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 تاِبعينا الكرام؛ م   عضوات وأعضاء اللجنة المركزية؛األعزاء والرفاق  الرفيقات

الدورة العادية السادسة للجنتنا المركزية،  بمناسبة ،خاصةظروف ظل في  أخرى ها نحن نجتمع مرة

نا ال تزال ت َخي ِــم  على العالَم بظاللها الثقيلة، على وجائحة كورو .الدورة االستثنائية السابقة بذلكون غلق 

أن  على يا  ــِص ـعَ اللقاح، والذي يبقى، لألسف،  الرغم من بشائر األمل التي يزرعها في البشرية ظهور  

ر.تناول جميع الشعوب على قدم المساواةيكون في م   ـَحــوُّ  ، علما  أن الفيروس اللعين  ال يكف عن التَـّ

ـنا إن جائحة كوفيد و بالغة  قولـ  بقدر ما هي انعطاٌف عظيٌم في عابر،  ث  دَ ــليس مجرد حَ  19ليس م 

متدة  تداعيات ه  البنيوية إلى القناعات واليقينيات، م   ،وال يزالوزعزع،  التاريخ، خلخل وال يزال الواقع،

 االقتصاد واالجتماع والثقافة والسياسة والعالقات الدولية واإليكولوجيا، وكل مناحي الحياة.

 دوليا: سيادة الاليقين وانهيار المقاربات الليبرالية /1

مال  لألوضاع الدولية. وسنكتفي في المركزية تحليال  دقيقا  وشا تناالسابقة للجن الدورةتضمن تقرير 

 . لهذه األوضاعحزبنا  مالمح قراءةالتقرير الحالي بالتذكير ببعض 

، ومنع التجول، وتقييد عدد من الحريات، إلى فرض الحجر الصحي ، عبر العالَم،فضِت الجائحةلقد أف

ت، وإلى الموالمرض و منالجماعي  وإلى فقدان عدد كبير من الناس ألفراَد من عائالتهم، وإلى الفََزع

ستقبلتنامي   .وهذه مناسبة للترحم على أرواح كل ضحايا هذا الوباء .الشك في الم 

وإلى انكشاِف فظاعة الفقر والبؤس إلى تراجع  مهول لالقتصاد واإلنتاج،  فضى الوباء الشرسوأ

البديل األمثل، في مقابل  النظام الليبرالي والمبادرة الحرة هما َكْونِ  أسطورةوإلى افتضاح االجتماعي، 

نقوالديموقراطية سياسيا الفاعلة اقتصاديا والحامية اجتماعيا  الدولة  أنَّ  طوع حقيقةِ س   والقاطرة  ذ  ــهي الم 

 ، وأن االستثمار العمومي في القطاعات االجتماعية يتعين أن يكون أولوية األولويات. والعقـــل  المدبر

فقد ومرجعتينا االشتراكية،  شهر السابقة، انطالقا من هويتنا التقدميةعلى مدى كل األ ،وكما أكدنا ذلك

 في ،الرأسمال سيادةوعلى عولمة  متوحشة القائمة على  النيوليبراليةالتوجهات فشل  األزمة   كرست

تقوية مناعة الدول وبناء في و ه،تدبير حاجياتفي و جوبة على اإلشكاالت األساسية لإلنسان،األ تقديم

متحدة األمم ال لدور المقاربات الجماعية، وغيابا  ملحوظا  كما كشفت األزمة الحالية انحسارَ . متطورم عالَ 

باجتهادات  لكل دولة على حدة في مواجهة اآلثار . واكتفى العالَم  مات المالية واالقتصادية الدوليةمنظوال

 المدمرة للجائحة.
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معظم  ، ومن جراء الجائحة االقتصادي يبلغ ذروته ماشنك، واالعالميا   سيد الموقف ال يزالالاليقين إن 

المتاجرة ال يتورع الكثيرون عن كما  . محصورةومجاالت  وأفراد  ي طبقاتفي أيدتتركز خيرات ال

ح   .ببؤس الشعوب وفقرهم َرجَّ وصعوبة  ، إلى جانب خطورة الوباءأنَّ ما يفسر حدة األزمة الحاليةوالم 

 المواجهة الناجعة لمثل هذه الظروف.  رأسمالي ال يمتلك في جيناته مقوماتِ ، هو كون النظام التداعياته

، والشركات لم يأخذ مكان األولوية بعد  عد اإليكولوجي ـوالب  استغالل، بشع الثروات الطبيعية تتعرض ألف

وهيئات المنتظم الدولي ال تقوى، في أحسن األحوال، سوى  العابرة للقارات يزداد جشعها.الكبرى و

عظم و ،على التأثير قدرات  فعلية لى دق نواقيس الخطر بالع ، الستغالللتخضع  الفقيرة  الجنوِب  بلدان  م 

 حساب الطبقات الفقيرة والكادحة والفئات الم ستضعفة. على والطبقات الغنية ت معن في مراكمة األرباح

ال أحد أيضا  يمكنه التغاضي  نلكالدولية. والتعاونية التضامنية نعم، ال يمكن إنكار بعض اإلشراقات 

 تكتالتِ لل ومحدودية الرد الجماعي، ينالدولي والتعاونشعار التضامن  فِ يْ زَ ِلــ انكشاف  من  هنشهدما عن 

 وطنيةالنانيات األ تصاعد . وكل ذلك في مقابلأو يكاد أحادي القطب دولي   نظام   في ظل، اإلقليمية

فترض من مَ  واللقاحات ووسائل الوقاية الصحية،ة األبحاث العلميكثيٌر من  تحولتو .ضيقةال الذ  م 

الحس االجتماعي  لىتفتقر إعمالقة  شركات  ل عاَب  ي سيل   ضاربات والربح الذيللبشرية، إلى مصدر  للم  

 عد اإلنساني.والب  

وع  ، وإْن حظيت لفترات  بنلى التطرف اليمينيوالشوفينية، وع قائمة على الشعبويةال ثم إن االختيارات

من قبيل العنصرية اإلشكاالت، تعقيد  من تحمل سوى مزيدا الزائفة والزائلة، إال أنها لممن الجاذبية 

 عاداة المهاجرين والتعامل معهم على أسس دينية أو عرقية في عدد  من بلدان االستقبال. وتنامي م  

عدد  من ب العالَم ربكأترامب الذي لطالما  عهدقد تخلص من  ، لحسن الحظ،وها هو العالَم اليوم

كما فعل في ما يتعلق المنحى،  ذلكبايدن مراجعة جو غير المحسوبة. وأملنا أن يواصل  القرارات

أن يصل بالواليات  في سعي  نتمناه وذلك .فاق باريس للمناخاتإلى االلتزام بالواليات المتحدة  بإعادة

تفاِعل  إيجابا  مع مختلف بلدان الع  الم وأقطابه الصاعدة، في أفق بناء عالَم  أفضل.المتحدة إلى بلد  م 

لفهم أنَّ مستقبَل اإلنسانية ال يكمن في استمرار السياسات النيوليبرالية واالستغالل الوقت حان  لقد

انبثاق عالَم  جديد أكثر عدال  وتوازنا  والفئات المستضعفة ولثرواتها. بل إنَّه مرهوٌن بالفاحش للشعوب 

 فيه اإلنسان بالكرامة.وإنسانية ، يحظى 
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ت  جديدة وإلى مقاربا، مع توجهات فاشلة قطائعتقدمي، إلى  بديلفي هذا السياق تبرز الحاجة شديدة  إلى 

حيث أن األوضاع االستثنائية ال يمكن أن ت عالََج سوى من خالل حلول ، تتحلى بالجرأة واالبتكار

على القيم اإليجابية التي االرتكاز ين في ذلك ويتع. برهنت على فشلهااستثنائية، وليس عبر وصفات  

الدور المحوري ؛ لدولي الحقيقيالتضامن والتعاون ا، من قبيل: عن أهميتها البالغة الجائحة أبانت

وفي الحماية االجتماعية؛  ،البحث العلمي االستثمار في اإلنسان وصحته وتعليمه وثقافته، وفي للدولة؛

وإقرار المساواة بين األفراد الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي؛  والعمل على محاربة كافة أشكال

 والمجاالت، وبين المرأة والرجل؛ واحترام البيئة؛ والتحول الرقمي، وغير ذلك.

اتجاه دفع في ال نواصليجعلنا ، الفكر االشتراكي التحرري المتجددإلى أن انتماءنا ب ،هنا ،التذكير ويجدر

ؤمن بالدور الرئيسي يموقراطية والحريات والمساواة، ويالد الذي ي علي من شأن تجسيد البديل التقدمي

قتنعين في ذلك ية.والتنم للدولة في االقتصاد دافعين عن القضايا م   ،قيمة التخطيط االستراتيجيب م 

 حورية كرامة اإلنسان في التنمية. ومِ  ةاالجتماعي من أجل العدالةحين كافِ م  ، واإليكولوجية

. ومتضامنقيام نظام عالمي إنساني  من أجل يتموقع حزبنا ضمن القوى المناضلة الوقت، في نفس

توازنا  وعدال  وديموقراطية أكثر تصير حتى  ،مراجعة جميع المؤسسات الدوليةمن خالل  وذلك

تعدد عالم جديد متوازن وم . مكان فيه للظلم والتخلف والفقرالوعادل، بما يتيح بناء عالم جديد  .وشفافية

، إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية . وفي طليعة ذلككافة  النزاعاتو األقطاب تنتفي فيه بؤر التوتر

النزاعات في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها، والتي نجدد اإلعراب عن تضامننا مع شعوبها حل و

 .والتنميةومناصرتنا لتطلعاتها نحو الحرية واالستقرار والديموقراطية 

 وحدتنا الترابية: تطورات إيجابية تستدعي التحصين في أفق الطي النهائي للملف المفتعلقضية  /2

 رفيقات العزيزات، الرفاق األعزاء؛ال

قبل الخوض في تأثيرات الجائحة على الصعيد الوطني، وما تستلزمه األوضاع من بدائل، ال بد من 

 قضيتنا الوطنية األولى. ، إلى مستجداتبداية   ،التطرق

بادرات الحكيمة تطورات إيج ،في الفترة األخيرة ،قضية وحدتنا الترابية د شهدتفق ابية، بفضل الم 

َدعََّمة بثبات شع ،والِمقدامة لجاللة الملك أنَّ أهم في ال ريب . وبنا على صيانة وحدته الترابيةوالم 
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له ما  ،جداهاما  طفا  نعـم  وهو ما نعتبره  .في االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء التطورات تجلت

، بالنظر إلى دور ومكانة الواليات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى قضيتنا األولىل بالنسبةبعده 

 .مستوى مجلس األمن

الوعي الدولي بعدالة قضيتنا فيه عاظم األمريكي بمغربية الصحراء في سياق  يت ويأتي االعتراف  

ية والدولية التي تشكلها الطروحات االنفصالية، وتزايد عدد الوطنية، وبالمخاطر والتهديدات اإلقليم

ــيَــال هذا وأيضا  البلدان الداعمة لموقف بالدنا؛  المقاربة البناءة التي بات يعتمدها االتحاد اإلفريقي ح 

تأكيدات  إلى باإلضافة النزاع المفتعل، كثمرة طبيعية الستعادة بالدنا مكاَنتََها ضمن بيتها اإلفريقي؛

بادرة الحكم الذاتيعلى معايير الحل السياسي المتوافِ مقررات األمم المتحدة   وعلى ،قة تماما مع م 

باشر في النزاع الم صطنع.  مسؤولية الجزائر كطرف  م 

عملية الكركارات  السياق، بجالء، على إثركل المؤشرات اإليجابية لهذا  ، بالخصوص،وقد ظهرت

بأمر  سام  ِمن وذلك ، التي نتوجه إليها بالتحية العالية الباسلة لكيةالمسلحة المَ  ناــقوات  ذتها ـــفَّ ـــنَالتي 

. وهي العملية التي جسدت نهج العامة جاللة الملك محمد السادس قائدها األعلى ورئيس أركان الحرب

باركة  بالدنا المتميز بالحكمة والصرامة، و دولية  أحبطْت محاوالت تغيير الوضع بالمنطقة، وحظيت بم 

 واسعة. 

 القضية الفلسطينية: ثابتون على موقف دعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني /3

 الرفيقات والرفاق؛

في سياق التطورات اإليجابية لقضية وحدتنا الترابية، تأتي الخطوات االنفتاحية لبالدنا إزاء إسرائيل، 

 ختلفة.وتدشين عالقات ثنائية في مجاالت م ،لالتصال بعلى أساس فتح مكت

ذو  كان هناك االتصال الهاتفي بهذا الصدد، وفي نفس لحظة اإلقرار األمريكي بمغربية الصحراء،

 لَ ــمَ ــحَ  ، حيثرئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةالسيد مع  جاللة الملكأجراه  الذيو الدالالت العميقة،

مغرب، َمــِلك ا وحكومة  وشعبا ، في على أن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لل اقوي اتأكيدهذا االتصال 

مرتبة قضية الصحراء المغربية، وعلى أن بالدنا ستواصل دعمها الثابت لنضاالت الشعب الفلسطيني 

ثمر، وحل الدولتين، كافة من أجل إقرار  حقوقه الوطنية المشروعة، على أساس التفاوض السياسي الم 

 س الشريف. مع ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القد
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ـــهَ أن  على أساس وهو نفس الموقف الذي يتبناه حزبنا، نحو ثني االنفتاحية المذكورة  الخطوات  ت َوجَّ

عادية تحترم  دولة  إلى  اهَ ــلِ وُّ ـــحَ تَ عن انتهاكاتها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، ونحو  إسرائيل

سان، وتتخلى عن مواقفها العدوانية وسياساتها والمشروعية الدولية وكرامة اإلن القانون الدولي

 جاورة.االستيطانية، وعن احتاللها ألراضي الدول العربية الم  

تجدر اإلشارة، هنا، ال سيما بالنسبة لمن ال يقدر هذه التطورات حق قدرها، إلى أن القضية الفلسطينية 

هو  مثلمابدعمنا الكامل، تماما  حظيت على الدوام  ت عتبر، في مرجعيتنا الحزبية، قضية تحرر وطني

لى حدود يومنا وذلك منذ ما قبل االستقالل، وإ .دنالبال لوحدة الترابيةللكفاح من أجل االشأن بالنسبة 

 هذا.

ولذلك، ي جسد بالنسبة إلينا االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء نقطة تحول أساسية. ونتمنى أن 

بالنسبة  ةمماثلال ةيجابياإل  من التطوراتوإسرائيل في إحداث زخم  تساعد العالقات  الجديدة بين بالدنا 

 لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق. 

حزبنا على مواصلة دفاعه المستميت على قضية وحدتنا الترابية، في إطار يؤكد في هذا السياق، 

نَفَسا   تتطلبلتي ا اإلجماع الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من ضرورة التمتين المتواصل للجبهة الداخلية

يكفل النهوض باألوضاع العامة لوطننا وشعبنا على جميع  ونموذجا تنمويا بديال   أقوى،ديموقراطيا 

وذلك دون االكتراث  ، بما يضمن الطي النهائي لهذا الملف على أساس مبادرة الحكم الذاتي.المستويات

وساط الجزائرية، في تعبير  صارخ  عن فشل األ ا بعض  هَ ر  دِ ــبالمزايدات والتهديدات الواهية التي ت صْ 

 مناوراتها المعادية للمغرب.

 مواصلةوعلى  ،تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيقفي الثباته على حزبناؤكد يوبنفس العزم، 

وعاصمتها  إقامة دولته الفلسطينية المستقلةالحق في  وفي مقدمتها، المشروعة لكافة حقوقه ،مساندته

 .وحق عودة كافة الالجئينالقدس الشريف، 

وحول القضية  حول قضيتنا الوطنية األولىالدولي للتذكير، فإن حزبنا، وإسهاما  منه في الترافع 

عبر العالَم في شأن عملية إلى األحزاب اليسارية  أولى الة تفسيريةرسبعث بادر إلى ، الفلسطينية

حراء المغربية وعالقة بالدنا بخصوص تطورات قضية الص توضيحية ثانيةالكركارات، ورسالة 

 بالقضية الفلسطينية.
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 مرحلة ما بعد الحجر الصحي: توجهات َملكية ِمقدامة وعجز حكومي عن التفعيل  /4

التي اتخذها  االستباقية والقويةسبق لحزبنا أن وقف على أهمية الخطوات فقد على الصعيد الوطني، 

صندوق الخاص لل جاللتهبإحداث تجديد اإلشادة هنا سوى . وال يسعنا منذ بداية الجائحة ،جاللة الملك

تقديم الدعم المالي للفئات المعوزة والمتضررة من بالتنويه و، بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

مناصب الشغل، وبتدابير دعم المنظومة اإلنتاج وعلى إجراءات دعم المقاوالت للحفاظ على ب، والجائحة

 الصحية الوطنية.

تِ نا على األوضاع الصعبة التي كما وقف وإلى المخاطر التي  لطالما نبهنا إليه التيالجائحة، و عليها َعــرَّ

؛ واستفحال ظاهرة القطاع غير المهيكلاستشراء ضعف النسيج االقتصادي؛ ومن قبيل نطوي عليها، ت

والمقاولة  هشاشة  أوضاع الشغلالفقر التي يتخبط فيها أكثر من نصف المواطنات والمواطنين؛ و

بين طبقات مهيمنة ما التفاوتات الطبقية ؛ واتساع البطالة؛ وارتفاع نسبة واألوضاع االجتماعية

ومحظوظة تسيطر على معظم الثروات، وبين أوسع الجماهير الشعبية التي تئن تحت وطأة الفقر 

طفيلي الذي يعيش الالقطاع الخاص  جشع بعِض و ة؛المجاليباإلضافة إلى استمرار الفوارق  ؛والحرمان

على اقتناص الريع االقتصادي؛ وضعف التصنيع؛ واختالل القطاع الفالحي؛ والتبعية االقتصادية في 

المديونية والعجز قطاعات حيوية؛ وغياب شروط األمن الغذائي والدوائي والطاقي؛ ناهيك عن 

 ْين.قلقـــلم  ا الميزانياتي

، ال سيما في زمن األزمة، فمن وملفات هكذا إشكاالتر وتدبيوألن أيَّ حكومة موجودةٌ فقط لمعالجة 

ستقيلة   ظلتالطبيعي أن تكون لمجتمعنا انتظاراٌت من الحكومة الحالية. إال أن هذه األخيرة  من تقريبا  م 

اإلصالحية الكبرى. وانطبع عملها، حتى في جوانبه اإليجابية، القضايا صالحياتها الدستورية ومن 

واتسمت العالقات بين مكوناتها بالخالف عوض التماسك. إال أن األدهى هو  .االرتباك والتخبطب

 .استهتارها بالتواصل مع الرأي العام
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 الرفيقات العزيزات، الرفاق األعزاء، 

خرجنا تدريجيا من الحجر الصحي، على أمل توديع حالة مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، 

لى الحياة العادية. وتظل سيناريوهات تطور األوضاع الصحية التأرجح والترقب، في أفق العودة إ

 مفتوحة أمام جميع االحتماالت، على الرغم من كل المجهودات المبذولة.

وهي مناسبة ليجدد الحزب تحيته لجنود الصفوف األولى، وتقديره العالي اللتزام عموم المواطنات 

 والمواطنين، رغم قساوة الظروف. 

، حيث أعلن جاللت ه  قرارات ِمقدامةملكية سامية حملت توجهات  و ب  طَ خ  وقد تميزت الشهور األخيرة بِ 

 .مع التأسيس لعقد اجتماعي جديد إطار تعاقد  وطنيفي إطالق خطة لإلنعاش االقتصادي تندرج عن 

سات مؤسوال لقطاع العامامع إطالق إصالح  ر؛إحداث صندوق محمد السادس لالستثما وتقرر

مع إصالح األنظمة  ،عن إطالق تعميم التغطية االجتماعيةته جاللكما أعلن  .ةوالمقاوالت العمومي

. وهي توجهاٌت يجد حزب  التقدم واالشتراكية والبرامج االجتماعية، بأفق إدماج القطاع غير المهيكل

قتنع ا بها إلى أقصى الحدود، حيث شكلت على الدوام إحدى تونــْفــَســه    ساسية.األ هجهات م 

لوغ المناعة الجماعية ب بأفقالقرار الملكي الحكيم بإقرار مجانية التلقيح، كما تميزت الفترة األخيرة ب

وبالمناسبة ندعو جميع  وطنية مؤثرة، لحملة التلقيح. ضد الفيروس، وبإطالق جاللته، في لحظة  

 هذه الحملة.المواطنات والمواطنين إلى اإلسهام في نجاح 

قَدََّرة، الحكومية ودون إنكار بعض المجهودات قابل، بالم ة المغاربة إلى حكومة  سياسية وفي عز حاجالم 

عتاد في تدبير وتفعيل الملفات  كفأة وقوية تزرع االطمئنان، واصلت الحكومة الحالية اجترار ضعفها الم 

ن الذي تتعامل معه واطاألساسية، بحضور  سياسي وتواصلي باهت ال يبعث على الثقة في نفوس الم

باغتة في آخر اللحظات دون تفسير وال باستخفاف. حيث  قبلي تهييئ عمدت إلى اتخاذ قرارات م 

 .بالفعالية والتماسك والقوة والتواصل ، دون جدوى،. في وقت  ما فتئ فيه حزب نا ي طالبهالمواطنينل

، إال أن (CVEلجنة اليقظة االقتصادية ) التي تتخذهاعلى العموم، ، يجابيةاإلتدابير وإذا كنا قد سجلنا ال

مسؤولياتها أدوارها الدستورية وذلك ي ؤكد، في نفس الوقت، غياَب مؤسسة الحكومة عن االضطالع ب

كتملة. السياسية الفراغ  من شأنه أن ي عمقعامٌل ضعف القيادة السياسية للحكومة ذلك أن  كاملة  م 
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وذلك مع  .وسع الهوة بين المواطن والشأن العامي  سساتي وكرس أزمة الثقة في العمل المؤي  السياسي و

، تكاد تكون قاهرة، في محيط  وطني موضوعية جمة سم به األوضاع من صعوبات  ما تتبوعينا التام 

ثمرة. المبادرةالفعل الناجع وال يتيح  كثيرا من هوامش و غير مالئم وعالمي  الم 

قانون ، بمنطق محاسباتي ال إبداع فيه. ثم جاءت بعديليت ةقانون ماليفي هكذا سياق، جاءت الحكومة ب

َخــي ِــب   2021مالية سنة  حيث عجزت الحكومة  .واألوساط االقتصادية نتظارات الجماهير الشعبيةالم 

علنةعن ترجمة التوجهات العامة ال ت الوثيقة وافتقدا، مدقق اتقدم مخطط ولم ،إلى مبادرات ملموسة م 

 .الجرأة السياسيةإلى ولمسة االبتكارية الإلى  الميزانياتية

ولذلك عارضنا القانونين معا، بعد أن رفضت الحكومة السواَد األعظم من مقترحاتنا لتجويدهما. وها 

تصاعد نسبة هي النتيجة اليوم ماثلة أمامنا، حيث تتفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية، في ظل 

وساكنة العالم البسيطة واألسر الفقيرة  والمهنالمستضعفة ئات الفو العمالاستمرار معاناة البطالة، و

بكل  بسبب االنعكاسات المدمرة للجائحة، نعمفضال عن المقاوالت الصغرى والمتوسطة، القروي، 

نتظر و ، لكن أيضا بسبب عدم قدرة الحكومة علىتأكيد االرتقاء إلى مستوى خطورة االجتهاد الم 

 المرحلة وصعوبتها.

فَعَْلنَا، والحمد  هلل على صواب قرارنا الذي اتخذناه بمغادرة هذه الحكومة، لنفس األسباب التي ال  فََحَسن ا

بعد أن استنفذنا كل محاوالتنا لدفعها، ومكوناتها، نحو االشتغال وذلك تزال تتخبط فيها إلى حدود اآلن، 

نا من موقع ـــيْ حياةٌ لمن نادَ من أجل مباشرة اإلصالح، بالقوة الالزمة. فلم تكن هناك  ،يدا  واحدة

ـنادي من موقع المعارضة.  األغلبية... وليس هناك حياة لمن نـ 

 العام والبدائل اإلجرائيةل ديظة لتقديم البـــقِ ــالتقدم واالشتراكية: قوة اقتراح يَ  /5

 إن حزبنا حين يقدم هذه الصورة، فإنما يفعل ذلك من باب الموضوعية والوطنية، وليس من باب

ــِصراًّ دائما على اإلقرار بأن بالدنا تبذل مجهودات ال ينكرهاوالعدمية التشاؤم والسوداوية إال جاحد  ، م 

 في كل ذلك.   ومسؤوليةٌ التقدم والنماء، وقد كان لنا إسهامٌ تجاوز المشاكل وتحقيق من أجل 

ندرجا  ضمن أفق البناء  آلفاق أمام وطننا وشعبنا، فإننا لم وفتح اوالتقدم ومادام نَــْقــد نَــا لألوضاع م 

ما بعد وثيقة "وأساسا  من خالل نتوقف عند الشعارات، بل اشتغلنا على تفاصيل وجزئيات بدائلنا، 
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ونحن سعداء بأن ". من أجل تعاقد سياسي جديد مقترحات حزب التقدم واالشتراكية: جائحة كورونا

 قرارات رسمية. نرى بعضا  من أفكارنا الواردة فيها تتبلور في شكل

في حول النموذج التنموي الجديد، االقتراحية  ة حزبنارؤي تعزيز وتحيينالوثيقةٌ على  لقد عملت هذهو

ــل  وثيقة النَّفس الديموقراطي الجديد التي انبثقت عن  ـَكـــم ِ إطار خيط  ناظم  لتحاليلنا، بما ي كرس ويـ 

األسئلة هناك ارتباط جدلي بين ، نامنظور منأنه  . حيث2018مؤتمرنا الوطني العاشر في سنة 

 .والحقوقية الديموقراطيةو المسألة السياسيةبين ووالثقافية والبيئية االجتماعية واالقتصادية 

جديدة، على الصعيد  مقارباتونعتقد أن الطريق نحو التغيير يمر عبر إنجاز قطائع وإعمال 

الذي تقدمنا فيه بوثيقة  اإلصالح الجبائي العادل؛ االرتكاز على دور الدولة االقتصادي، من بينها:

 اعتماد ؛مناصب الشغلعلى القدرات اإلنتاجية والحفاظ على ألجل  دعم المقاولة ؛اقتراحية خاصة

ضمان األمن الطاقي عبر تقوية نهج االعتماد ؛ على اإلنتاج الوطني وتفضيله تماداالعميثاق اجتماعي؛ 

عد اإليكولوجي اعتماد الب  شغيل شركة سامير؛ والم ضي قد ما  في اتجاه  على الطاقات البديلة مع إعادة ت

 تموقع؛ الفي المسلسل التنموي للحفاظ على الثروات الطبيعية وتطوير االقتصاد البديل المحتِرم للبيئة

 .إعمال الحكامة في المجال االقتصاديو؛ جديد لبالدناال االقتصادي

إقرار عدالة  ها فيالمستوى االجتماعي، فيمكن إجمال   ،علىب اعتمادهاأهم القطائع والمقاربات الواجأما 

نصف لخيرات البالد ؛اجتماعية ومجالية  المدرسة العموميةالتربية وفي  األولوياالستثمار ؛ وتوزيع م 

والنهوض بمسألة المساواة  ،الثقافة واإلبداعفي ووالمستشفى العمومي، الصحة في و والبحث العلمي،

ـد ما  وعمليا  في التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي لألمازيغية.لشبابوبأوضاع ا  ؛ فضال عن الم ضي قـ 

إنجاح مسار االنتقال الديموقراطي  ي نهاية المطاف السياسة، حيث أنوتظل في البدء السياسة، وف

المواطنات كافة  توطيد البناء المؤسساتي جزٌء ال يتجزأ من معركة العدالة االجتماعية وضمان كرامةو

 .الديموقراطي يساوي الثقة واالستقرار والتنمية البناء  هذا ف والمواطنين.

 وطيد، عبر ت، والتي ال تزال في مهدها2011 دستورمضامين ل ة والفعليةالتام البلورةذلك  يقتضيو

 ؛اسيوتمتين الفضاء الحزبي والسي ؛دور الفاعلين السياسيينتقوية و مسلسل دمقرطة الدولة والمجتمع؛

االعتماد القوي على المؤسسات ذلك كما يقتضي  .ضمان  ممارسة الحريات الفردية والجماعيةو

الالمركزية والالتمركز؛ واحترام التدبير الحر والحياة ترسيخ المنتخبة؛ والم ضي ق دما في اتجاه 

 الديموقراطية للجماعات الترابية.
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الكاملة بين المرأة والرجل. إقرار مبدأ المساواة سوى عبر  ثم إن هذا البناء الديموقراطي لن يستقيم أبدا  

طالبين  وهي مناسبة لنسجل استياءنا من تعطيل الحكومة للورش الدستوري المتعلق بالمناصفة، م 

 بالتعاطي الجدي مع هذا المبدأ الدستوري وتفعيله قانونيا ومؤسساتيا وإداريا. 

ن في إطار مدخل اإلصالح السياسي وخلق أجواء االنتخابات المقبلة: ضرورة عرض القواني /6

 والمصداقية االنفراج لتعزيز الثقة

  رفيقاتي، رفاقي، 

فهي لن ت ؤتَي ، قلنا، وسنظل نقول إن البدائل االقتصادية واالجتماعية، مهما بلغت درجة  جودتها

نتخبة قوية وذات م اقية، وحياة صدثمارها، ما لم يتوفر لها فضاء ديموقراطي مالئم، ومؤسسات م 

 سياسية وحزبية سليمة.

توسيع فضاء  دون عمل الحكومة على في أفق التحضير لالنتخابات القادمة، تدابير،أيُّ ولن تستقيم 

واحتضان تعبيرات الرأي على اختالفها في حقوق اإلنسان،  وتكريسالحريات الفردية والجماعية، 

 ارسة إعالمية تقوم على الحرية والمسؤولية.مم، وضمان شروط إطار احترامها للدستور والقانون

ِصــرُّ حزبنا لذلك  تنمية، بمفهومها الحديث، ال تستقيم إال بتوفير شرط الديموقراطية،فال على ضرورة يـ 

وتهييئ شروط االنفراج الحقوقي والسياسي، ، لالنتخابات المقبلة األجواء السياسية العامةتحضير 

الل اتخاذ مبادرات  إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك االجتماعي في ، ال سيما من خوتصفية األجواء

الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدر  من األريحية واالنفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي 

 بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى.

اء الديموقراطي ال يرتبط فقط بما يتعين البن رسميا ، فإن هذه المبادرات أن يتم اتخاذ في وإذا كنا نأمل

، بل إنها معركة تهم جميع فئات شعبنا، وخاصة الفئات السياسية أن تقوم به الدولة، أو األحزاب

المتنورة التي عليها االنخراط القوي في معركة الديموقراطية والدفاع عن الحريات والنزاهة والشفافية 

 واالستقامة في تدبير الشأن العام.
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وفي نفس الوقت بة إلنجاح االنتقال التنموي، األجواء المناسِ  تأمين   كذا مقاربات ومداخل، يمكنبه

لبنة جديدة  قادمةالاالنتخابية تشكل االستحقاقات حتى المشاركة والثقة والمصداقية، ضمان  شروط 

 .ضمن مسار تشييد الصرح المؤسساتي والديموقراطي الوطني

حيث بادر حزبنا، وحزب االستقالل  أهميته،ضير القانوني لالنتخابات التحعلى هذه األسس، يكتسي 

طالبة رئيس الحكومة بفتح ا ، إلى م  ثم توقف  .لمشاورات حول الموضوع، وكذلك كانأيضا، منذ عام 

بين األحزاب السياسية والحكومة في شهر  الصحي، قبل أن ت ستأنف المشاوراتاألمر أثناء الحجر 

 منتصف أكتوبر.   يوليوز الماضي وحتى

لإلصالح  ةعام رؤيةإطار  لكن في ،االنتخابية تعديل القوانينبخصوص  بصياغة تصور   هكذا، قمنا

في ذلك و، االستقالل واألصالة والمعاصرة ،المعارضة حزبيْ  بمعيةمذكرة مشتركة تقدمنا بوالسياسي. 

ة إلى تنسيق رؤاها بشأن بادرت األحزاب األساسيو مع مكونات المعارضة. تعاملسياق توطيد ال

ـسِفــَر ذلك عن اتفاق حول معظم التعديالت القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين  اتالموضوع، ِلـيـ 

لنساء باللوائح الوطنية أو الجهوية لالقاسم االنتخابي، في حين تتصل الثانية بتتعلق أوالهما ، اثنتين

أي  لتفاديض النصوص القانونية ذات الصلة في أقرب اآلجال، ونأمل أن ت عر والشباب ومغاربة العالم.

 سلبي على التعبئة وعلى النقاش السياسي. تأثير 

حزبنا على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة. وفي  حرصَ  ، هنا،ال بد من أن نؤكدو

تحديد، من خالل دوائر نفس الوقت تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه ال

وسيعمل جهوية. وطنية أو تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح  عبر، أو بلدان االستقبالتشريعية في 

 يترأسها مغاربة مقيمون في الخارج.    محلية تشريعية تقديم ترشيحات في دوائر  علىحزبنا 

 وخارطة الطريق بالنسبة لحزبنا مهام المرحلة  /7

  الرفيقات والرفاق،

، وجميع ل التي ي نتجها حزبنا، وكل رصيدهأن كل المواقف والمقترحات والبدائ مقتنعون تماما   نحن

انتخابية  مكانة يستحق  التي يقوم بها، لَــتَجعل ه  من أكثر األحزاب دينامية وإشعاعا ، وهو بذلكعمال األ

عتمدا فيتغييراللإلسهام الوازن في  ألنه مؤهل ،شهدأبرز في الم ذلك على تحالف  مع كل القوى  ، م 

الديموقراطية المؤمنة بضرورة توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع فضاء حقوق اإلنسان وتحقيق التقدم 

 .االقتصادي وإقرار العدالة االجتماعية
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لم يتوقف، ولو لحظة، عن العمل: ألنه حزبنا، بكل موضوعية وتواضع، يحق له أن يكون من األوائل، ف

حليا، فكريا وميدانيا وسياسيا وتنظيميا وإشعاعيا . وليس أََدلَّ على ذلك من إسهام الحزب في وطنيا وم

 هذه الدينامية التي تعرفها المعارضة التي هو جزء منها.

فإن كل ما َذَكْرنَاه في هذا التقرير، وما لم نذكره، وكل ما نقوم به يوميا من مبادرات   تأسيسا  على ذلك،

برمجة، جعل للحزب جاذبية  يستمدها من عرضه السياسي ونضاالت، وكل م ا سيأتي من أعمال م 

وهو ما يفسر االلتحاقات الوازنة  .كبديل  تقدمي، ومن ديناميته كتنظيم  متجذر في التربة المغربية

. وكل ذلك كفيٌل بأن يضمن لحزبنا التمثيلية ، والتي نعتز بها أيما اعتزازناوالمتواصلة بصفوف

 ية التي تعكس عطاءاته وإشعاعه المجتمعي.المؤسسات

رؤساء ولرئيسة و ؛التحية النضالية العالية لبرلمانيات وبرلمانيي الحزبب نتوجهل مناسبةٌ إنها، إذن، 

؛ ولمنظماته لهياكل الحزب وفروعهو ؛ولكافة منتخباتنا ومنتخبينا ؛الجماعات الترابية باسم حزبنا

؛ على المجهودات النضالية وخارجه ضلين عبر ربوع الوطنولكافة المناضالت والمنا وقطاعاته؛

 .جميع الجبهات والواجهات فيالكبيرة، 

، ليس لدينا من خيار سوى نتائج ملموسةإلى  ، وأفكارنا وأعمالنا،ةالمشروع طموحاتنالكي نحول و

تفصلنا  بعد شهور قليلة ذلكأمامنا فرصة إثبات وها هي  .في المؤسسات المنتخبة أقوىحضور  تسجيل

 .عن االنتخابات

الجماعي والفردي داء األ االعتماد على نقط قوتنا، وتجاوز نقائصنا، فياآلن، من خالل  ذوالبداية من

 .كل هيئة وكل عضو في حزبنال

، بمثابة بوصلة  لعمل في أفق االنتخابات المقبلة ، اعتمد المكتب السياسي مخططا للعملعلى هذه األسس

 .متكاملة: سياسية، تكوينية، تنظيمية، انتخابية، وذلك بِحامل  تواصلي أفقي بمحاورالحزب كافته، 

ضمان تغطية انتخابية الذي علينا أن نتعبأ حوله، بكل قوتنا، هو  فعلى المستوى االنتخابي، الهدف  

 .، في كل الدوائر، وجميع الجماعات، بدون أي استثناء، ومن غير أي تهاونواسعة ووازنة ونوعية

فروعنا التي حسمت في أمر التغطية االنتخابية أو تكاد. ل ال بد لي من أن أوجه تهنئة خاصة وهنا،

 وأدعو الفروع األخرى إلى أخذ األمر، فورا ، بكل الجدية واالستعجالية المطلوبتين.
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التنظيمات لخوض االستحقاقات كافة تأهيل ومواكبة  ، سنظل نشتغل علىعلى الصعيد التنظيمي

قمنا باتخاذ التدابير الالزمة في شأن استنهاض عدد من فقد لكي ال ن خلف موعد حزبنا، و .االنتخابية

ستعدة والقادرة على خوض المعركة  الفروع، وسنواصل ذلك، بهدف إفساح المجال أمام الطاقات الم 

 المتعثرة.والهياكل فروع بالنسبة لل

على انتقاء عدد من المحاور والقضايا  ، فقد استقر رأي المكتب السياسيالسياسيةأما على الواجهة 

األساسية، سنعمل على إبرازها وعرضها على النقاش الداخلي والعمومي، وذلك بتواز  مع العمل 

على مستوى إنتاج البرنامج االنتخابي الوطني، والبرامج  الذي نقوم بهالتكويني، وكذا مع المجهود 

أدعوكم إلى االنخراط في هذا المسار وإيالئه األهمية التي االنتخابية الجهوية واإلقليمية والمحلية. حيث 

 يستحقها.

فهدفنا هو استثمار رصيد حزبنا، وإيصال أفكارنا وصوتنا ، واجهة األشكال التواصليةوفي ما يتعلق ب

 لدى الرأي العام، من خاللموقع متقدم حزبنا لاحتالل إلى أكبر عدد من المواطنات والمواطنين، وتأكيد 

 . أوسع ات  حزب الكتاب إلى نطاق صوت   ، حتى يبلغالتواصل المختلفةووسائل نابر مكافة 

نتعبأ بكل ما فل لتتويج عملنا الجماعي. في األخير، أود أن أقول لكم، رفيقاتي، رفاقي: إنها لحظة الحقيقة

زبنا سنة من نضاالت ح 77ونكون في مستوى أزيد من طاقة وقوة، خالل األشهر المقبلة، أوتينا من 

ويحظى بفرصة ترجمة  ،ويقوي تمثيليته في المؤسسات المنتخبة ،يحصد ثمرات جهده هونجعلالعتيد، 

حمل، بشكل أقوى، تطلعات شعبنا نحو الديموقراطية والتقدم والعدالة ، ليتقدمأفكاره وتصوراته إلى 

 االجتماعية.

 فإلى العمل، ومزيد  من العمل. وشكرا لكم على حسن تتبعكم.

 


