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 تسرب لوسائل العلم قبل إعلن الكاتب الول لحزب التح��اد الش��تراكي
 للقوات الش�عبية، عب�د الواح��د الراض�ي، ع�ن أس�ماء المرش��حين الخم�س للتن�افس
 على منص�ب الك�اتب الول لح�زب التح�اد الش��تراكي بش��كل حص�ري، معطي�ات
 بخصوص تقديم محمد الش�عري لترش�يحه إل�ى ج�انب ك�ل م�ن الزاي�دي والط�البي

.وولعلوا و لشكر والمالكي
 المعطيات التي قدمها رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر التح��اد الش��تراكي،
 قطع��ت الش��ك ب��اليقين، ب��أن الش��عري أص��بح خ��ارج دائرة التن��افس عل��ى كرس��ي
 الكتابة الولى لحزب بات على صفيح ساخن مع قرب موع��د عق��د م��ؤتمره التاس��ع
 الذي تزامن هذه المرة مع وج�وده ف�ي المعارض�ة، ال�تي هجره�ا من�د دخ�وله تجرب�ة
 التواف�ق/التن�اوب السياس�ي بقي�ادة عب�د الرحم�ان اليوس�في، ال�ذي ن�زل م�ن س�فينة

.التحاد بعد خروجه الصحفي الناري من العاصمة البلجيكية بروكسيل
 مصادر قريبة جدا من جناح علي بوعبيد والعربي عجول والشعري، حددت

:ثلثة عوامل رئيسية حالت دون تقديم الشعري لترشيحه
1 -  غياب شروط عملية لتحقيق نقلة نوعية ف�ي مس�ار الح��زب، ف�التوجه  

 السائد حتى الن ل يسمح بإحداث حد أدنى م�ن القطيع�ة م�ع الماض�ي، ول يحض�ر
الشروط الكفيلة بتحديث الحزب وباستعادة دوره ومكانته

 عدم الستجابة لمطالبنا بالنفتاح على منخرطين جدد وفتح حوار مع - 2
 مناضلي اليسار بما يسمح بتكوين قاع�دة جدي�دة وذات مص�داقية تس�اعد الم�ؤتمر
 على تجديد القيادة في ش��روط ديموقراطي��ة تجي��ب عل��ى تح��ديات المرحل��ة، وعل��ى

بلورة خط سياسي من أجل المصلحة العليا للبلد
 � -إف��راغ التن��افس عل��ى قي��ادة الح��زب م��ن ك��ل مض��مون سياس��ي يعي��د3

 .العتبار للفكار والمشاريع، ويسمح بتعاقد واضح بين القيادة والقاعدة
 وك��انت مص�ار حزبي�ة ق�د ٱك�دت ف�ي وق�ت س�ابق ب��أن رف�اق عل�ي بوعبي�د
 س��يطرحون خلل ه�ذا الس��بوع، أرض��ية فكري��ة وسياس��ية تتض�من رؤيته�م لح��زب
 التحاد الشتراكي، تربط بين الماضي بالحاضر من أج�ل اس��تقراء أف�اق المس��تقبل
 لحزب تعرض لهزات سياسية لزال يبحت عن وصفة لتج��اوز مخلفاته��ا عل��ى ق��وة

.حضوره ووحدة صفه. وفيما يلي نص الرضية كما توصل إليها الموقع
الت��ح������اد م���ن أج�����ل ال���مستقب�����ل



 ونحن نتهي�أ لعق�د الم�ؤتمر التاس�ع للتح�اد الش�تراكي للق�وات الش�عبية، ل
 ينبغي أن تشغلنا النقاشات المرتبطة بتحضير المؤتمر عن نقاش العمق، سواء ف��ي
 ما يتعلق بالخط السياس�ي أو بش�روط وض�عه حي�ز التط�بيق، ذل�ك أن ه�ذا النق�اش
 الساس��ي ه��و مرتك��ز التعاق��د بي��ن المناض��لين وبي��ن ك��ل مرش��ح للكتاب��ة الول��ى

للتحاد.
 لقد أظهرت تجربة المؤتمر الخير أن اقتصار المقررات على العموميات ق��د
 يؤدي إلى إفراغها من كل محتوى بل وإلى تحريفها، لذلك يتوجب على التحاد أن
 يقطع بصفة نهائية مع ثقافة "الشيك عل�ى بي�اض" المس�لم دوم�ا إل�ى القي�ادة، فف�ي
 هذه القطيعة ضمان لتحديث الح��زب، ولس��تعادة الثق��ة بي��ن المناض��لين والجه��زة

القيادية.
 هن��اك م��ن يعت��بر أن إخفاقاتن��ا السياس��ية المتوالي��ة ترج��ع إل��ى "اس��تهلك"
 الشخاص، وإلى هيمنة الطموحات الشخصية لبعض أعضاء القيادة على المصلحة
 الحزبية وعلى مصلحة البلد. إنه نقاش مشروع وله ما يبرره ،غير أنه ل يجب أن
 يطمس النقاش الضروري حول الرؤية السياسية وحول الخط السياسي الذي ينتظر
 المواطن��ون م��ن خلل��ه ع��ودة التح��اد إل��ى م��وقعه الساس��ي ف��ي الس��احة الوطني��ة،
 فغياب هذه الرؤية السياسية وضبابية الخ��ط السياس��ي هم�ا الس��بب الج��وهري ف��ي
 إخفاق��اته. ل��ذلك إذا ل��م ي��ؤد التن��افس بي��ن المرش��حين إل��ى ال��دفاع ع��ن مش��اريع
 سياسية مدققة، مصاحبة بالتزامات واضحة لتنفيذ هذه المشاريع ف��ي إط��ار تعاق��د
 يغطي مدة النتداب الحزبي، فإن التحاد سيظهر مرة أخ��رى أن��ه ق��د أص��بح هيكل

فارغا بدون روح.
 انس��جاما م��ع ه��ذه القناع��ة س��تحاول ه��ذه الورق��ة تق��ديم عناص��ر الرؤي��ة
 السياسية التي س�تؤطر س�عينا إل�ى الحص�ول عل�ى ثق�ة المناض�لين م�ن أج�ل قي�ادة

التحاد الشتراكي للقوات الشعبية وذلك:
- من خلل تحديد مستلزمات إنجاح المؤتمر التاسع1
 - من خلل قراءة للوض�ع السياس�ي ب�البلد بع�د المص�ادقة عل�ى الدس�تور2
الجديد

 - من خلل قراءة في تجرب�ة التف�اق والختلف داخ�ل المكت�ب السياس�ي3
منذ المؤتمر الخير.

 وتأسيس��ا عل��ى ذل��ك س��تقدم ه��ذه الرض��ية تص��ورا أولي��ا لعناص��ر الخ��ط
 السياسي الذي نق��ترحه للمس��تقبل، وتص�ورا لمش�روع تح��ديث الح�زب بم�ا يتلءم

ومستلزمات تطبيق هذا الخط السياسي.



 ومن الواجب أن نؤكد الي�وم أن ك�ل م�ا نع�بر عن�ه ف�ي ه�ذه الورق�ة ه�و عل�ى
 صلة وثيقة بالفكار والقناع�ات والقتراح�ات والتحليلت ال�تي عبرن�ا عنه�ا داخ�ل
 المكتب السياسي، وأمام الرأي العام منذ المؤتمر الثامن، والتي جعلتنا نختار منذ
 البداي��ة أن نبق��ى منس��جمين م��ع قناعاتن��ا وأن ل نس��كت عل��ى أي ش��يء اعتبرن��اه

مخل بالتزاماتنا أمام المؤتمر الثامن.
I:تحديد مستلزمات إنجاح المؤتمر التاسع للتحاد- 

 إن الهاجس الول للمناضلين اليوم هو إنجاح المؤتمر التاسع، أي جعله ف��ي
 مستوى انتظارات المواطنين من جهة، وتمكينه م�ن جه�ة أخ�رى م�ن تج�اوز أزم�ة

الحزب ومن استعادة قدراته السياسية.
 وحتى ل نخذل انتظار المناضلين الذين يعتبرون هذا المؤتمر مؤتمر الفرصة

الخيرة، فإن من واجبنا فرديا وجماعيا أن نوفر الشروط التالية:
 ) جع���ل المش���اريع السياس���ية مح���ور النق���اش داخ���ل الم���ؤتمر، وتحم���ل1

 المرشحين أخلقيا لمسؤوليتهم لي�س فق�ط ف�ي ال�دفاع ع�ن مش�روعهم المس�تقبلي
 ولك��ن أيض��ا لتق��ديم تقيي��م واض��ح لت��دبير الخ��ط السياس��ي ولحكام��ة الح��زب من��ذ

المؤتمر الخير.
 إن أول مس��تلزم لنج��اح الم��ؤتمر يتعل��ق باس��تناد الترش��يح ال��ى مش��روع
 سياسي، وليس فقط إلى طموح شخصي، احتراما لقي��م الحداث��ة ول��ذكاء المناض��لين
 الرافضين للواءات الشخصية، واعتبارا لضرورة ارتباط المرشح بقدرة شخصية أول
 وقبل كل شيء على بلورة رؤية سياسية وعل�ى تع�بئة واس�عة حوله�ا، مم�ا س�يمكنه

من تعاقد واضح مع المناضلين.
 ) الت��وجه نح��و م��ؤتمر يس��تجمع الطاق��ات ويت��وجه نح��و المس��تقبل، يتعل��ق2

 الم���ر هن���ا ب���الحرص الجم���اعي عل���ى فت���ح أب���واب الم���ؤتمر لك���ل التح���اديين،
 وللمنخرطين الجدد ولمناضلي اليسار الراغبين في ذلك، فه�ذه ه�ي الرس�الة الول�ى

التي يجب أن يبني التحاد على أساسها إعادة ربط جسوره بالمجتمع.
 وفي نفس الوقت فإن التفاق على قواعد تنظيمية تكرس قيم الديمقراطي��ة،
 وتربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتفرز قي��ادة قوي�ة ومنس��جمة، وه��و الم��ر ال��ذي
 سعت اللجنة التحضيرية إلى توفيره بعد نقاشات خصبة، يج�ب أن يرتب�ط ارتباط�ا
 وثيق��ا م��ع قواع��د الش��فافية س��واء ف��ي م��ا يخ��ص العملي��ات النتخابي��ة كله��ا م��ن
 المؤتمرين إلى الجه�زة، أو م�ا يتعل��ق بتحدي��د واجب��ات وحق�وق ك��ل مناض��ل وك��ل
 جه��از بم��ا يض��من توزيع��ا متوازن��ا للمس��ؤولية الحزبي��ة، ووض��وحا ك��امل له��ذه

المسؤوليات.



 ) وأخيرا فإن إنجاح المؤتمر يتوق��ف ال��ى ح��د بعي��د عل��ى اس��تعادة التح��اد3
 بهذه المناسبة لدوره الطليعي في حمل مشروع الحداثة، لي��س فق��ط لرتب��اط ذل��ك
 بج��وهر مش��روعنا المجتمع��ي ولك��ن أيض��ا لرتب��اطه بمض��امين الخ��ط السياس��ي،
 وبمجمل ممارستنا الفردية والجماعية. لذلك يتوجب على كل الذين يطمحون إل��ى
 قي��ادة التح��اد، أن يق��دموا للمناض��لين مق��اربتهم الجرائي��ة ف��ي ه��ذا المج��ال، وأن
 يشرحوا ما يعنونه بالحداثة السياس�ية لي�س فق�ط كمنظوم�ة قي�م، ب��ل أيض�ا كخ�ط

سياسي، لن القيم ل معنى لها إل إذا ارتبطت بخط سياسي.
II:قراءة في الوضع السياسي بعد المصادقة على الدستور الجديد -

 دخ��ل المغ��رب ف��ي دورة سياس��ية جدي��دة مباش��رة بع��د انتفاض��ات الربي��ع
 العربي، فكانت المصادقة على الدستور الجديد، ث��م تنظي��م النتخاب��ات التش�ريعية
 الس��ابقة لوانه��ا وال��تي حمل��ت إل��ى الحك��م أغلبي��ة جدي��دة يقوده��ا ح��زب العدال��ة

والتنمية.
 إن التحاد الشتراكي للقوات الشعبية الذي كان تاريخي��ا ف��ي طليع��ة الق��وى
 المناضلة م�ن أج�ل الديمقراطي�ة م�دعو لمتابع�ة التط�ورات المرتبط�ة به��ذا الوض�ع
 الجديد، من أجل إعادة تموقعه في الساحة السياسية والحفاظ عل��ى دوره ف��ي بن��اء

وترسيخ الحياة الديمقراطية.
 إل أن هذه المتابعة لن تكون ذات مرد ودية إل إذا انطلق��ت م��ن تش��خيص

واضح يواجه أزمة اليوم بتبصر وشجاعة.
 لبد إذن في البداية من العتراف ب��أن تش��خيص الوض��ع الح��الي يفض��ي إل��ى

ملحظتين أساسيتين:
 - فعل��ى مس��توى المجتم�ع المغرب��ي، تش��كل إخفاقاتن��ا النتخابي��ة المتتالي��ة
 تنبيه��ا قوي��ا يت��وجب علين��ا أن نق��ف عن��ده. فق��د أص��بح ذل��ك يعن��ي ببس��اطة أن
 المكون��ات الجتماعي��ة والترابي��ة ال��تي يف��ترض أن تعط��ي قاع��دة انتخابي��ة ش��عبية
 لصلح مشروع مجتمعي حديث وديمقراطي، قد ابتع��دت ع��ن حزبن��ا بحي��ث أص��بح
 التحاد الشتراكي بفعل ذلك ل يجسد الطموح الذي يحمله. إن��ه تش��خيص ق��اس،
 ولكنه هنا، واقع ل يرتفع. لقد عاقب الناخبون حزب��ا ل��م يع��د خط��ه السياس��ي يع��بر
 عن تطلعاتهم وع��ن غض��بهم، ول��م يع��د بإمك��انهم التع��رف علي��ه، حي��ث ب��دا فاق��دا
 للبوصلة، وغير قادر على تجسيد الحداثة ال��تي ين��ادي به��ا، وق��د ح��اولت مق��ررات
 المؤتمر الثامن أن تستفيد من الخفاقات، وأن تعي��د رب��ط الجس��ور م��ع المكون��ات
 الجتماعية التي فكت ارتباطاتها ب��الحزب، إل أن بق��اء ه��ذه المق��ررات ح��برا عل��ى



 ورق، واصطدامها بجدار الستراتيجيات الفردية أضفى مزيدا من الخلط والغموض
على الخط السياسي.

 - وعلى مستوى الحزب فقد أص��بح واض��حا أن ه��ذا الط��ار الت��اريخي ال��ذي
 كان على مدى نصف ق��رن مح��ددا� أساس��يا ف��ي الحق��ل السياس��ي المغرب��ي، مه��ددا
 بالنهيار تحت ثقل تناقضاته التنظيمية، ال��تي جعل��ت من��ه حزب��ا يتج��اذبه خط��اب
 حداثي وممارسات متخلفة،حيث يفقد في ك�ل ي�وم بفع�ل ه�ذا التج�اذب ج��زء م�ن

مصداقيته وتأثيره في المجتمع.
 لذلك يعتقد التحاديون أننا اليوم أمام م��ؤتمر حاس��م، إم��ا أن ينق��ذ الح��زب
 من هذا النهيار المعلن، أو يجعل منه حزبا في طريق النقراض، ول��ذلك تص��ر ك��ل
 الرادات النض���الية ف���ي اليس���ار عموم���ا، وك���ل الرادات الغي���ورة عل���ى مس���تقبل
 الديمقراطي��ة ف��ي المغ��رب عل��ى ض��رورة إنق��اذ التح��اد الش��تراكي، وعل��ى ض��رورة
 القدام على قرارات شجاعة سياسيا وتنظيميا، قرارات تحدث قطيعة مع أنصاف
 الحلول، وتضع حدا للجمود وال��تردد، وتق��دم أجوب��ة ملموس��ة عل��ى أوض��اع مغ��رب

اليوم في مستوى التحديات المطروحة عليه.
 إنهما معطيان أساسيان في وضعنا الحالي، ويض��اعف م��ن أهميتهم��ا أنهم��ا
 يأتيان في سياق تحول سياس��ي عمي��ق يه��م الره��ان ال��ديمقراطي ال��ذي أص��بح ب��الغ
 التعقيد، ويتوجب علينا أن نعي ذلك جيدا لنتمكن من تحديد خط سياسي يناسب
 الرهانات الجديدة، ذل�ك أن مس�ألة الديمقراطي��ة ف�ي المغ��رب وإن ك�انت م�ا ت��زال

مطروحة بقوة فإنها أصبحت اليوم مطروحة بمقتضيات جديدة.
 وح��تى نت��بين عناص��ر ه��ذا التح��ول س��يكون م��ن المفي��د أن نستحض��ر هن��ا
 مختل��ف المس��تويات ال��تي م��ر منه��ا مس��ار نض��النا ال��ديمقراطي، وال��تي يمك��ن أن

نجملها في أربع مراحل:
  إل��ى التس��عينيات وال��تي ت��وجت1975المرحل��ة الول��ى الممت��دة م��ن س��نة 

 . ويمك��ن الق��ول إن ه��ذه المرحل��ة اتس��مت1998بمجيء حكوم��ة التن��اوب س��نة 
 بالصراع الذي تواجهت فيه الملكية مع الق��وى الديمقراطي��ة ف��ي نض��الها م��ن أج��ل
 ملئمة الشرعية الملكية م��ع الش��رعية الديمقراطي��ة المنبثق��ة م��ن الرادة الش��عبية.
 وقد كان الصلح الدس��توري ف��ي ص��لب ه��ذا الص��راع للح��د م��ن التحك��م الملك��ي،
 ولح��داث ت��وازن أفض��ل بي��ن الس��لط ولوض��ع اللبن��ات الساس��ية لدول��ة الح��ق

والقانون.
 وقد قاد التحاد الشتراكي هذه المعرك��ة ف��ي ك��ل الجبه��ات، عل��ى المس��توى
 السياسي والنقابي والبرلماني والثق��افي والجمع��وي، واس��تطاع أن يرس��خ مص��داقية



 نضاله الديمقراطي من خلل الخط��اب المح��رر ال��ذي يحمل��ه، وم��ن خلل النم��وذج
الخلقي الذي جسدته القيادة بالتزامها وشجاعتها السياسية.

 ، وق��د ت��وجت مسلس��ل2002 ال��ى 1998المرحل��ة الثاني��ة الممت��دة م��ن 
 النفتاح السياسي الذي أثمرته المرحلة الول��ى، وتزام��ن م�ع انتق��ال ملك�ي، عمل�ت
 حكومة التناوب في إطاره وخدمة للمصالح العليا للبلد عل��ى بن��اء علق��ة ثق��ة م��ع
 الملكية حفاظا على استقرار البلد. لكن حكومة التناوب ال��تي غي��رت ص��ورة البلد
 في الداخل والخارج، ورسخت مكانة المغرب دوليا كديمقراطية فتي��ة، ك��ان عليه��ا
 أيضا أن تستجيب للمال العريضة ال��تي فتحته��ا بتحمله��ا للمس��ؤولية، وإذا ك��انت
 قد نجحت إلى حد بعيد في تدشين عهد إصلحي كبير في المغرب، فإن انتخاب��ات

 جاءت لتكسر المل في تدشين دورة جديدة من دورات النتقال السياسي.2002
2011 الى 2002المرحلة الثالثة من 

 وقد استمر التحاد فيها سجينا لمش��روع انتق��ال مجه�ض، حي��ث انغم��ر ف�ي
 مشاركة حكومية بتبرير حول مواصلة أوراش الصلح ل��م يقن��ع ك��ثيرا م��ن الن��اس،
 وأدى به ذلك إلى ن��وع م��ن النطوائي��ة جعلت��ه ع��اجزا ع��ن التواص��ل م��ع المجتم��ع،

  والض��عف2007وعل��ى تجدي��د مش��روعه السياس��ي، فك��ان عق��اب الن��اخبين س��نة 
 الخطير في نسبة المشاركة تعبيرا عن رفض للتباس المرحلة ولتنازل الحزب عن
 عناصر أساسية ف�ي ه�ويته السياس�ية، وق�د ك�ان ممكن�ا بع�د الق��رارات ال��تي أس��فر
 عنها المؤتمر الثامن أن يستعيد الحزب مص��داقيته، وق��وة خط��ه السياس��ي. عن��دما
 سجل توجها استراتيجيا للمطالبة بإقامة ملكية برلمانية، لكنه لم يقم بالمب��ادرات
 الض��رورية س��واء داخ��ل الحكوم��ة أو خارجه��ا، ول��م يس��تلهم مض��امين "المنهجي��ة
 الديمقراطية" التي نادى بها، وتجاذبته مواقف متباينة ومنتاقضة ح��ول التحالف��ات
 والتموقعات، ول��م يس�تطع القي�ام بمعرك�ة حقيقي�ة ح�ول الص��لح الدس�توري تلي�ق
 بت��اريخه ورص��يده، الش��يء ال��ذي ق��اد الن��اخبين م��رة أخ��رى إل��ى حك��م ق��اس عل��ى

التحاد مكانة وأفقا سياسيا.
 وأخي�را مرحل�ة تمت�د م�ن الربي�ع العرب�ي إل�ى المس��تقبل وه�ي المرحل�ة ال��تي
 تتسم بتغير المعطيات السياسية في بلدن��ا وبالخص��وص ف��ي م��ا يتعل��ق بمس��تقبل
 الديمقراطية. لقد تميز حزبنا تاريخيا بقدرته على تطوير مفهوم خاص به للمصلحة
 الوطنية، ووضع الختيار الديمقراطي في قلب هذا المفهوم معبرا دائما عن قن��اعته
 ب��أن الديمقراطي��ة ليس��ت ق��رارا فوقي��ا، ولكن��ه بن��اء يحت��اج إل��ى الص��بر والمث��ابرة
 والتراكم والرؤية السياسية النفاذة، واليوم يتوجب على التحاد الشتراكي أن يفكر
 مليا وبكل مسؤولية في التحولت التي تعرفها بلدنا سواء في ما يخ��ص إمكان��ات



 التقدم أو في ما يخص مخاطر النكوص، وأن يعتمد على هذا التفكير لبناء تموقعه
السياسي.

 إن المش��روع الب��ديل ال��ذي نق��ترحه يس��تند بالس��اس إل��ى فه��م الرهان��ات
 الس��تراتيجية ال��تي تحمله��ا ه��ذه التح��ولت بخص��وص مس��تقبل الديمقراطي��ة ف��ي
 المغرب، لنن��ا نعت��بر أن اس��تمرار التح��اد يكم��ن بالس��اس ف��ي اس��تمرار دوره ف��ي
 ال��دفاع ع��ن الختي��ار ال��ديمقراطي، لك��ن قب��ل ع��رض التوجه��ات الساس��ية له��ذا

المشروع لبد أن نحلل بكل ما يمكن من الوضوح ملمح هذه التحولت.
محددات المعادلة السياسية الجديدة

 - إن الربيع العربي بغض النظر عن تمظهراته وامت��داداته المختلف��ة، يع��بر1
 بشكل عميق عن رفض المجتمع لمنطق السلطة في مختلف تعبيراته القمعية ض��د
 الفرد، إن هذا الرفض ولو أنه تعبير عن وعي تحرري فإنه يطرح مع ذل��ك إش��كالية
 ترجمته في تطور المؤسسات وفي اس��تجابتها لتطلع��ات التغيي��ر، وم��ن الواض��ح أن
 سياق المواجهة مع المؤسسات السياسية الذي يطبع التح��ولت ال��تي نعيش��ها، م��ا
 يزال قائما، ل�م يحف��ف من�ه ل الص��لح الدس��توري ول الس��تفتاء المرتب�ط ب�ه، ول

  قياسا إلى أهميتها ف��ي2011أدل على ذلك من محدودية المشاركة في انتخابات 
 الس��تفتاء، وم��ن اس��تمرار الت��وتر الجتم��اعي الك��امن أو المعل��ن، إن ه��ذه التجرب��ة
 تعلمنا كل يوم أن الديمقراطية بكل ايجابياتها كأفق سياسي، فإن بناءه��ا ل يخل��و
 من تناقضات وتوترات تهم وضعها حيز التطبيق، فالحل ال��ديمقراطي لي��س وص��فة
 جاهزة، إنه يخضع أيض��ا للتقلب��ات واله��واء، ول يس��تجيب دائم��ا للعقلني��ة س��واء
 لدى الشعوب أو لدى الحاكمين. لذلك ينبغ��ي أن نفك��ر ف��ي المس��تقبل، بك��ثير م��ن

التبصر، بعيدا عن كل ملئكية ساذجة، أو ديماغوجية سهلة.
 - لقد رسخ الدستور الجديد الت��وجه نح��و الخي��ار ال��ديمقراطي، ولك��ن ذل��ك2

 ليس ضامنا لتجسيد هذا الخيار في الحياة السياسية، فقد ترك الدستور هذا الم��ر
 للق��وانين التنظيمي��ة ال��تي أص��بحت وظيفته��ا تبع��ا ل��ذلك ه��ي اس��تكمال المسلس��ل
 التأسيسي من الناحية الدستورية، ومن جه��ة أخ��رى ف��إن الدس��تور الجدي��د يحتف��ظ
 للمؤسسة الملكية بمكانة مركزية في اللعبة السياسية. وإذن ف��إن الدس��تور الجدي��د
 يري��د أن يك��ون مؤسس��ا، مؤسس��ا لنظ��ام سياس��ي ومؤسس��ي جدي��د يت��م ف��ي إط��اره
 التداول السياسي دون الخلل بأسس النظام، ومع ذلك فإن اللتباسات المحيطة

بالتجربة السياسية الحالية ل تضمن تجنب التراجعات.
 وبالفع�ل يحم��ل الدس�تور الجدي��د إمكان�ات هائل�ة لتط�ور واع�د ف�ي بلدن�ا،
 لكنن��ا نع��رف أن تط��بيقه س��يظل مفتوح��ا عل��ى أك��ثر م��ن احتم��ال، فالجم��اع عل��ى



 الدستور يخفي في الحقيقة وجود تص��ورات مختلف��ة ح��ول مش��روع دمقرط��ة البلد،
 فبالنس��بة للبع��ض ليس��ت الديمقراطي��ة س��وى مس��طرة حس��ابية ت��وفر الش��رعية
 للحاكمين وفقا لقانون الغلبية، بغض النظر عما ستفعله الغلبية بهذه الش��رعية،

والمخاطرة هنا هي تقويض الديمقراطية باسم الديمقراطية وبوسائلها.
 وبالنس��بة للبع��ض الخ��ر، ف��إن المغ��رب ل��م ينض��ج بع��د للت��وفر عل��ى نظ��ام
 ديمقراطي، وفي وضع كهذا، فإن الديمقراطية بما تح��دثه م��ن ت��وترات دائم��ة تك��ون
 تهديدا مباشرا للنظام الجتماعي والقتصادي، لذلك فإنها ل تك��ون حل ناجع��ا إل
 إذا خضعت "لتنظيم سلطوي" من قبل الدولة، يتحكم في مسارها وفي مض��امينها،
 والمخاطرة هنا هي تبرير تصور اختزالي للديمقراطية بضرورة "حماي��ة الديمقراطي��ة"
 وهو ما يفتح الب��اب أم��ام احتم��الت ال��تراجع وتقلي��ص الحري��ات والخلل بت��وازن

السلط.
 وأخي��را فبالنس��بة للبع��ض الخ��ر ولل��ديمقراطيين عل��ى وج��ه التحدي��د، ف��إن
 الديمقراطية رغم كونها مسطرة حسابية لتحديد الغلبية والقلية فإنه��ا أول وقب��ل
 كل شيء نظ�ام مجتمع�ي ق�ائم عل�ى منظوم�ة قي�م ملموس�ة ته�م الحري�ات الفردي�ة

والجماعية.
 ك��ل ه��ذه ال��رؤى توج��د الي��وم ف��ي بلدن��ا ل��دى فرق��اء سياس��يين مختلفي��ن
 يجمعون على مضامين الصلح الدستوري، ولكن لكل تصوره الخ��اص ف��ي ترجم��ة

الدستور إلى وضع ديمقراطي ل رجعة فيه.
 وله��ذا ف��إن المص��ادقة عل��ى الدس��تور ل تكف��ي لتدش��ين ص��فحة جدي��دة ف��ي
 تجربتنا الديمقراطية، ولضمان اس�تقرار المغ�رب بص�فة دائم�ة ف�ي ن�وع م�ن الس�لم

السياسي.
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 ذلك القوانين التنظيمية ذات البعد التأسيسي للوضع الدستوري الجديد، بين ي��دي
 أغلبية هجينة بقيادة حزب إسلمي ل تبعث "نواياه الديمقراطية" عل��ى الطمئن��ان،
 ويستمد بعضا� من قوته الساسية من انهيار مصداقية الطبقة السياسية. وه��ذا ه��و
 جوهر التناقض الذي يطبع الوضع السياسي في بلدنا حاضرا ومستقبل، ويزيد من
 تقعد المعادلة الديمقراطية لحد يصبح مع�ه نج��اح التجرب��ة الحكومي�ة الحالي��ة غي��ر
 موصل بالضرورة إلى إنجاح الختيار ال��ديمقراطي. ل��ذلك ف��إن معرف��ة م��ن س��يكون
 الرابح ومن سيكون الخاسر من التجربة السياسية الحالية ليست مس��ألة س��هلة ول

بديهية !



 وبالفعل من الممكن أن نعتبر أن نجاح هذه التجربة سيرسخ ش��رعية ح��زب
 العدال��ة والتنمي��ة، الش��يء ال��ذي ق��د ي��دفعه إل��ى توس��يع هيمنت��ه اليديولوجي��ة لح��د
 منازعة الملكية نفسها في احتكارها لت��دبير الحق�ل ال�ديني، وال�ى ارته�ان المجتم�ع
 برمت��ه ف��ي تص��ور حس��ابي للديمقراطي��ة. وبالمقاب��ل ف��إن فش��ل التجرب��ة الحكومي��ة
 الحالي��ة ق��د ل يفهمه��ا ال��رأي الع��ام كنتيج��ة مباش��رة "للت��دبير الس��يء" للعدال��ة
 والتنمية، ب��ل كنتيج��ة "للح��رب المعلن��ة" علي��ه م��ن قب��ل خص��وم ب��دون مص��داقية،
 وعن��د ذل��ك س��نكون أم��ام ارتف��اع مض��اد لش��عبية الح��زب الس��لمي، ب��ل إن ه��ذا
 الفشل سيكون بمثابة إعلن عن فشل تطبيق الدستور، الشيء الذي سيفتح الباب
 واس��عا أم��ام التش��كيك ف��ي الختي��ار ال��ديمقراطي، وأم��ام تن��امي المواجه��ة خ��ارج

المؤسسات.
 أم��ام ه��ذه العناص��ر الثلث ال��تي تش��كل قراءتن��ا اله��ادئة والمتزن��ة للوض��ع
 السياسي الذي نعيشه اليوم، فإن التحاد الشتراكي للقوات الشعبية مدعو لتقديم
 أجوبة شجاعة تأخذ بعين العتب��ار مس��تلزمات الص��راع السياس�ي ال��ذي يج��ب أن
 نخوض�ه دفاع�ا ع�ن الديمقراطي�ة، ويأخ�ذ بعي�ن العتب�ار ك�ذلك دوره ف�ي المجتم�ع

دفاعا عن التقدم والحداثة.
III:القواعد المؤسسة لخطنا السياسي -

 إن مشروع الخط السياسي الب��ديل ال��ذي ن��دافع عن��ه يس��تند أول� إل��ى القي��م
 والمبادئ التي تش��كل ج��وهر هويتن��ا، ويس��تند ثاني��ا إل��ى قراءتن��ا للوض��ع السياس��ي

ولتحولته.
 وقب�ل ذل�ك فإنن��ا بص�فة عام�ة نعت�بر أن الث��وابت المتعلق�ة بال�دين وال�وطن
 والملكي��ة، ه��ي ث��وابت ف��ي مرجعيته��ا وف��ي تأطيره��ا للم��ة، وه��ي أرك��ان أساس��ية
 لنظامن��ا الجتم��اعي والسياس��ي والثق��افي، ولكنن��ا ن��دعو إل��ى فه��م دين��اميكي له��ذه
 الثوابت، ل تجعل منها خطوطا حمراء، بل مجال للجتهاد والتطوير والتكي��ف م��ع

التحديات المستجدة التي تواجهنا.
 وانطلقا من هذه الثوابت فإننا نعتبر أن قيمن��ا والختي��ارات المرتبط��ة به��ا

تتحدد فيما يلي:
 ) ف��ي تمس��كنا ب��القيم الكوني��ة لحق��وق النس��ان كقي��م مؤسس��ة للنس��ية1

 الديمقراطية، معت��برين أن مص��داقية ه��ذا الختي��ار ال��ذي يراه��ن عل��ى حري��ة الف��رد
 وعلى تحديث المجتمع المغربي تواجه سؤال مزدوجا يج��ب أن نجي��ب علي��ه بك��ل

وضوح.



 س��ؤال يرتب��ط بمكان��ة ال��دين ف��ي المجتم��ع، وس��ؤال يرتب��ط بحض��ور المخ��زن
وهيمنته في الحياة السياسية

 فف��ي م��ا يخ��ص مكان��ة ال��دين ف��ي المجتم��ع فإنن��ا نعت��بر أن المعتق��د ه��و
 بالساس مسألة فردية ترتبط بمجال الحياة الخاصة، لكن على المستوى الجم��اعي
 نعتبر أن السلم بعد روحي وثقافي أساسي ف��ي تماس��ك الم��ة المغربي��ة، خصوص��ا
 وأنه بعد يحمل في طي��اته ك��ل قي��م المس��اواة والتض��امن والعدال��ة ال��تي ن��ؤمن به��ا.
 لذلك فإننا نعتقد بوجود انسجام كامل بين القيم الكوني��ة ال��تي نتمس��ك به��ا، وبي��ن
 القيم المرتبطة بثقافتنا وتراثنا كما نتمسك به�ا جماعي�ا ف�ي مجتمعن��ا. إن الره��ان
 هن��ا لي��س كم��ا يب��دو للبع��ض ف��ي إذك��اء مواجه��ة عمي��اء بي��ن كوني��ة مح��ررة وبي��ن
 خصوصية مكبلة، بل في إيجاد توازن بين حرية الفرد وبي��ن انتم��ائه إل��ى المش��ترك
 الجماعي الذي تجسده المة. فعلى هذا التوازن يتوقف انخراطنا ال��ذكي ف��ي العص��ر

الحديث عبر مسارنا الخاص.
 وفي هذا الطار إذن نعبر عن رفضنا الحاسم لكل اس��تعمال ال��دين له��داف
 سياسية، لما ف��ي ذل��ك م��ن نف��ي لل��دين نفس��ه م��ن المش��ترك الجم��اعي. ونعت��بر أن
 الملكية في خلل إمارة المؤمنين هي المطالبة بتدبير ذكي وح��ديث للحق��ل ال��ديني

حفاظا على تماسك المجتمع المغربي وعلى استمرارية تراثه الروحي والثقافي.
 إن اقتناعن��ا ه��ذا متلزم إل��ى ح��د بعي��د م��ع فهمن��ا لل��دور الم��دني للح��زاب
 السياسية التي يجب أن ترسخ في المجتمع ثقافة سياس��ية مرتبط��ة بالش��أن الع��ام،
 وهي ثقافة ل غن�ى عن�ه ف�ي بن��اء الديمقراطي��ة، مثلم�ا ه�و متلزم م�ع فهمن�ا ل�دور
 القيم في حياة الف��رد وف��ي حي��اة المجتم��ع وارتب��اط ه��ذه القي��م بمفه�وم أساس�ي ه��و
 مفهوم الكرامة الفردية التي ل يمكن أن نضعها على رأس ما نؤمن ب�ه م��ن أه��داف
 ونس��مح م��ن خلل طقوس��ية مخزني��ة متخلف��ة أن تم��رغ ف��ي ال��تراب. إن علق��ة

الحترام والوفاء تتعارض كليا مع إهانة المواطن وإنكار الكرامة الفردية.
 ولذلك، فبقدر ما نحن مقتنعون بمركزية الملكية ف��ي نظامن��ا السياس��ي، كم��ا
 يكفلها الدستور بمفهوم حديث للسلطة، يحررها من " القداسة الستبدادية"، بق��در
 ما نح��ن مقتنع�ون بض�رورة تحريره�ا م�ن " ال��تراث المخزن�ي" المرتب��ط ف�ي ثقافتن��ا
 السياسية بمفهوم قس��ري للس��لطة، وبعلق�ة الملكي�ة بالرعاي��ا ولي�س ب��المواطنين،
 الشيء الذي يلجم كل تحول نحو بناء" الملكية المواطنة" كما يدعو إل��ى ذل��ك مل��ك

البلد.
 ) في مفهومنا الخاص للمصلحة الوطنية ول�دور الملكي��ة ف�ي النتق��ال نح�و2

 الديمقراطية، إننا من خلل إعلئنا للمص��لحة الوطني��ة ف�وق ك��ل اعتب��ار، نعت��بر أن



 الملكية في المغرب هي أساس النظام السياسي والض��امنة لوح��دة الم��ة، وللوح��دة
 الترابية للبلد، وللمس��ار ال��ديمقراطي. إن��ه اعتق��اد مخل��ص ل يخض��ع لي حس��اب
 سياسي ظرفي، وتأكيدنا على مركزية الملكية ف��ي الحي��اة السياس��ية ل يعن��ي أنن��ا ل

  م��ارس الت��اريخي9نطالب بتطورها، بل إنن��ا نؤك��د اقتناعن��ا بم��ا ورد ف��ي خط��اب 
 والذي يرسخ توجها إلى تط��وير الملكي��ة المغربي��ة ف��ي دوره��ا ووظائفه��ا بم��ا يتلءم
 والبن���اء الت���دريجي والحاس���م للملكي���ة البرلماني���ة ال���تي س���تظل دائم���ا ه���دفنا

الستراتيجي ، لنها مرتبطة ارتباط وثيقا بمفهومنا للديمقراطية.
 إننا في تأكيدنا عل��ى التمس��ك بالملكي��ة البرلماني��ة أفق��ا لتطورن��ا السياس��ي،
 نعتبر ذلك م��ن ص��ميم تعلقن��ا بالملكي��ة، واقتناعن��ا بض��رورة تطوره��ا ف��ي تنظيمه��ا
 ووظائفها حتى تلئم المقتضيات المتقدمة للدستور الجدي��د. وتبع��ا ل��ذلك ل نعت��بر
 الملكية البرلمانية مجرد شعار مطلبي، بل تعاقدا م��ع المجتم��ع يف��رض علين��ا ف��ي
 ممارستنا الفردية والجماعية. وف�ي تحالفاتن�ا ومش�اريعنا السياس�ية منطق�ا جدي��دا

في العمل السياسي.
 ) في تشبثنا بقيم التعددي�ة ف�ي ك�ل تعبيراته��ا الديني��ة واللغوي�ة والثقافي��ة،3

 واعتبار حمايتها وإغنائه�ا مس�ؤولية جماعي�ة، ومس�تلزما م�ن مس�تلزمات الوح�دة
 الوطنية،إن التعددية في نظرنا ليست حقوق�ا ثقافي�ة فحس�ب ب��ل نموذج�ا� سياس�يا
 في التدبير الجه�وي، ونموذج�ا مجالي�ا� ف�ي إع�داد ال��تراب ال�وطني ، وت��دبيرا ع�ادل

للموارد وللمشاريع التنموية
 ) في تموقعنا داخل الحقل السياسي، حيث نرفض أن نظل س��جناء ل��ذلك4

 التص�نيف الخ��اطئ والعقي��م ال�ذي يفص�ل بي��ن "ال�ديمقراطيين" "والظلميي�ن" فه�ذه
 المقاربة الثنائية السطحية هي سلح ال��ذين يلهث��ون وراء "الوص�فة الرابح�ة"، يج�ب
 أن ل ننس��ى أن الخ��داع السياس��ي ق��د م��س المعس��كرين مع��ا وتس��لل إل��ى ص��فوفنا
 أيضا، وأنه مافتئ بتقويضه لمصداقية المجتمع السياسي يبعد الناس عن السياس��ة
 ويهين ذكاء المواطن، ويجر المؤسسات إلى الس��فل، والح��ال أن الوض��ع السياس��ي
 في بلدنا قد أصبح بالغ التعقيد كم�ا أس�لفنا، وأن�ه ي��دعونا حفاظ�ا عل�ى المص��لحة
 الوطنية ليس فقط إلى إيجاد حلول سياسية واضحة وجريئة، بل وإل��ى العم��ل عل��ى
 ترسيخ الروح الديمقراطية ف�ي المجتم�ع المغرب�ي، ف�ي مواجه�ة خص�ومها المعلني��ن

والمضمرين، من دعاة الفكر الرجعي.
 إننا منفتحون مبدئيا على كل القوى التي ت��ؤمن بالتق�دم والحداث��ة كمرجعي�ة
 أساسية. ولكننا ضد التحالفات الظرفية ذات الهداف النتخابية العابرة، وال��تي ل
 تستند إلى وثيقة سياس��ية علني��ة وواض�حة تن��ص عل�ى المب��ادئ والقي��م المش��تركة،



 وتضع مضامين وحدود عقد التحالف. لذلك نعتقد أن مرجعيتنا الحديثة يج�ب أن
 تقودنا منطقيا إلى عقد تحالفات تؤمن بأفق الملكية البرلمانية كمضامين وأه��داف

واضحة وليس فقط كشعار سياسي.
 إننا لن نتن��ازل ع��ن دورن��ا الت��اريخي ف��ي توحي��د اليس��ار ال��ذي نتقاس��م مع��ه
 نفس مبادئ التقدم والحداثة والش��تراكية، دون أن نض��حي بالتعددي��ة ال��تي تطب��ع
 تجربة اليسار في المغ��رب، حي��ث يت��وجب علين��ا أن نعم��ل عل�ى تطويره�ا كعام��ل
 إغناء وليس كعامل تفرقة، كعامل تعبئة للطاقات الهائل��ة ال��تي ت��دعم قي��م اليس��ار

دون أن تكون بالضرورة منخرطة في تعبيراته المختلفة.
 ) في الدفاع ع�ن وح��دتنا الترابي�ة. تأكي��دا لقتناعن�ا الراس��خ ب��أن مش��روع5

 الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطني��ة يظ��ل بالنس�بة للتح��اد الش��تراكي موض�وعا
 مركزيا، لذلك نعت��بر أن ت��دبيرا تش��اركيا له��ذا الموض��وع عل��ى أس��اس ح��وار وطن��ي
 واس��ع لتحض��ير الق��رار السياس��ي، ه��و المقارب��ة الك��ثر تع��بيرا ع��ن تعل��ق المغارب��ة
 بالتع��دد داخ��ل الوح��دة. إن ه��ذا الح��وار يج��ب أن يم��س الج��وانب الدبلوماس��ية
 والمني��ة، كم��ا يج��ب أن يهت��م بتفاص��يل الحكام��ة الترابي��ة لقاليمن��ا الجنوبي��ة بم��ا
 يضمن ربط السكان بهذا المجال ال��ترابي لي��س فق��ط وف��ق ال��روح الوطني��ة العميق��ة
 التي تربط بين الصحراويين ووطنهم، ولكن أيضا وفق نموذج الديمقراطي��ة الجهوي��ة
 التي يتعين على الحكم الذاتي أن يجعل منها مثال في محيطه��ا ال��وطني والجه��وي،
 س��واء ف��ي م��ا يتعل��ق بالسياس��ات التنموي��ة، أو ف��ي م��ا يتعل��ق بحماي��ة الحري��ات
 والحقوق، أو ف��ي م��ا يتعل��ق بالحف��اظ عل��ى الهوي��ة الثقافي��ة واللغوي��ة ض��من منظ��ور
 تحديثي يساهم في ترس��يخ المس��اواة والعدال��ة الجتماعي��ة وبن��اء اقتص��اد تض��امني

فعال.
 ) في رؤيتنا السياسية للمستقبل، حي��ث يت��وجب عل��ى التح��اد أن يس��جل6

 عمله اليومي في إطار رؤية شمولية ل تقتصر عل��ى نق��د التجرب��ة السياس��ية الحالي��ة
 ومعارضتها بل تعم��ل ك��ذلك عل��ى اس��تعادة الثق��ة والمص��داقية، وعل��ى بن��اء ب��دائل
 مقنعة. إن البعد الخلقي في السياسة مس��ألة أساس��ية، وه�و اللبن��ة الول��ى لع�ادة
 بناء الجسور مع المجتمع،ولك���ن تطلع��ات الش��عب المغرب��ي ت��ذهب إل��ى أبع��د م��ن
 ذلك، إنها تطالب المجتمع السياس��ي ب��إجراء إص��لحات قوي��ة وب��اقتراح سياس��ات
 عمومية واضحة، وتطالب بنتائج ملموسة ف��ي الحي��اة اليومي��ة للم��واطنين وترف��ض

أن يعوض الخطاب الخلقي الحسم في الختيارات والكفاءة في التدبير.



 لذلك فإن التحاد الشتراكي لن ينجح في ابتكار تعاقد جدي��د م��ع المجتم��ع
 إل إذا نجح في تعبئة طاقات واسعة لوضع خريطة مدققة للصلحات وللسياسات

العمومية بتصور جديد للولويات وبالتزام واضح بالنتائج.
 وستكون هذه المقاربة على رأس التزاماتنا وتعاقدنا مع المناضلين، اقتناعا
 من��ا ب��أن اح��ترام ذك��اء الم��واطنين يقتض��ي من��ا أن نح��دث قطيع��ة م��ع البت��ذال
 السياسي ومع المشهدية الجوفاء، وأن نضع القواعد الساسية لنقاش عمومي حول

مضامين العمل السياسي وحول سبل تحقيقها.
 هذه هي ملمح الخط السياسي الذي نقترحه على المناضلين كأرضية لوض��ع
 برنام��ج عم��ل خلل م��دة انت��داب القي��ادة الجدي��دة وكتعاق��د تت��م عل��ى أساس��ه
 المحاسبة، وتبنى م��ن خلل��ه الق��رارات السياس��ية والمب��ادرات ال��تي م��ن ش��أنها أن

تعيد المعنى للسياسة والمل للديمقراطيين في بلدنا.
 على أن هذا الخط السياس��ي ل يمك��ن أن يك��ون ص��فحة جدي��دة، ل��م يس��بقها
 شيء منذ المؤتمر الثامن. فمن الواجب الخلقي على كل مرشح للكتابة الول��ى أن
 يق��دم للمناض��لين تجربت��ه ف��ي المس��ؤولية الس��ابقة، وفهم��ه للزم��ة ال��تي يعيش��ها
 الحزب، وتصوره لعناصر الحكامة الحزبية التي ل غنى عنه��ا ف��ي المرحل��ة المقبل��ة،
 لن خطا سياسيا واضحا وقويا ل يمك��ن تط��بيقه بقي��ادة ض��عيفة ملتبس��ة ولب��د أن
 نستحضر هنا أن من أسباب الزمة الحزبية التي نعيش��ها وج��ود ه��وة س��حيقة بي��ن
 الدبي��ات ال��تي ننتجه�ا، واللي��ات ال��تي تتكل��ف بت�دبيرها وال��تي غالب��ا م�ا نش��كلها

بتوافقات "مغشوشة".
IV:قراءة في واقع الحزب بعد المؤتمر الثامن -

 يتذكر المناضلون جميعهم تلك الزمة التي عاشها المؤتمر الثامن في شوطه
 الول، والتي ترجمت في الواقع عجز الحزب عن تجديد مش��روعه السياس��ي، وفت��ح
 أفق جديد أمام الصف الديمقراطي الذي تلق��ى نت��ائج النتخاب��ات التش��ريعية لس��نة

 وما ترتب عنها كخيبة مريرة.2007
 لقد كان اقتراحنا مباشرة بعد إعلن تلك النتائج، هو عقد م��ؤتمر اس��تثنائي
 للح��زب لس��تخلص ال��دروس وللتفكي��ر الجم��اعي ف��ي المس��تقبل، لك��ن انص��راف
 القيادة إلى التفاوض حول الحكومة وك��أن م��ا ح��دث ل��م يك��ن ه��زة عنيف��ة تخ��اطب
 ضمائرنا وقدرتنا النض��الية عل��ى النق��د ال��ذاتي، دف��ع الح��زب إل��ى مزي��د م��ن الت��أزم

والتآكل فكان المؤتمر الثامن تمظهرا من تمظهرات هذه الزمة العميقة.
 ول شك أن إرادة عدد من المناضلين الوفياء سارعت مباشرة بعد الش��وط
 الول من المؤتمر إلى إنقاذ الحزب م��ن النهي��ار، فك��انت الرض��ية السياس��ية ال��تي



 حض��رت لس��تئناف الم��ؤتمر، والبي��ان الع��ام ال��ذي انبث��ق منه��ا محاول��ة لس��تعادة
 الروح التحادية التي راهن الكثيرون عل��ى تلش��يها ف��ي خض��م الغم��وض السياس��ي،
 والتنازلت المتتالية. ونجح المؤتمر إلى ح��د م��ا ف��ي ه�ذه المهم�ة، مثلم��ا نج��ح ف�ي
 اعتم��اد التن��افس والتص��ويت المباش��ر ف��ي الم��ؤتمر كأس��لوب جدي��د ف��ي تط��وير

الديمقراطية الداخلية.
 لكن التساؤل الذي نطرحه اليوم هو لماذا رغم ه��ذا التح��ول اليج��ابي ال��ذي
 دشنه المؤتمر الثامن ،لم ننجح ف�ي إح��داث تح��ول ن�وعي ف��ي الحي��اة الحزبي��ة، ول��م

نستطع ، وهذا هو الهم، تمكين الحزب من العودة بقوة إلى الساحة السياسية.
 ل شك أن الطريقة التي نظمنا بها التنافس، وشكلنا به��ا المكت��ب السياس��ي
 حملت في طياتها بذور الزمة التي استقرت داخ��ل الجه��زة القيادي��ة ، ولك��ن ج��زء
 كبيرا� م��ن الزم��ة يع��ود بالس��اس إل��ى الخط��اء المرتبط��ة بت��دبير الخ��ط السياس��ي،

وبالحكامة الحزبية.
 لقد عشنا على هذين المستويين خلفات كثيرة كنا فيها أحيان��ا� عل��ى طرف��ي
 نقيض،ومع ذلك استمر الحديث عن وحدة الحزب وتماسكه، واس��تمر البح��ث ع�ن
 التوافقات في كل ص��غيرة وك��بيرة ته��م الحي��اة الحزبي��ة والسياس��ية ول��و أدى فش��ل

التوافق إلى شل الحزب.
 وكنا نأمل بع�د التع�بير العلن�ي ع�ن ه�ذه الخلف�ات أن يفت�ح نق�اش حقيق�ي
 ح��ول حقيق��ة الزم��ة وح��ول س��بل تجاوزه��ا ولك��ن ع��وض النص��ات إل��ى المجتم��ع
 والح���وار م���ع المناض���لين ت���م الحتم���اء دوم���ا بخط���اب "أخلق���ي" ح���ول الوح���دة

والتصالح،وهو خطاب تقليدي محافظ، يتوهم ترصيص الصفوف في مواجهة
 الخصم، ونبذ التفرقة والشقاق في المراحل الصعبة. ولكنه في الواقع خطاب
 ل يعني م��ا يق��ول، لن أغل��ب مس��تعمليه ل يه��دفون م��ن ورائه س��وى بن��اء واجه��ة
 براقة تخفي واقع الختلف العميق في الختيارات السياسية وفي القي��م والمب��ادئ،
 ول يهدفون من تك�راره إل إل�ى تبخي��س ال�رأي الخ��ر، وتلجي�م الختلف واعتب�اره

اعتداء على "الوحدة المقدسة" "وخروجا عن الجماعة".
 إننا نعيش اليوم ونح��ن عل�ى أب��واب الم��ؤتمر التاس�ع اس��تمرارا له��ذا الوض�ع
 حيث يحاول فيه البعض إقناع المناضلين بأن الحزب ليس معطوبا، ول في أزمة،
 إنه ل يحقق نتائج باهرة، ولك��ن ل ي��تراجع ال��ى ال��وراء" ( !) إن��ه فق��ط ح��زب يع��رف
 كباقي الحزاب الخرى "أزمة مسلكيات سياسية" ولي��س أزم��ة سياس��ية (!)، وأن��ه
 أخيرا حزب ابتلي بالص��راعات الشخص��ية م��ن اج��ل المص��الح الخاص��ة لح��د أعم��ى

بصيرة المناضلين، فأصبحوا يمارسون نوعا من "النتحار الجماعي".



 سنترك جانبا ما في هذا الخطاب من استبعاد للقيم والمبادئ ال��تي تش��كل
 السبب العميق لنتماء المناضلين الش��رفاء إل��ى ح��زب الق��وات الش��عبية، وس��نترك
 جانبا ما فيه من تبخيس للتنافس المشروع عل��ى خدم��ة ال��وطن م��ن خلل الحي��اة
 الحزبية، سنكتفي بالقول إن أفضل طريقة "للوعظ" هي القدوة الحسنة، وأن القي��ادة
 كانت محط ثقة عمي��اء، عن��دما ك��انت ف�وق ك��ل الش��بهات، وعن��دما ك�ان الح��زب
مركبا خطرا للنضال من أجل التغيير، وليس أيضا أداة منتجة للمصالح والمواقع.

 لقد قلنا غير ما م��رة إن الع��ودة إل��ى وح��دة ش��كلية وغي��ر ص��ادقة ه��ي تفقي��ر
 للحياة السياسية، وجر إلى السفل بالكتفاء بالحد الدنى المشترك، بينما يتطل��ب
 الوض�ع حزبي��ا ووطني��ا تع�بئة ال��ذكاء الجم��اعي لبتك��ار أفض�ل المش��اريع م�ن اج��ل
 المستقبل، ولتحقيق ذلك ليس مطلوبا وضع الختلف ضد الوحدة، ب��ل المطل��وب
 ه��و توظي��ف الختلف لنت��اج الفك��ار والقتراح��ات، وتوظي��ف الوح��دة لتجمي��ع
 الطاقات، ومواجهة التح��ديات. لج��ل ذل��ك طالبن��ا من��ذ الم��ؤتمر الث��امن أن ينظ��م
 التنافس في الحزب على أس��اس أرض��يات ولي��س عل��ى أس��اس الش��خاص، لي��س
 لننا نريد أن نختلق تباينا في الختي�ارات، ولك��ن لنن�ا نري�د أن يمتل�ك ك�ل واح��د
 ش��جاعة ال��دفاع ع��ن أفك��اره وأس��لوب عمل��ه وخط��ه السياس��ي، وطريق��ة ت��دبيره
 الحزبية، وأن ل نس��تمر ف��ي الخل��ط والغم��وض مخت��بئين وراء الختي��ارات الك��برى

التي تؤطر عملنا الحزبي.
 لقد عشنا قبل تجربة التن��اوب مخاض��ا سياس��يا ح��ول الص��لح الدس��توري،
 وحول المشاركة في الحكومة، وإذا كن��ا ق��د نجحن��ا ف��ي بل��ورة أغلبي��ة واس��عة ح��ول
 فك��رة التص��ويت اليج��ابي عل��ى الدس��تور، وح��ول فك��رة المش��اركة، فإنن��ا ل��م ن��دبر
 بشكل منتج ما ترتب عن ذلك من اختلف أدنيا ثمنه غاليا من قوة الحزب، وم��ن
 قدرته على التكيف مع الوضع الجديد الذي تطلبه طي صفحة الماضي، وع��وض أن
 نحصر "التوافق" في مقتض��يات مرحل��ة النتق��ال ال��ديمقراطي، ويس��تمر الح��زب ف��ي
 ممارس��ة نض��اله السياس��ي م��ن أج��ل الص��لح وإنج��اح النتق��ال، وبن��اء مش��روع
 المستقبل، سجنا أنفس��نا ف��ي منط��ق "الوح��دة" ح��ول التواف��ق فل��م يع��د ه��ذا الخي��ر
 أس��لوبا سياس��يا مرحلي��ا لت��دبير النتق��ال، ولك��ن اختي��ارا ق��ارا يطم��س التم��ايزات
 ويكب��ل طاق��ات المب��ادرة والتص��حيح، ويحف��ر ه��وة عميق��ة بي��ن الح��زب وعمق��ه
 الجتماعي. لهذه الس��باب انتق��دنا منط��ق التواف��ق ال��ذي ابتكرت��ه تجرب��ة التن�اوب،
 للتغلب على عوائق التغيير، ولتجميع إرادات مختلفة حول فكرة النتقال وتحضير
 المستقبل، وهو المنطق الذي تحول إلى آلية لتعطيل النتقال وتأجيل الص��لحات

الجوهرية، بإصلحات مبتورة يتم حولها التوافق المزعوم.



 وبنوع من التبعية العمياء اس��توردنا للح��زب ه��ذا الس��لوب الت��وافقي ال��ذي
 أسس لقاعدة "التفاق على كل شيء أو ل شيء". والحال أن التفاق على كل ش��يء
 ل��م يمن��ع المتفقي��ن م��ن التص��رف وف��ق اقتن��اعهم الشخص��ي ليص��بح الح��زب ال��ذي

"توافق" حول قيادة واحدة وأرضية واحدة أصواتا واختيارات متعددة.
 تذهب بع�ض التحليلت إل�ى اعتب��ار الح��زب ض��حية الص��راعات الشخص��ية
 بين أعضائه حول المواقع والمصالح، وأننا في حاجة إل��ى مص��الحة داخلي��ة لتج��اوز
 هذا الوضع، والحقيقة أن ما يس��مى بالص�راع ح��ول المص��الح والمواق�ع لي��س س�وى
 عرض من أعراض العطب الحزبي. فقد تحول الحزب من تيار واسع ف��ي المجتم��ع
 إلى جسم متقلص تنخره الزبوني��ة وال��ولءات الشخص��ية، وف��ي ه��ذا المن��اخ تفش��ت
 قيم الريع الحزبي واستقرت في القيادة قبل القاعدة، وتوقف النخ��راط ف��ي الح��زب
 كما توقف الصراع حول الفكار والمشاريع، وكم��ا توق��ف العم��ل المي��داني المرتب��ط
 بالن��اس وبمش��اكلهم وتطلع��اتهم، وق��د أص��بحت المفارق��ة أن قاع��دة " المواق��ع
 والمصالح" قد توسعت بينما ضاقت دائرة المتنافس��ين وهيمن��ت فك��رة "المكاس��ب

السهلة" على فكرة انتزاع مكاسب جديدة لصالح الحزب ومشروعه.
 ك��ثيرا م��ا نتوق��ف عن��د التش��خيص ونح��ن نتح��دث ف��ي الوض��اع الحزبي��ة،
 وكثيرا ما يتردد في القيادة الحزبية أنن��ا متفق��ون عل��ى التش��خيص، ول ينقص��نا إل

التفاق على الحلول.
والواقع أننا غير متفقين على التشخيص.

 هن���اك م���ن يق���ول إن الح���زب يعي���ش أزم���ة ص���راعات شخص���ية، وأزم���ة
 مسلكيات سياس��ية. ونح��ن نق��ول إن الح��زب يعي��ش أزم��ة سياس��ية حقيقي��ة، من��ذ
 دخل منطق التوافق إبان تشكيل حكومة التناوب ولم يعرف كيف يخ��رج م��ن عق��م
 هذا التوافق وكيف يقترح رؤية سياسية جديدة، وكيف يبتكر أسلوبا جديدا للعمل
 السياسي وهذه هي الزمة الحقيقي��ة ال��تي تنخ��ره وتجعل��ه ع��اجزا ع��ن التط��ور وع��ن
 رب��ط ص��لت وثيق��ة م��ع أجي��ال جدي��دة، وع��ن اس��تعادة الثق��ة والمص��داقية أم��ام

المواطنين.
 هناك من يقول إن الحزب يش��تغل، بطريق��ة مح��دودة ربم��ا، ولكن��ه سياس��يا
 كان سباقا لرفع شعار الصلح الدس�توري والملكي�ة البرلماني�ة، وتنظيمي�ا يح�اول

أن ينجز ما قرره المؤتمر الثامن.
 ونح��ن نق��ول إن الح��زب ل يش��تغل، فه��و ل��م يس��تطع أن يح��ل أي مش��كل
 تنظيمي في القاليم والجهات، ولم يستطع توسيع قاعدة الح�زب، ول�م يج�د حل�ول
 ل في مجال الحكامة الحزبية، ول في العلم الحزبي ول في مجال التواص��ل. وه��و



 وإن كان يجمع أجهزت�ه الوطني�ة ف�ي حي�ن لخ�ر، ف�إن الجمي�ع يع�رف أن المجل��س
 ال��وطني يش��تغل بأس��لوب غي��ر منت��ج، وأن اللج��ن الوطني��ة رغ��م بع��ض الرادات

النضالية ل تشتغل بطاقاتها الكاملة ول تحصل على المردودية المطلوبة.
 وهناك من يقول إن الحزب يحافظ على موقعه في الخريطة السياس��ية وأن��ه

عزز هذا الموقع بعودته الى المعارضة.
  وأن��ه تع��رض2003ونحن نق��ول إن الح��زب يراك��م اله��زائم النتخابي��ة من��ذ 

  عندما احتل الصف الخامس، ول��م يمن��ع ذل��ك قي��ادته م��ن2007لهزة عنيفة سنة 
 التفاوض على المشاركة في الحكومة وبشكل ب��الغ الس��وء، أدى ال��ى إقال��ة الك��اتب

  وأن الده�ى م�ن2011الول ونائبه. وأنه حص�ل عل�ى نف�س الرتب�ة المهين�ة س�نة 
 ذلك كله هو أن الح��زب ل��م يع��د ل��ه أث��ر بي��ن ف�ي المجتم��ع، ول��م يس��تعد ش��يئا م��ن
 مصداقيته، بل لم يعد ذلك الستثناء في الحقل الحزبي والسياسي، صار حزبا م��ن
 بين الح��زاب، يهل��ل بمنط��ق التواف��ق للسياس��ة المهيمن��ة، ويقب��ل بتوافق��ات الح��د
 الدنى مع الحزاب الخرى، ويستدعي في القض�ية الوطني��ة رقم�ا م�ن بي��ن الرق��ام

ليخبر بشكل بعدي بما استجد في الموضوع.
 هناك من يقول إننا متفقون على الخط السياسي، وكل تعبير ع��ن الختلف

هو تصرف مفتعل، ".
 ونحن نق��ول إنن��ا غي��ر متفقي��ن، وه��ذا لي��س هروب��ا ول انش��قاقا ول خص��ومة

شخصية.
 عن��دما أص��درنا البي��ان الع��ام للم��ؤتمر الث��امن المتض��من لمطل��ب الملكي��ة
 البرلمانية ل�م نعت��بر ذل�ك مج�رد خط�اب للخ��روج م�ن أزم�ة الم�ؤتمر، ب�ل اختي��ارا
 للمس���تقبل، لن التحلي���ل ال���ذي ص���درنا عن���ه بي���ن ب���الملموس أن بق���اء س���قف
 الص��لحات تح��ت مطل��ب الملكي��ة البرلماني��ة ل��ن يؤه��ل الديمقراطي��ة المغربي��ة

لتصبح منتجة لمؤسسات ذات نجاعة وذات مصداقية.
 وقد سعينا مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر إلى اتخاذ مبادرة بهذا الش��أن
 تجسدت في المذكرة التي رفعناها إلى الملك واختلفنا ف��ي كيفي��ة تص��ريفها، فبينم��ا
 سعى البعض إل�ى إبقائه�ا "م�ذكرة س�رية" طالبن��ا بفت�ح ح�وار بش�أنها م�ع المجتم�ع،

  ف��براير فرص��ة20الشيء الذي لم نتفق بشأنه فضيعنا على أنفسنا حتى قبل حرك��ة 
تعبئة قوية وواسعة حول مطلبنا.

 ويتذكر المناض��لون كله��م أن الج��واب "الت��وافقي" ال��ذي وج��دناه ف��ي الم��ؤتمر
 على مطلب الخروج من الحكومة، هو أن يباشر الك��اتب الول ال��ذي انتخ��ب عل��ى
 وعد بالستقالة منها، مباشرة بعد المؤتمر، مفاوضات مع الغلبي��ة الحكومي��ة م��ن



 أج��ل تحدي��د دقي��ق لمط��الب الص��لح الدس��توري، وتحدي��د جدي��د للولوي��ات
القتصادية والجتماعية التي تفرض الوضاع معالجتها.

 ويعرف الجميع أن هذه المفاوضات ل��م تج��ر أب��دا وأن ح��زب الس��تقلل ل��م
 يقب��ل بت��وجيه م��ذكرة مش��تركة بمط��الب الص��لح زعم��ا من�ه أن ال��وقت المناس��ب

 ، فلم يمنعنا ذلك من البقاء2009لتقديمها هو ما بعد النتخابات الجماعية لسنة 
 في الحكومة، مثلما لم يمن��ع الل��تزام ال��ذي قطع��ه الك��اتب الول عل��ى نفس��ه أم��ام

المؤتمرين من البقاء فيها.
هل يمكن اعتبار هذه الخلفات مجرد خلفات شخصية؟

 لقد اقترحنا على الكاتب الول ، مادام الملك طالبه بالبقاء من أجل إصلح
 القضاء، أن يشكل لجنة حزبية لبلورة مضامين هذا الصلح ومواكبة تط��بيقه، لن
 هذه المسؤولية الكبيرة يجب أن تؤدي إلى نتيجة مقنعة وحاسمة في تاريخ القضاء
 المغربي،نتيجة تحسب لصالح الحزب ولص��الح رؤيت��ه الص��لحية لن��ه ه��و المعن��ي
 الول بالمشاركة في الحكومة وليس الشخاص المشاركون، لكن بع��د ص��دور بلغ
 المكتب السياسي الموافق على "التث��بيت"، نس��ي الموض��وع جمل��ة وتفص��يل إل��ى أن

استغني عن الكاتب الول بدون اعتبار ول إصلح.
 هل نعيد للذهان مسلسل التعديلت الحكومية وما نتج عنه��ا م��ن خلخل��ة

كادت تعصف بالحزب؟
 ه��ل نعي��د إل��ى الذه��ان ع��ودة الك��اتب الول إل��ى رئاس��ة البرلم��ان بنف��س

الغلبية التي رفضته في بداية الولية؟
هل نذكر بتطورات القضية الوطنية ودور الحزب الباهت في مجرياتها؟

  والتخب��ط المحي��ط2009ه��ل ن��ذكر بنت��ائج النتخاب��ات المحلي��ة لس��نة 
بتحالفاتها؟

 ه��ذه ه��ي القض��ايا السياس��ية وليس��ت الشخص��ية ال��تي دفعتن��ا إل��ى تعلي��ق
 مشاركتنا في المكت��ب السياس��ي، وال��ى الجه��ر برأين��ا لي��س فق��ط أم��ام المناض��لين
 ولكن أيضا أمام الرأي العام. ومع ذلك لم نسع ل إلى النش��قاق و ل إل��ى الحملت
 الشخص��ية ب��ل ورفض��نا أن نجع��ل م��ن "الطاح��ة بالش��خاص" و"التحام��ل" عليه��م

قضية حزبية أو أسلوبا لصلح الحزب.
 لقد دأب الحزب منذ المؤتمر الثامن على إنتاج رسائل متناقضة ومشوشة،
 وأص��بحت الراء الشخص��ية لعض��اء القي��ادة س��واء ف��ي م��ا يتعل��ق بالحكوم��ة أو
 التحالفات والقضايا العامة، وهي آراء مختلفة وأحيانا متناقضة ه��ي الك��ثر رواج��ا
 في الساحة عوض المواق��ف الجماعي��ة الحاس��مة لح��زب يع��رف م��ا يري��د وال��ى أي��ن



 يتجه. ومن البديهي أن هذا المر هو أبلغ تعبير عن الخلف السياسي وعن الزم��ة
السياسية التي يعيشها الحزب.

 فبعد سنوات من المشاركة في ت��دبير الش��أن الع��ام، وبع��د تجرب��ة التن��اوب،
  ف��براير، والص��لح الدس��توري20وتعثر النتق��ال ال��ديمقراطي، وبع�د انبث��اق حرك�ة 

 الذي أعقبها، ومجيء السلميين إل��ى الحك��م إث��ر أول انتخاب��ات يؤطره��ا الدس��تور
 الجديد، بعد كل هذه التحولت ل يمك��ن للتح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية أن
 يس��تمر حزب��ا م��ؤثرا وقوي��ا وح��امل لتطلع��ات الش��عب المغرب��ي، دون مواجه��ة م��ع

الذات ودون القيام بنقد جرئ لهذه التجربة.
 وعن��دما نتح��دث ع��ن النق��د ف��إن الم��ر ل يعن��ي التنك��ر لتجربتن��ا السياس��ية
 الكبيرة، ول تبخي��س إنجازاته��ا ف��ي الحي��اة الوطني��ة. فق��د تحم��ل حزبن��ا مس��ؤوليته
 التاريخي��ة ف��ي إح��داث تق��دم ن��وعي ف��ي الحي��اة السياس��ية جع��ل م��ن الديمقراطي��ة
 والحريات وحقوق النسان أفقا ل يمكن التراجع عنه رغم كل التعثرات ال��تي تعي��ق
 مس��ارته. ولك��ن الموض��وعية تقتض��ي أن نع��ترف بأنن��ا أخفقن��ا ف��ي جع��ل النتق��ال
 الديمقراطي حقيقة ل يمكن التراجع عنه��ا، مثلم��ا أخفقن��ا ف��ي الخ��روج وف��ي ال��وقت
 المناسب من منطق التوافقات الذي طمس هويتنا، وأربك تميزن��ا وجعلن��ا نتن��ازل
 عن أكثر الشياء جوهرية في تاريخ التحاد، وهو المواجهة عن��دما يقتض��ي الص��راع
 السياسي ذلك، وعندما تستدعي المصلحة الوطنية أن ندافع عن اختياراتن��ا وأن ل
 نقب��ل بالتف��اوض عليه��ا وبأنص��اف الحل��ول ال��تي يفرض��ها التف��اوض، ول ش��ك أنن��ا
 أخطأنا في أشياء كثيرة ولك��ن قاع��دتنا الجتماعي��ة س��تتذكر محط��ات ثلث ل��م ت��ر

فيها التحاد بوجهه الحقيقي وصدمها ذلك:
  رغ�م ض��رب المنهجي��ة2002- عندما ق�رر الح��زب المش��اركة ف��ي حكوم�ة 

الديمقراطية
  رغ��م رتبت��ه الخامس��ة2007- وعندما ق�رر الح��زب المش��اركة ف�ي حكوم�ة 

واندحاره النتخابي
  بمنهجي��ة2011- وعن��دما ل��م يخ��ض معرك��ة الص��لح الدس��توري س��نة 

 ومضمون يناسبان ت��اريخه وطليعيت��ه ف��ي النض��ال م��ن أج��ل ه��ذا الص��لح، وك��ان
 حريا به أن يتحرر من أغلل التوافق العقيم ويحم��ل ل��واء المط��الب الحداثي��ة كله��ا

وبدون تنازل.
 ومع ذلك فإن الشعب وهو يعيش اليوم بؤس السياسة وض��حالتها وعجزه��ا
 عن الستجابة لنتظارات الناس، ينتظر التحاد، لنه يعرف أن القوة الكامنة ال��تي
 يمكن أن تواجه المد المحافظ ولوبي�ات النف�وذ والمص�الح، توج�د ف�ي روح التح��اد



 وفي العائلة الشتراكية التقدمية التي يمكن إذا ما اجتمعت على مشروع واضح أن
تهيئ بدائل المستقبل.

 لكن الشعب الذي ينتظر التحاد يريد منه أن يعود متجددا معبئا للطاق��ات
 برؤية سياسية ل ت��ردد فيه��ا ول لب��س. اتح��اد ق��ادر عل��ى تجدي��د خط��ابه وقي��اداته
 وأساليب عمله، قادر على إنتاج خطاب الحقيقة ومشاريع المستقبل وقيم التحاد
 الصلية تلك التي تجسدها جملة بس��يطة قاله��ا الراح��ل عب��د الرحي��م بوعبي��د وه��و
 يودع التح��اد: "ق�د ل يك��ون ك�ل م�ا قمن�ا ب�ه مكتمل، لكن�ه ك��ان نابع�ا م��ن ص�ميم

الفؤاد".
 لذلك ما فتئنا نردد مباشرة بعد المؤتمر الثامن أن التح��اد يج��ب أن يتج��ه
 نحو تعاقد مبني على القناعات وليس المصالح، عل��ى القي��م ولي��س المواق�ع، وه��ذا
 التعاقد ل يمكن أن يتم بدون إعادة بناء الثقة وبناء جاذبي��ة حديث��ة للتح��اد تق��وم
 على الوضوح ف��ي الخط��اب وعل��ى الص��دق ف��ي الممارس��ة، وعل��ى النص��ات للن��اس
 والق��رب منه��م وعل��ى تحيي��ن الع��رض السياس��ي بم��ا يلئم أوض��اع مغ��رب الي��وم
 وتطلعات الشباب وحاجتهم الملحة إلى تعبير سياسي تقدمي يجدون أنفس��هم في��ه
 ويشعرهم بأنهم يواصلون رسالة حزب كبير يفتح لهم أبوابه ول يصادر منهم حقهم

في النتماء والمشاركة.
 وتبع��ا ل��ذلك اقترحن��ا غ��داة الن��دوة التنظيمي��ة الوطني��ة يومي��ة عم��ل تمض��ي
 ب��الحزب إل��ى م��ؤتمر وطن��ي مبن��ي عل��ى ه��ذا الت��وجه، يومي��ة تب��دأ بمعالج��ة قض��ايا
 العض��وية ف��ي الح��زب ومس��ألة النفت��اح عل��ى الطاق��ات الجدي��دة، وتعط��ي أجوب��ة
 ملموسة عل��ى مطل��ب وح��دة اليس��ار، وتنته��ي بتنظي��م ديمقراط��ي لقض��ية التن��افس
 وتشكيل القيادة الجديدة بما يضمن النجاعة والفعالية، وبما يضمن أيضا النسجام
 والربط بين المسؤولية والمحاسبة وهذا ما سميناه بالقواع��د الساس��ية ال��تي يج��ب
 أن نتوحد حولها، حتى ل نجعل من الحي�اة الحزبي�ة القض�ية الوحي�دة للم�ؤتمر، ف�ي
 الوقت الذي نحن مطالبون فيه بتخصيص المؤتمر كامل لعرض رؤيتنا للمس��تقبل
 ولعطاء الثقة للمغاربة بأن هناك أفقا أخر لبلدنا غير أفق الجمود والتراجع الذي

تنسجه قوى المحافظة والتحكم.
 هذا هو تشخيص��نا للوض��ع الحزب��ي ونح��ن عل��ى أب��واب الم��ؤتمر، ل نري��د أن
 نجمله بوحدة كاذبة ول نريد أن نتستر عليه للبقاء على سياسة التوافقات الفوقية
 التي تخنق حري��ة التفكي��ر والمب��ادرة، ول نري��د أن نجع��ل من��ه مثبط��ا للع��زائم، ب��ل
 محف��زا وباعث��ا عل��ى الم��ل والتطل��ع بتف��اؤل إل��ى المس��تقبل. وإذا كن��ا نع��ود له��ذا
 التشخيص اليوم فليس لثارة أزمة جديدة ولكن للتأكد مرة أخرى على أن نهوض



 الح��زب يب��دأ م��ن ه��ذه المكاش��فة ال��تي تؤس��س لعلق��ات جدي��دة داخ��ل التح��اد،
علقات واضحة تحترم المناضلين وتحترم الرأي العام.

 على أن التشخيص ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما ه��و وس��يلتنا المش��تركة
 لعادة بناء الحزب على قواعد واضحة، وهذا ما يتوجب علينا تجسيده ف��ي تص��ور

شمولي لحكامة حزبية حديثة.
V:أداة حديثة لحزب حديث 

 م��ن المؤك��د الي��وم أن ج��زءا أساس��يا م��ن أزم��ة الح��زب يع��ود ال��ى أعط��اب
 الحكامة الحزبي��ة، فالنحس��ار التنظيم��ي ل��ه أس��باب موض��وعية ترج��ع إل��ى التجرب��ة
 السياسية للتحاد والى الوضاع السياسية العام��ة، ولك��ن ل��ه أس��باب ذاتي��ة تتعل��ق

بالتدبير، وبأساليب العمل، وبآليات التأطير والتواصل.
 إن أول نقط�ة يج�ب أن يستحض��رها الح��زب وه�و يض�ع اللبن��ات الساس��ية
 لداة حديثة هي المتعلقة بقدرة الحزب على تجميع الطاقات ، بعد فترة طويلة من
 التشرذم والبلقنة الداخلية. وفي هذا الطار فإن التحاد مدعو إذا ما لم يتمكن من
 تحقيق ذلك قبل المؤتمر، إلى العمل س�ريعا عل�ى إع�ادة توحي�د الحرك�ة التحادي�ة،
 وال�ى تش��جيع الوح�دة النقابي�ة ممثل�ة ف�ي إدم��اج الكنفدرالي��ة الديمقراطي��ة للش�غل

والفيدرالية الديمقراطية للشغل في مركزية واحدة.
 كما أنه مدعو إلى إعادة هيكلة الح��زب وف��ق رؤي��ة جهوي��ة ل مركزي��ة تعط��ي

للجهة الحزبية مجالت واسعة لتدبير الشأن الحزبي.
 وبم��وازاة م��ع ذل��ك ف��إن الح��زب يج��ب أن يعط��ي للقي��ادة الوطني��ة س��لطة
 الشراف على تطبيق الخط السياسي وعلى إعمال آليات المراقب��ة والمحاس��بة بم��ا

يحفظ وحدة الحزب وتماسكه.
 إن الجه��از التنفي��ذي متمثل ف��ي المكت��ب السياس��ي يج��ب أن يت��وفر عل��ى
 التجانس والسلطة الضروريين لتخاذ القرارات، وتطبيق السياسة العام��ة المنبثق��ة
 من قرارات المؤتمر،وم��ن ق��رارات الجه��از التش��ريعي الحزب��ي، وبم��ا أن الرب��ط بي��ن
 المسؤولية والمحاسبة هي المبدأ العام في تقسيم السلط وف��ي توازنه��ا ف��ان الجه��از
 التشريعي للحزب يجب أن يتوفر على استقلليته وعلى هيكلته الخاصة ليس فقط
 كس��لطة للمراقب��ة والمحاس��بة ولك��ن وبالس��اس كمنت��ج لق��رارات وتوجه��ات ت��ؤطر
 عملن��ا السياس��ي وتح��رص عل��ى ربط��ه بقي��م التح��اد ومب��ادئه، وبمص��الح الن��اس

اليومية.
 وفي نفس الوقت ، فان إنضاج الفك��ار والمش�اريع داخ��ل الح��زب، وتحقي��ق
 تع��بئة فعال��ة ومنتج��ة، وإش��راك ال��رأي الع��ام ف��ي الحي��اة الحزبي��ة، يقتض��ي جع��ل



 المجلس الوطني إطارا لنتاج النقاش العمومي، وتحديد الختي��ارات الس��تراتيجية
واعتماد المقاربة التشاركية في رسم توجهات المستقبل.

 على أن الهدف الساس��ي ف�ي الرب��ط بي��ن ه�ذه الوظ��ائف الثلث "التش��اركية
 والتشريع والتنفي�ذ" ه�و أول وقب��ل ك�ل ش��يء بن��اء ق�وة سياس��ية م�ؤثرة لي��س عل�ى
 المس��توى السياس��ي فحس��ب، ب��ل ف��ي نس��يج المجتم��ع وف��ي تح��ولته الحاض��رة

والمستقبلية.
 ولجل ذلك يتوجب على الح��زب أن يت��وفر عل��ى سياس��ة إرادي��ة ف��ي مج��ال
 العضوية تعتمد منهجية تواص��لية، وت��دبيرا معقلن��ا للنخ��راط وتض��ع ل�ذلك هياك��ل

قارة ورؤية واضحة لتدبير الموارد البشرية الحزبية.
 وفي تلزم مع ذلك تقتضي الحكامة الحزبية الحديث��ة عقلن��ة الدارة الحزبي��ة

والتدبير الشفاف للموارد المالية واعتماد لمركزية واسعة لتسيير الشأن الحزبي.
 إن من واجب القيادة الجديدة أن تقدم لبرلمان الحزب في الس��ابيع الول��ى
 ال��تي س��تلي انتخابه��ا لتص��ورات واقتراح��ات ملموس��ة ف��ي ه��ذا الط��ار إض��افة
 للتصورات التطبيقية المرتبط��ة ب��الخط السياس��ي، وب��العلم الحزب��ي، وبالعلق��ات

الخارجية الحزبية.
 لقد أثبتت تجربة التحاد أن العجز في تدبير الختلف والتن��وع، ك��ان س��ببا
 رئيسيا في التشرذم وتفش��ي ظ��اهرة الحلقي��ة، ل��ذلك ودون أن يك��ون مفروض��ا عل��ى
 الحزب أن ينظم نفسه في إطار تيارات، فإنه مطالب بوضع مقتضيات في التنظيم
 الداخلي للحزب مباشرة بعد المؤتمر، لتنظيم الحق ف��ي الختلف، وض��مان حق��وق

المعارضة في برلمان الحزب.
 لقد أصبح الحزب منذ صار قوة انتخابية في الخريطة السياسية الوطنية، في
 حاجة ماسة إلى تع��بئة واس��عة لخ��وض المع��ارك السياس��ية المرتبط��ة بالنتخاب��ات
 ونحن مطالبون في المس��تقبل، محلي��ا وجهوي��ا ووطني��ا بمتابع��ة ه��ذه الجه��ود، ب��ل
 وبمضاعفتها عدة مرات الشيء الذي يضع عل�ى عاتقن�ا مس�ؤوليات جس�يمة س��واء
 فيما يتعلق بالمواثيق الخلقية واللتزام��ات المبدئي��ة الساس��ية ال��تي يج��ب أن ل
 نتهاون فيها على الطلق أو في ما يتعلق بتأطير منتخبي التحاد ومتابعة عمله��م
 الميداني وتوفير ال��دعم السياس��ي لت��دخلتهم، وت��وفير ش��روط المراقب��ة والمحاس��بة
 الضروريين للبقاء على علقة الثقة والمصداقية م��ع الن��اخبين. إنن��ا نع��رف جميع��ا
 محدودية العمل الحزبي، في بناء علقة عميق��ة ومتواص��لة م��ع الم��واطنين، العم��ل
 السياسي الحديث ل يمكن أن يقتصر على الممارسة الحزبية، إن مفاتي��ح المجتم��ع
 توج��د بالس��اس ف��ي الحي��اة اليومي��ة للم��واطنين م��ن خلل الحاجي��ات الثقافي��ة



 والرياض��ية، والجتماعي��ة، والبيئي��ة م��ن خلل قن��وات التواص��ل الحديث��ة وش��بكاتها
 الجتماعية ولكن أيضا وبالساس من خلل العلقات المباشرة لذلك سيكون عل��ى
 الحزب أن يعيد ربط خيوطه الحزبي��ة بالمت��داد الجتم��اعي الواس��ع ال��ذي ل يحك��م
 عل�ى التج�ارب السياس�ية م�ن خلل خطاباته�ا ونتائجه�ا النتخابي��ة فحس�ب ، ب��ل

أيضا وبالساس من خلل حضورها المباشر في حياة الناس.
 هذه هي عودة التحاد كما ينتظره�ا الش�عب المغرب�ي، ع�ودة م�ن أج�ل بن�اء
 ملكي���ة برلماني���ة حقيقي���ة، ع���ودة م���ن أج���ل سياس���ات عمومي���ة لص���الح التق���دم

القتصادي والعدالة الجتماعية.
 عودة من أج�ل مص�داقية العم�ل السياس�ي ومص�داقية وفعالي�ة المؤسس�ات

السياسية،
 ع�ودة م�ن أج��ل رب��ط الن��اس بقض��ايا الش��أن الع��ام ورب��ط الجي��ال الجدي��دة
 بحاضر ومستقبل الوطن مساهمة منا جميعا في بناء وطنية جديدة منفتحة مؤمن�ة

بقيم التقدم والعدالة والمساواة.
بوعبيد، عجول، الشعري.


