
 مقال للكاتب محمد الساسي، ن�شر على موقع ''لكم.كم''، في
. 2013/يناير 2 كانون07الثنين، 

 اليسار "التقليدي" المغربي، اليوم، مريض ومعتل ومس000لول
 وواهن. مرض اليسار له وجهان : فقدان القوة، وفقدان المصداقية.
 ليس الحل في مباشرة نوع من التجميع العددي والتكتيل البشري
 ومواجه00ة ظ00اهرة البلقن00ة فق00ط. ل00ن يص00بح اليس00ار المغرب00ي يس00ارMا
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 مقال ''إعادة البناء'' (أو
 نقد حزب التحاد

 الشتراكي وكاتبه العام
 ادريس لشكر) لمحمد

الس%اسي.ء



 حقيقي00Mا ول00ن يس00ترجع بعض00Mا م00ن أمج00اده وإش00عاعه بمج00رد ل00م
 الص00فوف واس00تيعاب أك00ثر مكون00اته وهيئات00ه ورم00وزه ف00ي بني00ة
 تنظيمية واحدة. لن يكون ذلك كافيMا لكي تس00تعيد الجم00اهير ثقته00ا

ولك000ي ترتب000ط ب000ه م000ن جدي000د وتمنح000ه أص000واتها ف000ي اليس000ار،  
خطابه وتأتمنه على مستقبلها وتعت00بر أن00ه ع00اد إل00ى تمث00ل وت�حdمbcلaه`  

 قي00م الص00دق والوف00اء وإل00ى ممارس00ة السياس00ة باعتباره00ا خدم00ة
 عمومية واختيارMا نضاليMا وتعاقدjا جديMا. لم يع00د اليس00ار ق00ادرMا عل00ى
 تص00در النت00ائج النتخابي00ة، ول00م يع00د ق00ادرMا عل00ى تحقي00ق ن00وع م00ن
 .التوازن مع الحركة السلمية

 ومشكلة اليسار "التقليدي" ل يمكن أن ت�خ00تزل ف00ي      
 وجه تقني، فهي ليست مشكلة محارب00ة التش00تت وتحس00ين تس00ويق
 البضاعة، بل هي أكبر من ذلك، إنها تتجلى، بكل بساطة، في ك00ونه
 خيxب آمال الناس فيه، وانخ00رط ف00ي سياس00ات أبع00دته ع00ن ج00وهر
 مش00روعه، وأخل00ف وع00وده، وتبن00ى برام00ج الخري00ن عملي00Mا، وقب00ل
 بأنصاف حلول غير ضرورية، وانتهج خيار المشاركة الحكومية م00ن
 أجل المشاركة، وتنازل عن مطالب ديمقراطي00ة أساس00ية، وتم00اهى
.مع كائنات حزبية ذيلية واستعار وسائلها

 ومشكلة "اليس00ار غي00ر التقلي00دي"، ه00ي أن00ه فش00ل ف00ي خل00ق
 البديل، فقد انعكست عليه آثار خطاي00ا "اليس00ار التقلي00دي" وفش00ل
 تجربة التناوب، حتى وإن لم ي`شارك فيها؛ ومع ذلك، فهو لم يب000دد
 رأس000ماله الرم000زي. وطبع000ا، يتحم000ل اليس000ار غي000ر المش000ارك ف000ي
 الحكومة جزءMا من مسؤولية فشله، لنه أحيانjا رك�ز على نقد تجربة
 اليسار المشارك أكثر م00ن تركي00زه عل00ى مهم00ة إع00ادة البن00اء، ولن00ه
 غaل�ب النشغالت "النظري00ة"، أحيان00jا، عل00ى النش00غالت "العملي00ة"،
 ولن00ه ل00م يحس00ن اس00تغلل جه00ود مناض00ليه المش00تتة ف00ي مواق00ع
.متعددة ولم يصهرها في بوتقة مشروع واحد
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 وبالنظر إلى الدور المرك00زي ال00ذي لعب00ه التح00اد الش00تراكي
 للقوات الشعبية في تاريخ اليسار المغرب00ي، فلق00د ظ00ل اليس00اريون،
 باختلف مدارسهم وإطاراتهم، ينتظرون ما سيصنعه هذا الح00زب،
 وم00ا إن ك00ان س00يفتح م00ؤتمره ال00وطني التاس00ع إمك00ان ح00ل مش00كلة
 اليسار المغربي وإعادة البناء من داخل التح00اد الش00تراكي نفس00ه،
.وليس من خارجه
 لكن بعد انعقاد الشوط الول من الم00ؤتمر، يظه00ر م00ن خلل
 ردود الفعل التي أعقبته أن المل في "حل مشكلة اليسار المغربي"

من داخل التحاد الشتراكي تضاءل بشكل ملموس.
 مش00هد افتت00اح الم00ؤتمر تمي00ز بحض00ور أغل00ب الرم00وز ال00تي
 ارتبطت بالتجربة التحادية، وكان العناق بينها حارMا والحني00ن إل00ى
 الماضي باديMا على الوجوه، مع إحساس بأن الشياء ليست على ما
 يرام، وبأن هناك حاجة إلى تغيي00ر عمي00ق، ولك00ن م00ع اقتن00اع أيض00Mا
 ب00أن مسلس00ل تحض00ير الم00ؤتمر ل00ن يس00مح، ربم00ا، بحص00ول ه00ذا

التغيير؛ ومع ذلك، كان هناك من ينتظر حصول المعجزة.
 المعجزة هي أن ينجح التحاد في استرجاع عافيته ووظائفه
 وأخلق00ه وارتب00اطه بمش00روعه الص00لي، وأن يق00ود ف00ي ذات ال00وقت
 حركة إعادة بناء اليسار المغرب00ي. وبعب00ارة أخ00رى، ك00ان هن00اك م00ن

  ف00براير"، أي20ينتظر أن يتحول التحاد رمزي00Mا إل00ى "ح00زب حرك00ة 
 أن ينزل إلى الشارع من أجل إنجاز النتقال ال00ديمقراطي ومحارب00ة

الفساد.
 انت�خب الستاذ ادريس لش00كر عل00ى رأس الح00زب، وتوص00ل

الكثيرون إلى أن المعجزة لم تحصل.
أن تحصل المعجزة معناه :

 أن يتبن00ى الح00زب خط00ا سياس00يMا يح00ترم ال00وجه التعاق00دي
 للسياسة، ويوضح طبيعة برنامجه وطبيعة حلفائه، بدون لعب على
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 الحبال أو جمع للمتناقضات، ويق00رر اح00ترام تعاق00ده م00ع مناض00ليه
وناخبيه، ويحدد مسبقjا المبادئ الموجهة لتحركه السياسي؛

 أن ينطلق من أن النتق00ال ال00ديمقراطي ف00ي بلدن00ا ل يك00ون
 إل بملكية برلمانية، وفق المتعارف عليه كونيMا، وأن معرك00ة إرس00اء
 هذه الملكية معركة ل تقب00ل التعلي00ق أو التأجي00ل أو التقس00يط، وأن
 على بلدن00ا أن تتج00اوب م00ع متطلب00ات التح00ول السياس00ي العمي00ق

الذي يغمر المنطقة المغاربية والعربية؛
 أن يربط الحزب مشاركته الحكومي00ة بحص00ول اليس00ار عل00ى
 الغلبية، واتفاقه المسبق على برنام00ج مش00ترك، وف00ي ظ00ل دس00تور
 يمنح الحكومة وسائل تطبيق برنامجها بالكامل، ويضع القرار، ف00ي
 مختل00ف أبع00اده، بي00ن أي00دي المنتخ00بين ح00تى يت00م ت00أمين رب00ط
 المس00ؤولية بالمحاس00بة. ه00ذا م00ع وق00ف ك00ل أش00كال التح00الف م00ع
 الحزاب الفاقدة لس00تقلليتها، والل00تزام، ف00ي ممارس00ة المعارض00ة،

بالمدلول الذي يجعلها تمتد إلى كل حقول القرار الفعلية؛
 أن يعتم00د عل00ى الوس00ائل النزيه00ة والعقلني00ة ف00ي العم00ل
 السياس00ي، ويرف00ض سياس00ة جل00ب العي00ان م00ن الح00زاب الداري00ة
 وأسلوب غض الطرف عن المتي00ازات ال00تي ق00د ت�من00ح ف00ي الخف00اء
 لمرشحي الحزب، وعن المخالفات والعمليات غي00ر النظامي00ة ال00تي
 قد يباشرونها، ومحاسبتهم وتتبع نش00اطاتهم، والتخل00ي نهائي00Mا ع00ن

خطة المقعد بأي ثمن؛
 أن يعطي المعنى الشتراكي ال00ديمقراطي التق00دمي للبرنام00ج
 ال00ذي يطبق00ه عل00ى الرض، وأل يك00ون مص00ير الش00عارات ال00تي يت00م
 ترديدها هو تجاهلها في الممارس00ة، وأل يق00ع استس00لم ل "برنام00ج
 الدول000ة الق000ار" بتحالف000اته الخارجي000ة ومقارب000اته لقض000ية الص000حراء
 وشؤون المن والتطبيع والمش00اركة ف00ي الن00ادي المريك00ي للح00رب
 عل00ى الره00اب والخوصص00ة وتف00ويت ت00دبير القطاع00ات الساس00ية
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 واعتبار الدفاع عن هيبة الدولة مبررMا للقمع ولمحاربة الش00فافية...
إلخ؛

 أن يترجم، في اختياره التنظيمي، معنى النتماء إلى مدرسة
 الش00تراكية الديمقراطي00ة م00ن خلل الع00تراف بالتي00ارات، وقب00ول
 تعايش الرأي والرأي المخالف، ومنح ضمانات تنظيمي00ة للعض00اء
 بأن اللوجستيك الحزبي لن ي`س00تخدم ف00ي التب00اري ال00داخلي لف00ائدة
 تيار أو فئة من المناض00لين، وض00مان ن00وع م00ن الرقاب00ة "الخارجي00ة"

على تدبير مساطر النتخاب؛
 أن يفتح ذراعيه للمكونات اليسارية الخ00رى باعتب00اره ن00واة
 تشكيل الح00زب الش00تراكي الك00بير، عل00ى قاع00دة تص00حيح المس00ار،
 ونقد ممارسة المراحل السابقة، واستعداد القيادات المس00ؤولة ع00ن
 تلك الممارسة لفساح المجال أمام قي00ادات جدي00دة تت00ولى رعاي00ة

مسلسل النطلقة اليسارية الجديدة.
 إن تضاءل المل في قيام التحاد الشتراكي بهذه الث00ورة ل
 يمك00ن اخ00تزاله ف00ي انتخ00اب الس00تاذ ادري00س لش00كر عل00ى رأس
 الحزب، بل هو يرجع إلى مجم00ل الظ00روف ال00تي أح00اطت بتحض00ير
 المؤتمر التاسع. ومع ذلك، فإن عددMا من الملحظي00ن أحس00وا، بع00د
 ذلك النتخاب، بأن الكاتب الول الجدي00د ينتم00ي إل00ى مدرس00ة ف00ي
 التفكير والعمل تتعارض منطلقاتها مع متطلب00ات التغيي00ر وإع00ادة
 البناء. طبعMا، ليس من حق أحد أن يمارس الوصاية عل00ى م00ؤتمري
 الحزب، فقد مارس00وا حقه00م واخت00اروا ك00اتبهم الول، ولك00ن ه00ذا ل
 يمنع الناس خ00ارج الح00زب م00ن التس00اؤل، عموم00Mا، ع00ن ق00درة ه00ذا

الشخص أو ذاك على القيام بهذه المهمة أو تلك.
 إن الن00اس، مثل�، يت00ذكرون دور لش00كر ف00ي حس00م إش00كال
 المؤتمر السادس للتحاد الش00تراكي. ك00ان الح00زب ق00د وص00ل إل00ى
 منعطف تaو�اجdهd في00ه رأي00ان متعارض00ان بخص00وص تجرب00ة التن00اوب.
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 المنهجية التي اعت�مدت في "الحس00م" اعت00برت أن ال00رأي المخ00الف
 مضر بالحزب وب00الوطن، وم00ا ك00ان ل00ه أن يك00ون، وأن ال00دفاع ع00ن
 وحدة الحزب ومصلحة ال00وطن تقتض00ي عم00ل ك00ل م00ا ه00و مطل00وب
 حتى ل يؤول مصير الحزب إلى أيدي "الع00دميين"، ول00و ب00إعلن أن
 منخرط00ي الح00زب بب00اديتي الع00رائش والش00اون وح00دهما يبلغ00ون

 !).  م00ن أعض00اء الح00زب10خمس00ة آلف منخ00رط (أي تقريب00Mا %
 ك00انت هن00اك منهجي00ة أخ00رى ممكن00ة وه00ي اعتم00اد نظ00ام تع00دد
 التي000ارات ومس000طرة تعقيبي000ة تس000مح باس000تئناف ق000رارات لجن000ة
 الحصاء الحزبي لدى لجنة مستقلة عن "المركز"، وهو ما لم ي00دافع

عنه آنذاك الكاتب الول الحالي.
 والن000اس يت000ذكرون دور لش000كر ف000ي ال000دفاع ع000ن الق000وانين
 النتخابي00000000000000000000000000ة القص00000000000000000000000000ائية ال00000000000000000000000000تي
 بمقتض00000000000000000000اها ك00000000000000000000ان س00000000000000000000يتم من00000000000000000000ع
 أغل00000000000000ب الح00000000000000زاب القائم00000000000000ة م00000000000000ن ح00000000000000ق
 التق0000000000دم للنتخاب0000000000ات. ل ش0000000000ك أن الك0000000000ثير م0000000000ن

مكون000ات اليس000ار تaشaك��000000000aل ل000ديها انطب000اع س000يء ع000ن الرج000ل. َ �َ � 
 وإذا كان ل يمك00ن لن00ا جميع00Mا أن نبق00ى أس00رى الماض00ي وأن نحك00م
 مسبقjا ب00أن الف00راد ل يتغي00رون نح00و الحس00ن، ف00إن الك00اتب الول
 الجديد سيواجه، بكل تأكيد، مشقة كبيرة لتقديم نفسه، أم00ام تل00ك

المكونات، كرمز لتجميع الطاقات اليسارية.
 والناس يت00ذكرون تهدي00د لش00كر بخل00ق تح00الف م00ع العدال00ة
 والتنمية ضد حزب الص00الة والمعاص00رة، ث00م دخ00وله الحكوم00ة بع00د
 ذلك، والتغيير المفاجئ لموقفه من ح00زب الهم00ة. مث00ل ه00ا التقل00ب
 في المواقف ل يبعث على الطمئنان، وقد يدفع بالبعض إلى ربطه

بالستراتيجيات الفردية.
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 ق00د يس00تطيع ذ لش00كر ت00أمين بع00ض أوج00ه تنش00يط الل00ة
 الحزبية، ولكنه كقائد مثقل بآثار الشروط التي ج00رى فيه00ا تحض00ير
 المؤتمر، ومخلفات هذا الم00ؤتمر، وعناص00ر شخص00يته ال00تي ع`رف00ت
 عنه حتى الن، قد ل يفلح في الرتقاء بالحزب إلى مس00توى إنج00از
 مهمة إعادة بن00اء اليس00ار المغرب00ي م00ن داخ00ل التح00اد الش00تراكي.
 ومعنى ذلك أن هذه المهمة يتعين، ربما، في هذه الحالة، أن ت�نج000ز

من خارج التحاد. 

محمد الساسي.
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