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األجـــــــــــواء  أن  ــقــــد  ــتــ ــعــ تــ هـــــــل 
الـــــــــــــــــــي يــــــــــتــــــــــم فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــــيــــــــــوم 
حتــــضــــر االنـــــتـــــخـــــابـــــات صــحــيــة 

ودميقراطية؟
األجواء التي يتم فيها تحضير 
على  تتسم  املقبلة،  االنتخابات 
الجوانب  حيث  مــن  حـــال،  أيــة 
تشاوري  بمسلسل  القانونية، 
أنه جانب  عنه  نقول  أن  يمكن  ال 
بعني  يأخذ  لم  أنه  أو  الصواب، 
الهيئات  مختلف  آراء  االعتبار 
من  العكس  على  بل  السياسية، 
منذ  انطلقت  فــاملــشــاورات  ــك،  ذل
الــســنــة املــاضــيــة، وصـــوال إلــى 
أن  قبل  لكن  القوانني..  اعتماد 
توضع القوانني، كنا من األحزاب 
غمار  دخول  أن  على  أكدت  التي 
املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات 
يــقــتــضــي تــحــضــيــر األجـــــواء 

من  انــطــاقــا  لــذلــك،  السياسية 
ثقة،  أزمـــة  هــنــاك  ــأن  ب شعورنا 
في  للمصداقية  فقدانا  هناك  وأن 
عمل  وفــي  السياسية،  الساحة 
عن  ناهيك  املــؤســســات،  بعض 
ليس   ،19 لكوفيد  الوخيمة  األثار 
فقط،  الصحية  املستويات  على 
السياسية  املستويات  على  بل 

واالقتصادية واالجتماعية.
في  يجعلنا  السياسي  املشكل 
جديد،  ونفس  رجــة،  إلــى  حاجة 
التقدم  حــزب  فــي  نادينا  لــذلــك، 
واالشتراكية، منذ مدة، إلى »نفس 
ديمقراطي جديد«، بمعنى اعتماد 
تعيد  الــتــي  اإلصــاحــات  بعض 
الوهج للمشهد السياسي، ولقوة 
اتجاه  فــي  وتسير  املــؤســســات، 
دستور  ملضامني  عميقة  بــلــورة 
2011، وتساهم في إفراز حكومة 
قوية منسجمة، وهو ما ال نتوفر 

عليه اليوم، بهذه الحكومة، ولهذا 
السبب، خرجنا منها، وقررنا أن 

نلتحق باملعارضة..

)مــــــقــــــاطــــــعــــــا(، لـــــكـــــن بـــعـــض 
املتتبعني يقولون أنكم لستم أنتم 
للمعارضة،  اخلــروج  اخترمت  من 
بــل املــســار   الـــذي وضــعــتــم فــيــه هو 

الذي فرض ذلك؟
بعض  ــك،  ــ ذلـ يـــقـــول  ــد  ــ أح ال 
يقولون  الــذيــن  هــم  الصحفيني 
واالشتراكية  التقدم  حزب  هذا.. 
باملعارضة  يلتحق  أن  ــار  اخــت
الحكومة  نــبــه  لــكــونــه  بالنظر 
ونبه  فيها،  نتواجد  كنا  التي 
أنها  إلى  الحكومة،  هذه  رئيس 
هــذه  وأن  ســيــاســيــا،  ضــعــيــفــة 
لها،  إصاحي  مسار  ال  الحكومة 
متواجدة  وغير  منسجمة،  وغير 
تعد  أنها  لــه  وقلنا  تواصليا.. 

ربما من أضعف الحكومات التي 
هو  ذلك،  على  والدليل  عرفناها، 
متعددة  بــاغــات  أصــدرنــا  أنــنــا 
تؤكد  للحزب،  السياسي  للمكتب 
عملية  قبل  قلته  الـــذي  الــكــام 
بــأن  نعلم  أن  وقــبــل  الــتــعــديــل، 
وقتها  قلنا  لذلك  تعديا..  هناك 
أن السؤال الذي يجب أن يطرح، 
التي  املقاعد  عــدد  كــم  هــو  ليس 
ولكن  الــحــزب،  عليها  سيحصل 
السؤال الذي طرحته على رئيس 
نبرة  هناك  هل  يقول:  الحكومة، 
إصاحية؟ هل تعطينا الضمانات 
منسجمة  حكومة  سنكون  بأننا 
تحديات  مــواجــهــة  على  قـــادرة 
هنا  أننا  أم  واملستقبل،  الحاضر 
فقط ألجل توزيع حقائب وزارية؟ 
من  أنه  نعتبر  الحالة  هذه  وفي 
الحكومة،  هذه  مغادرة  األفضل 
وهو ما قمنا به، بكل استقالية، 

وربما  مستقل،  حزب  حزبنا  ألن 
بني  تخلط  اإلعام  وسائل  بعض 
بعض األحزاب التي ال استقالية 
وبني  اإلشــــارات  وتنتظر  لــهــا، 
الذي  واالشتراكية،  التقدم  حزب 
نفسه  ويضع  مسؤوليته  يتحمل 
في الخندق الذي يبدو له مناسبا 

ملصلحة الباد والعباد..

نجاح المرحلة رهين 
بمشاركة قوية
 في االنتخابات 

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــاســتــقــالــيــة 
ــنــــاك  الــــــــقــــــــرار احلــــــــــــــزيب، هـــــــل هــ
خماطب لــأحــزاب يف الــدولــة، أم 

أن كل حزب يفعل ما يريد؟
على أي حال.. بالنسبة لحزبنا، 

املــعــارضــة، فقد  ــزاب  ــ وألح

حاوره: سعيد الريحاني 

نبيل بنعبد الله يطالب 

بنفس سياسي جديد

األحزاب 
المشاركة 

في حكومة 
العثماني 

تعمل على 
إفشالها

 من الداخل
يواصل نبيل بنعبد اهلل، بتجربته الدبلوماسية 

والحكومية، االشتغال بديناميته المعهودة داخل مقر 
حزب التقدم واالشتراكية، من خالل معالجة القضايا 
التنظيمية بنفسه، وقد أثبتت األيام قدرته على المناورة بحزبه 

في مراحل صعبة)..(، كما سمح له وجوده في المعارضة اليوم، 
بالتعليق بحرية أكبر على العمل الحكومي، وإظهار »تميز« حزبه 

على باقي األحزاب، حيث يقول: ))إن بعض وسائل اإلعالم تخلط بين 
بعض األحزاب التي ال استقاللية لها، وتنتظر اإلشارات، وبين حزب 

التقدم واالشتراكية، الذي يتحمل مسؤوليته ويضع نفسه في 
الخندق الذي يبدو له مناسبا لمصلحة البالد والعباد..((، ويؤكد 

على أن خروج حزبه للمعارضة، كان اختيارا محضا.
يقول نبيل بنعبد اهلل في حوار خص به »األسبوع«: ))إن دخول 
غمار االستحقاقات االنتخابية المقبلة، يقتضي تحضير األجواء 

السياسية لذلك، انطالقا من شعورنا بأن هناك أزمة ثقة، 
وهناك فقدانا للمصداقية في الساحة السياسية، وفي عمل 
بعض المؤسسات، ناهيك عن األثار الوخيمة لكوفيد 19، ليس 
على المستويات الصحية فقط، بل على المستويات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية((.
ويؤكد بنعبد اهلل، أن حزبه دفع ثمن مواقفه، مقابل »الكلمة«، 

حيث أن التوقيع على ميثاق المشاركة في الحكومة، وااللتزام 
السياسي، يقابله في الناحية األخرى، الدخول للحكومة والعمل 

على إفشالها من الداخل، ))وهو ما تقوم به األحزاب األربعة 
المشاركة مع السي العثماني في الحكومة الحالية((، حسب ما 

يؤكده بنعبد اهلل في حواره مع »األسبوع«.

نبيل بنعبد الله
األمين العام لحزب 
التقدم واالشتراكية
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واتصلنا  كثيرة  مبادرات  اتخذنا 
واستجاب  الحكومة،  برئيس 
مرتني، ومن دون شك ستكون لنا 
مبادرة أخرى حول هذه الظروف 
ونحن  باالنتخابات،  املحيطة 
نتصل باستمرار بوزير الداخلية 
االنتخابات،  هذه  بتنظيم  املكلف 
املستوى،  هذا  على  حوار  هناك 
فمن  وبالتالي،  نــقــاش،  وهــنــاك 
األمــور  الشكلية،  الناحية  هــذه 
يمكن  كيف  هو  واملبتغى  تسير، 
أجـــواء  نــبــلــور  أن  جميعا  لــنــا 
إحــداث  نستطيع  وأن  مختلفة، 
املواطن  بني  املصالحة  من  نوع 
والشأن السياسي، ذلك أن نجاح 
مرتبطا  سيكون  املقبلة  املرحلة 
وبقدر  املشاركة،  بنسبة  أساسا 
ما ستكون هذه النسبة مرتفعة، 
ــا ســيــكــون نــجــاحــا لنا  بــقــدر م
بالنسبة  شيء  أهم  لكن  جميعا، 
هذه  تمكن  أن  هــو  للمستقبل، 
حكومة  إفـــراز  مــن  االنتخابات 
قوية سياسيا وقادرة على بلورة 
أحــزابــا  تــضــم  وأن  اإلصــــاح، 
والكفاءة  الــقــدرة  لها  سياسية 
ــجــرأة ألجــل ذلـــك، وهـــذا ما  وال
جانب  ــى  إل نشكله  أن  نتمنى 

حلفائنا.  

أدينا ثمن مواقفنا 
السياسية

عــلــى  نـــــقـــــول  أن  ميــــكــــن  أال 
األقـــــل مـــا قـــالـــه الـــبـــعـــض، وهــــو أن 
»الــســي نــبــيــل« وحــزبــه، أدى مثن 
ــاهــــي مـــــــع  ســــيــــاســــة  رئـــيـــس  ــمــ ــتــ الــ

احلكومة السابق بن كريان؟
»التماهي« كلمة سلبية.. حزب 
تحالفا  دخل  واالشتراكية  التقدم 
إلى  تدخل  وعندما   ،2011 سنة 
حكومة وتوقع على ميثاق، تكون 
ــتــزام  االل تسمى  مــســألــة  هــنــاك 
تسمى  مسألة  وهناك  السياسي، 
بالدارجة »الكلمة«، فإما أن تدخل 
وأن  تبعاتها،  وتتحمل  للحكومة 
وآنذاك  نجاحها،  أجل  من  تعمل 
الكلمة«،  و»عندك  ملتزما  تكون 
وتعمل  للحكومة،  تدخل  أن  وإما 
وهو  الداخل،  من  إفشالها  على 
ــزاب األربــعــة  ــ مــا تــقــوم بــه األح
العثماني«  »السي  مع  املشاركة 

في الحكومة الحالية.
حزب التقدم واالشتراكية حزب 
بنفس  دخلنا  قد  وكنا  مختلف، 
العثماني«  »الــســي  مــع  ــروح  الـ
ال  نجد  لــم  لكننا  الــبــدايــة،  فــي 
العزيمة  وال  السياسية،  النبرة 
القوية،  الحكومة  وال  السياسية، 
لذلك  املنسجمة،  الحكومة  وال 
هناك  وليس  نــغــادر،  أن  قــررنــا 

»تماهيا« مع أي كان..

الــــــذي  ــلــــح  املــــصــــطــ إطـــــــــار  يف 
فضلتم استعماله بالدارجة وهو 
»الـــكـــلـــمـــة«، هـــل تــعــتــقــدون أنــكــم 
ــار »الــكــلــمــة  ــ ــتـــم الــثــمــن يف إطـ أديـ

اليت أعطيتها لنب كريان«؟

الثمن  أدينا  أننا  تقصدون  هل 
على مواقفنا؟ نعم، الجميع يعلم 
ذلــك، وليست هــذه املــرة األولــى 
الثمن  الحزب  فيها  يــؤدي  التي 
 77 له  حــزب  فهو  مواقفه،  على 
الثمن  أدينا  النضال..  من  سنة 
مع االستعمار، وأدينا الثمن بعد 
حصولنا على االستقال في كثير 
الحزب  وتــعــرض  ــف،  ــواق امل مــن 
إلى  كثيرة  تاريخية  مراحل  في 
من  عدد  وتعرض  واملنع،  القمع 
قادته لاعتقال، ومنعت جرائده.. 
بها..  مــررنــا  فــتــرات  كلها  هــذه 

دارجي  بتعبير  ذلك  لكم  ألخص 
نحن  هابطة«..  مرة  طالعة  »مرة 
هدفنا  نضالي  سياق  في  نوجد 
الذي  الديمقراطي  املشروع  هو 

نناضل من أجله..

ــاذا تــقــصــد بــــ»مـــرة طــالــعــة  ــ مـ
مرة هابطة«؟

مــعــنــاه أنــنــا نــكــون فــي بعض 
ــان فــي ســيــاق نــعــرف فيه  ــي األح
الظروف  ألن  تواجدنا،  مستوى 
وأحيانا  لذلك،  مناسبة  التاريخية 
أخرى، نتلقى الضربات ونتراجع.. 
طريقا  دائـــمـــا  لــيــس  فــالــنــضــال 
على  فقط  فيه  تحصل  مستقيما 

املكتسبات، ومفروش بالورود..

نداء »الفئة الثالثة« 
للمشاركة في االنتخابات

ــرا  ــ ــــؤخـ ــع املــــتــــتــــبــــعــــون مـ ــ ــابــ ــ تــ
خـــــــروجـــــــا إعــــــامــــــيــــــا، فـــــهـــــم مـــنـــه 
ــلـــى حـــــزب الـــعـــدالـــة  هـــجـــومـــكـــم عـ
هناك  أن  قلتم  عندما  والتنمية، 
كــتــلــة قــــــارة  تـــصـــوت لـــصـــاحل هــذا 

احلزب..
)مقاطعا( لم يكن ذلك هجوما، 
ــي لــلــكــام عــن الــنــاس،  وال داعـ
ويستحسن طرح السؤال بصيغة 
هذا  ينشر  أن  وأريـــد  مباشرة، 
ــم وألــتــقــي  ــل ــي أع ــن الـــكـــام، ألن
ما  يقولون  وال  الناس  من  بكثير 

تقولونه..

ــن طبيعة  ع أتــكــلــم  كــنــت  أنـــا 
وقلت  بــادنــا،  فــي  االنتخابات 
من  ــواع  ــ ــ أن ثـــاثـــة  هـــنـــاك  أن 
هجوما..  ليس  )هــذا  الناخبني 
أن  يمكن  ما  هناك  تحليل(،  هذا 
قــارة«،  انتخابية  »كتلة  نسميه 
يستفيد  انتخابي  خزان  بمعنى 
والتنمية،  العدالة  حــزب  منها 
أن هناك ناخبني سيصوتون  أي 
لصالح  ــوال  األحــ كــانــت  كيفما 
هــذا الــحــزب، وهــنــاك جــزء آخر 
الذين  مــن  مكون  ثانية(،  )فئة 
ــة أو  ــادي ــاب م ــب يــصــوتــون ألس

أنهم  بمعنى  عاقاتية،  ألسباب 
ينساقون وراء املرشحني الذين ال 
الفساد  إلى  اللجوء  في  يترددون 
العتبارات  يميلون  أو  االنتخابي، 
مثا..  القبلي  باالنتماء  مرتبطة 
وهناك نوع ثالث، هو الذي يمكن 
حزب  مثل  حــزب  عليه  يعول  أن 
النوع  هذا  واالشتراكية،  التقدم 
ينطلق  الـــذي  ــو  ه ــف،  ــ األس ــع  م
مرتبط  ســيــاســي  تــصــويــت  مــن 
األكبر  الــجــزء  وهــو  بالقناعات، 
ولكنه  مجتمعنا،  فــي  املــوجــود 
ــف، يــتــســم بــالــعــزوف  ــ مـــع األسـ
التصويت،  وبعدم  املشاركة  عن 
على  الثمن  نؤدي  نحن  وبالتالي، 
إما  الفئة  هذه  ألن  املستوى،  هذا 
أنها غير مسجلة، أو أنها مسجلة 
التصويت،  عملية  في  تشارك  وال 
الفئة  هذه  إلى  نداء  وجهت  لذلك 
ــهــا صــوت  ــون ل ــك ــي ــشــارك ول ــت ل
موازنة  ــي  وف ردع  فــي  وتساهم 

الصنفني األول والثاني..

ــل تــــوجــــد وصــــفــــة مــغــريــة  ــ هـ
ــــة«، ألن  ــثــ ــ ــالــ ــ ــثــ ــ الــ هلـــــــــذه »الـــــفـــــئـــــة 
صــــاحل  يف  تــــكــــون  لـــــن  مـــشـــاركـــتـــهـــا 
ــاحل  ــ صـ يف  بـــــــل  فــــــقــــــط،  ــم  ــ ــكـ ــ ــزبـ ــ حـ

العملية الدميقراطية ككل؟
يصعب  مــغــلــقــة  دائـــــرة  هـــذه 
الخروج منها، وبقدر ما أن هناك 
العزوف،  لظاهرة  وتكاثرا  عزوفا 
السطح  عــلــى  تطفو  ــا  م ــدر  ــق وب
املشهد  ــي  ف السلبية  املــظــاهــر 

بقدر  واالنــتــخــابــي..  السياسي، 
كثيف  تصويت  هناك  سيكون  ما 
الشباب والنساء واملثقفني  لفئات 
ــؤون الـــبـــاد،  ــشـ ــني بـ ــارفـ ــعـ والـ
تحسني  إلـــى  فــعــا  واملتطلعني 
سيتقوى  وبــالــتــالــي،  ــاع،  األوضــ
على  تتوفر  التي  األحــزاب  نفوذ 
مشروع مجتمعي حقيقي كما هو 
الشأن بالنسبة لحزبنا، الذي قدم 
يناهز  ما  منذ  سياسيا  مشروعا 
تقديمه،  فــي  ويستمر  سنة،   80
األقــل  على  لــه  يعترف  والجميع 
في  وشجاعته  وصموده  بنزاهته 

أن  لنا  كيف  لكن  املــواقــف،  طــرح 
نكون أقوياء، عندما ال تصطف إلى 
أصوات  من  اآلالف  مئات  جانبنا 
بتصور  يؤمنون  الذين  املواطنني 

قريب منا، لكنهم ال يصوتون..

هل تعتقد أن اعتماد القاسم 
االنـــتـــخـــايب اجلــــديــــد ســـيـــكـــون لــه 
تـــأثـــري عـــلـــى فـــئـــات املـــصـــوتـــن، أم 

على  نسبة املشاركة؟
االنتخابي  القاسم  أن  أعتقد  ال 
تــأثــيــر عــلــى نسبة  ــه  ل ســيــكــون 
ــور غير  ــ ــذه األمـ ــه ف املـــشـــاركـــة، 
االنتخابي  والــقــاســم  مرتبطة، 
عــلــى مستوى  ــه وقـــع  ل ســيــكــون 
من  وسيكون  االنتخابات،  نتائج 
الصعب جدا، بالنسبة لانتخابات 
البرملانية على أي حزب، أن يحصل 
واحــدة،  ــرة  دائ في  مقعدين  على 
ــان مــوجــودا  ــو األمـــر الـــذي ك وه
أن  القول  يمكن  تم  ومن  قبل،  من 
تغيير  بإمكانه  االنتخابي  القاسم 
بعض النتائج، لكني ال أعتقد أنه 

سيؤثر على نسبة املشاركة..

إخراج حكومة قوية
إلى الوجود مسؤولية 

الدولة واألحزاب 
 

»الـــســـي نــبــيــل«، كــنــت واحـــدا 
ــادة األغــلــبــيــة الـــذيـــن ومســـوا  مـــن قــ
ــــال  املـــــرحـــــلـــــة األخـــــــــــــــرية، مـــــــن خـ
احلــــضــــور يف مــــفــــاوضــــات تــشــكــيــل 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ األوىل  ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ احلــ
وعــــــشــــــتــــــم »الـــــــــبـــــــــلـــــــــوكـــــــــاج«.. يف 
يف  املسؤولية  يتحمل  من  نظركم، 
مــاذا  الــســيــاســيــة؟  العجلة  تــوقــيــف 
يقع حىت ننتقل من اختيار رئيس 
الــفــائــز  األول  احلــــزب  مــن  حــكــومــة 

باالنتخابات إىل »البلوكاج«؟
ــة في  ــي ــه مــســؤول الــجــمــيــع لـ
لها  السياسية  ــزاب  األحــ ــك..  ذلـ
إعطاء  عليها  ويــقــع  مسؤولية، 
تكون  وأن  املــصــداقــيــة،  ــورة  صـ
واملواطنات،  املواطنني  ثقة  لها 
هذه  على  يجب  ــك،  ذل أجــل  ومــن 
داخلية  بقوة  تتسم  أن  األحــزاب 
ديمقراطية،  وبممارسة  حقيقية 
وبالقدرة على الحفاظ على قرارها 
إال  يتم  لن  األمــر  وهــذا  املستقل، 
وهنا  نفسها،  األحــزاب  داخل  من 
األحزاب  الحال عن  بطبيعة  أتكلم 
التي توجد في وضعية متناقضة 
الثاني،  الجانب  أما  قلته،  ما  مع 
فهو الجانب املرتبط بالدولة التي 
عليها أن تكون مبادرة كما بادرت 
مضامني  بلورة  إلى  السابق  في 
قوية  حكومة  إلفـــراز  الــدســتــور، 
املنصوص  بالصاحيات  تتمتع 
على  وقادرة  الدستور،  في  عليها 
ــادرة  وق التغيير،  مشروع  حمل 
على حمل النموذج التنموي الذي 
في  مناقشته  وننتظر  سيناقش 

أقرب وقت ممكن..
أن  للمغاربة  سيظهر  عندما 
هناك فعا حكومة قوية ومجالس 
قــوي،  ــان  ــرمل وب قــويــة،  منتخبة 
مجراها  إلـــى  الــحــيــاة  ســتــعــود 
أن  الــدولــة  على  لذلك  الطبيعي، 
ومن  املستوى،  هذا  على  تساعد 
خلق  ضــرورة  عن  نتكلم  نحن  ثم 

جو ومناخ سياسي جديد..
املــواطــن،  دور  يبقى  وأخــيــرا، 
ودوره أساسي، فبقدر ما سيكون 
مشاركا قويا وحاضرا في الساحة 
السياسية، بقدر ما سيعود الوهج 

للفضاء السياسي الوطني..
واسمحوا لي أن أقول بأن هناك 
دورا لــإعــام فــي إعــطــاء صــورة 
املرحلة  هذه  في  وأتمنى  مغايرة، 
وأوجه ندائي إلى اإلعام الوطني 
من  بحملة  ليقوم  تلويناته  بكل 
ــاالت،  ــق خــال االفــتــتــاحــيــات وامل
وطبيعة مقاربة عدد من املواضيع 
املشاركة  على  املــواطــنــني  لحث 
إذا  وحتى  السياسي،  الشأن  في 
بعض  في  سلبية  الوضعية  كانت 
مظاهرها، فإن خير سبيل ملعالجة 
ذلك، هو املشاركة وليس العزوف.

هل تعتقد أن إرادة الدولة 
اجلديد  الدستور  تنزيل  يف 

تراجعت؟
مرتبطة  ليست  الدستور  مسألة 
الدولة وحدها.. فعندما كنا  بإرادة 
نناقش الدستور سنة 2011، أتذكر 
أنني استعملت عبارة، وهي عبارة 
املغفور له محمد الخامس طيب هلل 
على  املغرب  حصل  فعندما  ــراه،  ث
االستقال قال »إننا خضنا الجهاد 
إلى  ننتقل  أن  وعلينا  األصــغــر، 
اعتمدنا  فعندما  األكبر«..  الجهاد 
الجهاد  فــي  فزنا   ،2011 دســتــور 
فهو  األكبر،  الجهاد  أما  األصغر، 
وأحزابا،  دولة  املجتمع،  استعداد 
ونخبا..  وشعبا  مدنيا  ومجتمعا 

إلعطاء مضمون لهذا الدستور.

الجهاد األصغر هو اعتماد دستور 2011 
والجهاد األكبر هو االستعداد لتنزيل مضمونه 

بنعبد الله رفقة رئيس الحكومة السابق عبد اإلله بن كيران 


