضنه مدينة بوزنيقة أيام 11 و12 و13 ماي الجاري، يتحدث 
زعيم حزب »الكتاب« عن أهم الرهانات التي تطرح اليوم على الرفيقات والرفاق 
انطالقا من شعار املؤتمر »نفس دمقراطي جديد«.. وهو شعار، حسب نبيل بنعبد 
الله، ينطوي على دالالت عميقة ويترجم مدى حاجة املغرب املاسة إلى مواصلة 

عملية التحديث الديمقراطي واالجتماعي والثقافي بنفس جديد ومتجدد.. 
التفكير في  ب��إع��ادة  ال��ره��ان التنظيمي املرتبط  ال��ع��ام للحزب أن  وي��ؤك��د األم��ني 
الهياكل التنفيذية والتقريرية للحزب، حاضر بقوة، حيث سيكون مطروحا على 
الرفيقات والرفاق تشخيص وتحليل قدرات الحزب التنظيمية والهيكلية ومدى 
ديمقراطي حديد  بنفس  الجماهير..  وس��ط  النضالي  امل��ي��دان  على  ذل��ك  انعكاس 

أيضا.
األمني العام للحزب أجاب على أسئلتنا من دون أن يخفي انشغاله بالقلق الذي 
ب��ات يخيم على  ال��ذي  واملقلق  امللتبس  وال��وض��ع  الوطنية،  الساحة  اليوم  يعتمر 
واألح���زاب،  السياسة  وتبخيس  التشكيك  أشكال  كل  منتقدا  السياسية..  الحياة 

ويرى في ذلك إضعافا للتجربة الديمقراطية املغربية..
إليكم نص الحوار

تصوير: رضوان موسى

اململكة املغربيـــــة
وزارة الصحـــة

املندوبية اإلقليمية بالعيون 
  إعــالن عــن طـلـب عــروض مـفـتـوح 

رقم 2018/04
ع��ل��ى   2018/05/06 ب���ت���اري���خ 
ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��اس��ي��ت��م مب��ك��ات��ب 
الصحة  ل���وزارة  اإلقليمية  املندوبية 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح  بالعيون 
ال��ع��روض م��ف��ت��وح  ب��ع��روض أث��م��ان  

ألجل :
- أش���غ���ال ت��ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب ت��دب��ي��ر 
للتحصيل  مكتب  و  الطبية  املواعيد 
التابع للمستشفى  مبركز التشخيص 

اجلهوي بالعيون
ي�م�كن س�حب ملف طلب الع�روض 
التابع  الصفقات  مصلحة  مكتب  من 
ل��وزارة  اإلقليمية  للمندوبية  مبكاتب 
ال��ص��ح��ة ب��ال��ع��ي��ون ، ومي���ك���ن ك��ذل��ك 
بوابة صفقات  من  الكترونيا  حتميله 

الدولة
.www.marchespublics.gov.ma"

- ال��ض��م��ان��ة امل��ؤق��ت��ة م��ح��ددة في 
 )5000.00 DH( خمسة أالف درهم

األشغال محددة من  تقدير  كلفة   -
ط��رف ص�احب امل��ش��روع ف��ي م��ائ��ة و 
تسع و سبعون ألف و تسع و ثمانون 
درهما و عشرون سنتيما مع احتساب 

)DH TTC 179089.20( الرسوم
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
املتنافسني  ملفات  واي����داع   وت��ق��دمي 
و29  املواد27  ملقتضيات  مطابقني 
و31 و 148 من  املرسوم رقم 12-2-
االول���ى  08  ج���م���ادى  ب��ت��اري��خ   349
امل��ت��ع��ل��ق   )2013/03/20(  1434

بالصفقات العمومية
وميكن للمتنافسني:

مقابل وصل  أظرفتهم  إي��داع  إما   �
ال��ت��اب��ع  ال��ص��ف��ق��ات  مصلحة  مب��ك��ت��ب 
مبكاتب للمندوبية   اإلقليمية لوزارة 

الصحة بالعيون
� إم��ا إرس��ال��ه��ا ع��ن ط��ري��ق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
لرئيس  م��ب��اش��رة  تسليمها  إم���ا   �
جل��ن��ة ط��ل��ب ال����ع����روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
ببوابة  إلكترونيا  إيداعها  إم��ا   -

صفقات الدولة
www.marchéspublics.gov.ma

إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

املادة 04 من نظام االستشارة.

****

اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية اإلقليمية للصحة 
العيون

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2018/05  

ع��ل��ى   2018-05-06 ي�����وم  ف����ي 
صباحا،  والنصف  العاشرة  الساعة 
اإلقليمية  امل��ن��دوب��ي��ة  مبكاتب  سيتم 
لوزارة الصحة بالعيون ، فتح االظرفة 
ب��ع��روض  ال��ع��روض  بطلب  املتعلقة 
أث���م���ان ألج���ل إب�����رام ص��ف��ق��ة  ت��وري��د 
 630 ق��دره��ا  حتويل  محطة  وتركيب 
كيلو فولت أمبير وتوصيلهامن درجة 
2 ° / 1 °ملستشفى موالي احلسن بن 

املهدي � بإقليم العيون �.  
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
مبكتب الصفقات باملندوبية اإلقليمية 
الكترونيا  نقله  كذلك  وميكن  للصحة 

من بوابة صفقات الدولة 
 www.marchespublics.gov.ma

وميكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  امل��ت��ن��اف��س��ني  إل���ى 
ال��ش��روط ال����واردة ف��ي امل���ادة 19 من 
في  الصادر    2.12.349 رقم  املرسوم 
08   جمادى األولى 1434 )20  مارس 

2013( يتعلق بالصفقات العمومية.
ح����دد م��ب��ل��غ ال���ض���م���ان امل���ؤق���ت ،  
أل��ف  ع����ش����رون    دره����م   20000.00

درهم(. 
األش��غ��ال  كلفة  ت��ق��دي��ر  مبلغ  ح���دد 
وثمانية  )مليون   1068030.14 ب��   
وستون ألف وثالثون دره��م  وأربعة 

عشرة  سنتيم(.
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
مطابقني  املتنافسني  ملفات  وت��ق��دمي 
من  و31   27-29 امل����واد  ملقتضيات 
املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.

و ميكن للمتنافسني: 
* إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل، 
مبكتب الصفقات باملندوبية اإلقليمية 

للصحةبالعيون.
البريد  طريق  ع��ن  إرسالها  إم��ا   *
املضمون بإفادة باالستالم إلى املكتب 

املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   *
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة و قبل فتح االظرفة.
يتضمن  ال��ذي  اإلداري  امللف   -  1

الوثائق التالية : 
أ( التصريح بالشرف 

ب( الوثيقة الو الوثائق التي تثبت 
السلطات املخولة إلى الشخص الذي 

يتصرف باسم املتنافس.
مشهود  لها  نسخة  أو  شهادة  ج( 

مبطابقتها لألصل مسلمة مند اقل من 
في  املختصة  اإلدارة  ط��رف  من  سنة 
محل الضريبة تثبت إن املتنافس في 

وضعية جنائية قانونية
مشهود  لها  نسخة  أو  شهادة  د( 
ل���ألص���ل م��س��ل��م��ة مند  مب��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
اق���ل م��ن س��ن��ة م��ن ط���رف ال��ص��ن��دوق 
الوطني للضمان االجتماعي تثبت إن 
املتنافس في وضعية قان ونية جتاه 

هدا الصندوق.
ه( وصل الضمان املؤقت أو شهادة 
الكفالة الشخصية و التضامنية التي 

تقوم مقامه.
ال��س��ج��ل  ف���ي  ال��ق��ي��د  و( ش���ه���ادة 

التجاري 
املتنافسني  على  يتعني  ملحوظة: 
اإلدالء  ب����امل����غ����رب  امل���ق���ي���م���ني  غ���ي���ر 
املشار  للوثائق  املعادلة  بالشهادات 
إليها في الفقرات ج-د-و أو تصريح 
أو  إداري����ة  أو  قضائية  سلطة  إم���ام 
م��وث��ق أو ه��ي��ئ��ة م��ؤه��ل��ة ف���ي ال��ب��ل��د 

األصلي في حالة عدم تسليمها.
يتضمن  ال���ذي  التقني:  امل��ل��ف   )2

الوثائق التالية: 
البشرية  الوسائل  تبني  مذكرة  أ. 
ومكان  عليها  يتوفر  التي  والتقنية 
وتاريخ وطبيعة وأهمية األعمال التي 

أجنزها أو ساهم في اجنازها
م.و.ك  م���ن  م��س��ل��م  ت��رخ��ي��ص  ب. 
 ONEE-Branche الكهرباء:   قطاع 

Electricité [MT-BT1]
3 - امللف اإلضافي ال��ذي يتضمن 
يستوجبها  التي  التكميلية  الوثائق 

ملف طلب العروض.

****
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة املضيق - الفنيدق
الكتابة العامة

قسم امليزانية و الصفقـات
إعــــــالن عن طلب العروض مفتوح

جلسة عمومية
 رقم:  01/م.و.ت.ب/2018  

 ،2018 ماي   31 يوم.اخلميس  في 
الساعة احلادية عشرة صباحا،  على 
 - املضيق  عمالة  مكاتب  ف��ي  سيتم 
الفنيدق  فتح األظرفة املتعلقة بطلب 

العروض بعرض أثمان ألجل : 
م���ش���روع ت��ه��ي��ئ��ة س����وق ال��ش��ب��ار 

مبرتيل بعمالة املضيق الفنيدق
  ميكن سحب ملف طلب العروض 
من قسم امليزانية و الصفق�ات بعمالة 
ال��ف��ن��ي��دق ، ومي��ك��ن كذلك  امل��ض��ي��ق - 

الصفقات  بوابة  من  الكترونيا  نقله 
الصفقات العمومية  :

.www.marchespublics.gov.ma«
- كلفة تقدير األعمال احمل��ددة من 
طرف صاحب املشروع : 770.376.00  
دره�����م )س��ب��ع��م��ائ��ة وس���ب���ع���ون ال��ف��ا 

وثالثمائة وستة وسبعون درهم(.
- الضمان املؤقت محدد في مبلغ: 
أل��ف  )ث���الث���ون  دره�����م   30.000.00

درهم(.
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
املتنافسني  م��ل��ف��ات  وإي����داع  وت��ق��دمي 
مطابق ملقتضيات املواد 27، 29 و31 
من املرسوم رقم: 349-12-2 املتعلق 

بالصفقات العمومية.
وميكن للمتنافسني :

أظرفتهم عن طريق  إرس��ال  إم��ا   -
البريد املضمون بإفادة استالم )طبقا 
مل��ق��ت��ض��ي��ات امل����ادة 31 م��ن امل��رس��وم 
بالصفقات  املتعلق   2-12-349 رقم: 
ال��ع��م��وم��ي��ة( إل���ى ق��س��م امل��ي��زان��ي��ة و 

الصفق�ات بعمالة املضيق - الفنيدق
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 

بالقسم املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
  - إما إرسال  أظرفتهم  إلكترونيا  
ط��ب��ق��ا ل��ل��ف��ص��ل 6 م���ن ق������رار  وزي���ر 
االق��ت��ص��اد و امل��ال��ي��ة  رق����م  14-20 

بتاريخ 2014/09/04
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

املادة  رقم 9  من نظام اإلستشارة.

****
رئيس تعاونية تسمي أورغ بتنزنيت

جماعة تيزنيت
إقليم تيزنيت

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2018/01/م. و. ت. ب التعاونية

جلسة عمومية
على   2018 ي��ون��ي��و   04 ي���وم  ف��ي 
الساعة العاشرة صباحا، سيتم مبقر  
تعاونية تسمي أورغ الكائن برقم 21 
الزيتون 1 حي اليغ - مدينة تيزنيت 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
معدات  اقتناء  ألج��ل:  أثمان  بعروض 

وآليات للخياطة العصرية.
العروض  طلب  ملف  سحب  ميكن 
من مقر تعاونية تسمي  الكائن برقم 
مدينة   - ال��ي��غ  ح���ي   1 ال��زي��ت��ون   21

تيزنيت/
حدد مبلغ الضمان املؤقت في ستة 

آالف درهم )6.000.00 درهم(.

* ك��ل��ف��ة ت��ق��دي��ر األع���م���ال م��ح��ددة 
م����ن ط�����رف ص���اح���ب امل�����ش�����روع ف��ي 
وتسع  مائتان   )299.400.00( مبلغ 

وتسعون ألف وأربع مائة درهم.
م��ن محتوى  ك��ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
املتنافسني  م��ل��ف��ات  وإي����داع  وت��ق��دمي 
 29  ،27 امل���واد  ملقتضيات  مطابقني 
 2.12.349 رق���م  امل���رس���وم  م��ن  و31 
الصادر في 08 جمادى األولى 1434 
)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات 

العمومية.
وميكن للمتنافسني:

أظرفتهم عن طريق  إرس��ال  إم��ا   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املقر املذكور.
إيداعها  مقابل وصل مبقر  إما   -
تعاونية تسمي أورغ الكائن برقم 21 

الزيتون 1 حي اليغ مدينة تيزنيت.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
م��ك��ت��ب ط��ل��ب ال���ع���روض ع��ن��د ب��داي��ة 

اجللسة وقبل فتح األظرفة.
- إن النماذج والبيانات والوثائق 
ال��وص��ف��ي��ة ال��ت��ي ي��س��ت��وج��ب��ه��ا ملف 
إي��داع��ه��ا مبقر  يجب  ال��ع��روض  طلب 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ف���ي أج����ل أق���ص���اه ي��وم 
اجلمعة 01 يونيو 2018 على الساعة 

الرابعة عصرا.
إن الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
ت��ل��ك امل��ن��ص��وص عليها في  ب��ه��ا ه��ي 

املادة 08 من نظام االستشارة.
 

****
اململكة املغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بالبيضاء

املحكمة االبتدائية بابن سليمان
ملف التنفيذ املدني

عدد: 2018/647
لفائدة:

حمودة القائد بن القائد 
حمودة

في مواجهة محمد الخياطي بن 
العربي ومن معه

إعالن عن بيع عقارين محفظني 
باملزاد العلني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
سليمان،  بابن  االبتدائية  باحملكمة 
أن ب��ي��ع��ا ق��ض��ائ��ي��ا س��ي��ق��ع ب��ت��اري��خ 
الساعة  م��ن  اب��ت��داء   2018/05/09
البيوعات  بقاعة  صباحا  ال��ع��اش��رة 
ب��امل��زاد  يلي  م��ا  لبيع  احملكمة  ب��ه��ذه 

العلني:
املسمى  امل��ل��ك  احمل��ف��ظ  ال��ع��ق��ار   *
»اف��ل��ي��ون« ذي ال��رس��م ال��ع��ق��اري ع��دد: 
C/9174 الكائن بدوار أوالد بوجمعة 

الفضاالت  قيادة  لوطا  موالني  قبيلة 
إقليم ابن سليمان، مساحته االجمالية  
ي���وازي  م��ا  أي  س��ن��ت��ي��ار،   43 ار   59
ع��ب��ارة عن  م��ت��را مربعا، وه��و   5943

بقعة أرضية فالحية عارية.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  ح��دد  وق��د 
العلني  باملزاد  أع��اله  املذكور  العقار 
)مائة  دره��م    178.290.00 مبلغ  في 
وث��م��ان��ي��ة وس��ب��ع��ون أل���ف���ا وم��ائ��ت��ي 

وتسعون درهما(.
املسمى  امللك  احملفظ  ال��ع��ق��اري   *
ال��ع��ق��اري  ال���رس���م  ذي   »2 »اف���ل���ي���ون 
ب����دوار  ال���ك���ائ���ن   C/11250 ع�����دد: 
لوطا  م��وال��ني  قبيلة  بوجمعة  أوالد 
سليمان،  ابن  إقليم  الفضاالت  قيادة 
مساحته االجمالية 34 ار 09 سنتيار، 
أي ما يوازي 3409 مترا مربعا، وهو 
عبارة عن بقعة أرضية فالحية عارية.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  ح��دد  وق��د 
العلني،  باملزاد  أعاله  املذكور  العقار 
)مائة  دره��م   102.270.00 مبلغ  ف��ي 
واثنان الفا ومائتي وسبعون درهما(.
بواسطة  أو  ناجزا  الثمن  وي��ؤدى 
 3% زي���ادة  م��ع  األداء  مضمون  شيك 

واجب اخلزينة العامة.
ول��ل��م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات امل��رج��و 
بهذه  املدني  التنفيذ  بقسم  االتصال 

احملكمة.
****          
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات - تمارة
الكتابة العامة

قسم التعمير والبيئة
مصلحة البيئة

قرار عاملي عدد 18/482 الصادر 
بتاريخ 27/04/2018

 املتعلق بفتح البحث العمومي 
ملشروع »األفق« بجماعة الصخيرات 

بعمالة الصخيرات - تمارة
إن عامل عمالة الصخيرات - تمارة

رقم  الشريف  الظهير  على  بناء   -
رب��ي��ع   10 ف���ي  ال���ص���ادر   1-03-60
2003( بتنفيذ  1424 )12 ماي  األول 
بدراسة  املتعلق   12-03 رقم  القانون 

التأثير على البيئة.
رقم  الشريف  الظهير  على  بناء   -
رب��ي��ع   10 ف���ي  ال���ص���ادر   1-30-59
2003( بتنفيذ  1424 )12 ماي  األول 
بحماية  املتعلق   11-03 رقم  القانون 

واستصالح البيئة.
رقم  الشريف  الظهير  على  بناء   -
رب��ي��ع   10 ف���ي  ال���ص���ادر   1-30-61
2003( بتنفيذ  1424 )12 ماي  األول 

القانون رقم 03-13 املتعلق مبكافحة 
تلوث الهواء.

رقم  الشريف  الظهير  على  بناء   -
ش��وال   30 ف��ي  ال��ص��ادر   1-06-135
بتنفيذ   )2006 ن��ون��ب��ر   22(  1427
بتدبير  املتعلق   28-00 رقم  القانون 
والسيما  منها  والتخلص  النفايات 

املواد 38 و 39 و 40.
رقم  الشريف  الظهير  على  بناء   -
31-92-1 الصادر في 15 ذي احلجة 
بتنفيذ   )1992 ي��ون��ي��و   17(  1412
القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير.

- ب���ن���اء ع��ل��ى ال��ظ��ه��ي��ر ال��ش��ري��ف 
ذي   15 ف��ي  ال���ص���ادر    1.92.7 رق���م 
 )1992 ي��ون��ي��و   17(  1412 احل��ج��ة 
املتعلق   25.90 رقم  القانون   بتنفيذ 
واملجموعات  ال��ع��ق��اري��ة  بالتجزئات 

السكنية وتقسيم العقارات.
 66.12 رق��م  القانون  على  بناء   -
في  املخالفات  وجزر  املتعلق مبراقبة 

مجال التعمير.
رقم  الشريف  الظهير  على  بناء   -
احلجة  ذي   30 ف��ي  ال��ص��ادر   60-63
املتعلق   )1960 ي��ون��ي��و   25(  1379

بتنمية املجمعات القروية.
- بناء على املرسوم رقم 04-564-

2 الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 
بتحديد  يتعلق   )2008 ن��ون��ب��ر   4(
كيفية تنظيم وإجراء البحث العمومي 
املتعلق باملشاريع اخلاضعة لدراسات 
التأثير البيئية والسيما املواد 5-4-3 

و 8 منه.
- ب��ن��اء ع��ل��ى ال���دوري���ة ال���وزاري���ة 
ال��ص��ادرة   D 1998 رق���م  امل��ش��ت��رك��ة 
وزارة  بني   2009 م��ارس   17 بتاريخ 
وزارة  ل��دى  ال��دول��ة  وكتابة  الداخلية 
ال��ط��اق��ة وامل����ع����ادن وامل�����اء وال��ب��ي��ئ��ة 
املكلفة باملاء والبيئة املتعلقة بتفعيل 
 12-03 للقانون  التطبيقية  املراسيم 
املتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

- ب��ن��اء ع��ل��ى امل���ذك���رة ال���وزاري���ة 
 14 ب��ت��اري��خ  ال���ص���ادرة   21594 رق���م 
ب���إج���راء  امل��ت��ع��ل��ق��ة   2011 دج���ن���ب���ر 
باملشاريع  اخل��اص  العمومي  البحث 
اخل��اض��ع��ة ل���دراس���ات ال��ت��أث��ي��ر على 

البيئة.
املدير  السيد  رس��ال��ة  على  بناء   -
اجل���ه���وي ل��ل��ب��ي��ئ��ة جل��ه��ة ال���رب���اط - 
بتاريخ   3550 ع��دد  القنيطرة   - سال 
بحث  بإجراء  واملتعلق    2018/4/6

عمومي بخصوص هذا املشروع.
يقرر ما يلي:

* الفصل األول:
ي����ف����ت����ح ب����ح����ث ع����م����وم����ي ي����وم 

ج���م���اع���ة  مب����ق����ر   2018/05/21
 - ال��ص��خ��ي��رات  بعمالة  ال��ص��خ��ي��رات 
على  التأثير  بدراسة  يتعلق  مت��ارة،  
البيئة ملشروع »األفق« مقدم من طرف 
ب��خ��ص��وص هيكلة  ال��ع��م��ران  ش��رك��ة 
األحياء  الشعبية بالصخيرات بعمالة 

الصخيرات - متارة.
* الفصل الثاني:

العمومي  ال��ب��ح��ث  م��ل��ف  ي���ودع   -
مرفقا بهذا القرار وكذا السجل املعد 
السكان  واقتراحات  مالحظات  لتلقي 
الصخيرات  ج��م��اع��ة  مب��ق��ر  املعنيني 
طيلة  مت���ارة   - ال��ص��خ��ي��رات  بعمالة 
البحث  مدة  وهي  يوما   )20( عشرين 

العمومي.
ملصقا مبقر  ال��ق��رار  ه��ذا  يبقى   -
اجلماعة ملدة خمسة عشر )15( يوما 
وك��ذا  العمومي  البحث  افتتاح  قبل 
مدة  وه��ي  يوما   )20( عشرين  طيلة 

البحث العمومي.
* الفصل الثالث:

ال����س����ك����ان امل���ع���ن���ي���ون ب��ال��ب��ح��ث 
تأثير  منطقة  ح���دود  ف��ي  ال��ع��م��وم��ي 
املشروع اخلاضع لدراسة التأثير على 

البيئة هم سكان جماعة الصخيرات.
* الفصل الرابع:

ت��ت��أل��ف ال��ل��ج��ن��ة امل��ك��ل��ف��ة ب��إجن��از 
البحث العمومي من:

احمللية  اإلداري���ة  السلطة  ممثل   -
الصخيرات،  باشا  رداد  عمر  السيد 

رئيسا.
امل���ج���ل���س اجل���م���اع���ي  رئ����ي����س   -
ل��ل��ص��خ��ي��رات ال��س��ي��د م����والي اح��م��د 

فاقيهي أو من ميثله، عضوا.
- ممثل السلطة احلكومية املكلفة 
بالبيئة، السيد املدير اجلهوي للبيئة 
من  أو  الرباط-سال-القنيطرة  جلهة 

ميثله عضوا،
- م���ن���دوب ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
أو  الرقمي،  واالقتصاد  واالستثمار 

من ميثله، عضوا.
- امل����دي����رة االق��ل��ي��م��ي��ة ل��إس��ك��ان 
ميثلها،  م���ن  أو  امل��دي��ن��ة،  وس��ي��اس��ة 

عضوا.
للتجهيز والنقل  املدير اجلهوي   -
الرباط- جلهة  وامل��اء  واللوجيستيك 
سال-القنيطرة، أو من ميثله، عضوا.

* الفصل اخلامس:
- مباشرة بعد انصرام مدة البحث 
العمومي يغلق رئيس اللجنة السجل 
من  وي��وق��ع  ال��غ��رض  لهذا  املخصص 
ويعقد  املذكورة  اللجنة  أعضاء  طرف 
يونيو   11 ب��ت��اري��خ  معهم  اجتماعا 

.2018
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