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 عندما طلب م""ؤخرا بع""ض المثقفي""ن م""ن أح""د "زعم""اء المعارض""ة
 الحزبية" ضرورة إجراء بحوث لتخ""اذ ق""رارات س""ديدة...، ل""م ي""تردد ه""ذا
 الخير ف""ي ال""ردMN ب""أن حزب""ه لي""س مكت""ب دراس""ات ول أكاديمي""ة للعل""وم
 السياسية، وكأنه يمكن تطوير المشاريع واتخاذ القرارات بدون بح""ث ول
 دراسة. يدل هذا الكلم على أن ص""احبه يري""د الت""دبير بالمSNي""ة السياس""ية
 على عكس القيادات السياسية الغربية التي تعتمد البحث أساسا لتخ""اذ
 الق""رار، كم""ا أن باحثيه""ا ف""ي مج""ال العل""وم السياس""ية والنثروبولوجي""ا
 وغيرهم""ا م""ن الحق""ول المعرفي""ة ل يتوقف""ون ع""ن إنج""از دراس""ات حولن""ا

.وحولهم
 ينجم عن الضعف الفكري للزعيم السياسي في المغرب عدم وعيه
 بالماضي والمستقبل وكذا ضعف قدرته على النخراط فكرا وممارسة ف""ي
 المستقبل. وهذا ما يفسر عدم امتلكه لي مشروع لنه ل يفكر. ومن ل
 يس""تطيع التفكي""ر يعج""ز ع""ن أن يج""ترح لحزب""ه ول""وطنه آف""اق وممكن""ات
 جدي""دة، ب""ل إن""ه ل يع""ي مجتمع""ه ودولت""ه والع""الم المحي""ط بهم""ا، ويظ""ل
 يراوح مكانه مشلول بدون رؤية ول هدف يخدم ال""وطن والمجتم""ع. وم""ن
 ل يفك"ر ب"ذاته ل يمك""ن أن يفك"ر ل"ذاته ول ل"وطنه، م"ا يح"ول دون ق"درته
 عل""ى ت""أطير الش""باب ويجع""ل حزب""ه مج""رد هيك""ل ف""ارغ ل مس""تقبل ل""ه،
 ويoحوMnله إلى أداة في يد غيره لتنفيذ مشروع غير مص""رkح ب""ه، م""ا يعن""ي أن

...الحياة السياسية تpدار عندنا من خلف الستار



 عندما يغيب التأطير تحضر المصلحة الشخصية، ويتحول التنظي""م
 إلى مجرد مرتع للمصالح يهرب منه المثقفون ول يلجه إل النتهازيون...
 وهذا ما يفسر أنه ل جديد ي""أتي الي""وم م""ن الح""زاب، حي""ث غ""اب ل""ديها
 الخط""اب والموق""ف والفع""ل والمب""ادرة وص""نع الح""دث، فخفت""ت وض""عف
 فيها التكوين والتأطير السياسيين، وأصبحت غير قادرة على التعاق""د م""ع

.أعضائها ومع المجتمع، ما يخلق الفراغ المهدد للستقرار الوطني
 لقد اشتد نفور المواطنين م""ن زعاماتن""ا الحزبي""ة، فص""ار العلم ل
 يهت""م به""ا لنه""ا تك""رر خطاباته""ا الخش""بية، كم""ا أنه""ا ل تس""تطيع القي""ام
 بمحاضرات أمام جمهور من المثقفين، وذلك على عك""س م""ا يح""دث ف""ي
 الغ""رب، إذ إن القي""ادات السياس""ية هن""اك حمkال""ة مش""اريع يج""د فيه""ا

....المواطنون ذواتهم
 علوة على ذلك، يرى بعض المتتبعين أن ضعف المجتمع الم""دني
 والتنظيمات الجتماعية وهشاشتهما راجع إلى انحدار المس""توى الفك""ري

.للحزاب
 تعتقد بع""ض زعام""ات "المعرض"ة" عن""دنا أن الح""زاب تتش""ابه ف""ي
 البرامج، وأن} الفارق بينها يكم"ن ف"ي الم""ؤهلت التنظيمي""ة، كم"ا ت""رى أن
 أحزابها ل تعاني من أزمة فكر، وإنما من أزمة تنظيمية، ما جعلها تسقط
 ف""ي نزع""ة تقنوي""ة تكش""ف جهله""ا باس""تحالة فص""ل الداة التنظيمي""ة ع""ن
 الختي""ار الفك""ري والسياس""ي. وإذا ح""دث ذل""ك، ف""إن الداة ق""د تنس""ف
 الختيار. فالواقع في اعتقاد هذه الزعامات واح""دي، الم""ر ال""ذي يقتض""ي
 حل أحاديا. ويعني ذلك أن ما هو قائم هو الطبيع""ة نفس""ها ال""تي ل يمك""ن
 تغييرها ويلزم الستسلم لها. وهذا هو ج""وهر الليبرالي""ة المتوحش""ة ال""تي

"...تقول ‘ب" "نهاية التاريخ
 كم""ا يمك""ن أن نس""تنتج م""ن ه""ذا الخط""اب الق""ائل بتش""ابه برام""ج
 الحزاب وجود� فراغ في الحق""ل الحزب"ي، واعتراف""ا بغي""اب فعل"ي للف"وارق
 الفكرية والسياسية بين الغلبية والمعارضة، ما يoحوMnلo الزعامات الحزبي""ة
 إلى مجرد موظفين لبيع الوهام ويشك�Sلo أقصى درج""ات التض""ليل وعج""زا

.فكرا وممارسة



 تتحدث هذه الزعامات ع""ن وض""وح خط�Sه""ا السياس""ي والقتص""ادي
 والجتم""اعي...، لك""ن خططه""ا الفارغ""ة مؤذي""ة له""ا ولوطنه""ا. وق""د يعج""ز

...الفنان "بيكاسو" نفسه عن رسم خطوط سيرها
 ك""ثيرا م""ا تعل""ن بع""ض زعام""ات "المعارض""ة" لعض""اء تنظيماته""ا
 السياسية أن أحزابها أصبحت رقما في المعادلة السياسية ف""ي البلد وأن
 كل شيء قد صار لها ولمصلحتها بفضل زعامتها، لكن هذا ل يعني أك""ثر

.من تأكيد التاجر للزبون بأن المحلk محل�ه
 هكذا، فلدينا زعام""ات ولي""س ل""دينا قي""ادات، لن الول""ى تقليدي""ة
 واس""تبدادية ول تمتل""ك مش""روعا، إذ ه""ي مجنون""ة الحك""م وذات رغب""ة
 جامح""ة ف""ي الغتن""اء... أم""ا الثاني""ة فه""ي حداثي""ة وديمقراطي""ة وحمkال""ة

...مشروع
 تؤطر زعاماتنا الناس بالولئم وتوزيع الوع""ود الشخص""ية...، حي""ث
 تنظر إليهم بكونهم مجرد كتلة غرائز. وعن"دما تpبن"ى العلق"ات التنظيمي""ة
 عل""ى المص""لحة الشخص""ية تت""م التربي""ة عل""ى الرت""زاق والفس""اد، ويتح""ول

...التنظيم إلى مجرد عصابة
 لقد تحو�ل الحزب عندنا إل""ى مج""رد حي""وان يركب""ه الزعي""م ويجل""ب
 علي""ه الم""اء والكل، فص""ار ينتف""ع م""ن الري""ع إل""ى أن تض""خمت أرص""دته
 البنكي""ة وتك""اثرت عق""اراته... فه""زل حزب""ه تنظيمي""ا. وم""ن يس""عى إل""ى
 المصلحة الخاصة ويتنكر للمص""لحة العام""ة، يك""ون م""آله مأس""اويا، إذ م""ا

.طار طير وارتفع إل كما طار وقع
 تد}عي بعض زعامات المعارض""ة أنه""ا تهت""م بالمس""ألة الجتماعي""ة،
 لكنها لم تطور مشروعا ذا بoع"د اجتم""اعي لمواجه"ة م"ا تمارس"ه "الحكوم"ة
 الملتحية" من إقصاء وظلم اجتم""اعيين، حي""ث ل تعم""ل ه""ذه الخي""رة إل
 على تنفيذ تعاليم صندوق النقد الدولي. لقد أص""يبت المعارض""ة ب""الجمود
 والعقم بسبب عدم تقدمها بب""دائل واض""حة، م""ا جع""ل بع""ض الملحظي""ن
 يش"""كون ف"""ي اس"""تقلل قراره"""ا، حي"""ث يعت"""برون أن كل م"""ن الحكوم"""ة

...والمعارضة تشربان من نبع واحد



 بذلك، ورغ""م ك""ثرة تص""ريحات زعاماتن""ا الحزبي""ة ال""تي ل تق""دم ول
 ت"""ؤخر، ف"""إن} فراغه"""ا يظ"""ل مكش"""وفا عل"""ى المل مث"""ل جس"""د راقص"""ة

"."الستريبتيز


