
ل موجهة الى قوى اليسار بالمغربئرسا 

  : ك���اتب ه���ذه الرس���ائل ه���و : عب���د  الرحم���ان النوض���ة،1  ملحظ���ة 
 (مهن��دس، ك��اتب، معتق��ل سياس��ي س��ابق، محك��وم بالس��جن  المؤب��د،

  س���نة ف���ي العتق���ال18بتهم���ة الم���س ب���أمن النظ���ام الملك���ي، قض���ى 
السياسي في عهد الملك الحسن الثاني).

  : ه��ذه رس�ائل حقيقي�ة، ومتتابع�ة، س�بق أن وجهته�ا (ع�بر2  ملحظ�ة 
 الن�ترنيت) إل�ى مس�ؤولين قي�اديين ف�ي ق�وى اليس�ار ب�المغرب، وه�ي
 ح��زب النه��ج ال���ديمقراطي، والح���زب الش��تراكي الموح���د، وح��زب
 الطليعة الديمقراطي الش�تراكي، وح�زب الم�ؤتمر التح�ادي. وأدع�و
 القارئ أن ينتبه إلى التاريخ الذي طرحت فيه ه��ذه القتراح��ات وه��ذه
 الرسائل. حيث أن بعض هذه القتراحات طرحتها قبل ثورتي ت��ونس

  ب�المغرب، وبعض�ها الخ�ر2011 ف�براير 20ومص�ر، وقب�ل حرك�ة 
 كتبته��ا خلل الث��ورتين الم��ذكورتين. لك��ن م��ع كام��ل الس��ف، اهتم��ام
 بعض قيادات قوى اليسار بالمغرب بهذه القتراحات كان ضعيفا، أو
 بطيئا، أو ل مباليا. وأترك القاريء يتصور ماذا كان س��يقع ب��المغرب
 ل��و عمل��ت ق��وى اليس��ار بالقتراح��ات ال��واردة ف��ي ه��ذه الرس��ائل ف��ي

حينها.
  : الرسائل مرتبة، ليس حسب تاريخ كتابتها، ولكن حس��ب3     ملحظة

الترتيب الذي يسمح للقاريء بفهم مضمونها أو سياقها. 

****   ****   ****   ****   ****
      

 :2011 فبراير 2، في 3  الرسالة رقم 
"نداء" موجه إلى قوى اليسار بالمغرب

 . لكن��ه2011 ف��براير 2 كتبته��ا ف��ي 3[ملحظ��ة : ه��ذه الرس��الة رق��م 
ت  نف�س الق�تراح، ونف�س2010سبق لي، خلل شهر نونبر مت  ، أن قد�دم

 الفكار، وبنفس الوضوح، أثناء نقاش كان يجري في إطار ما ي��دعى
 ب "فضاء الحوار فيما بين اليساريين"، في مق��ر الح��زب الش��تراكي



 الموحد، بالدار البيضاء، وذال��ك بمناس��بة نق��اش سياس��ي مفت��وح ح��ول
 مشاريع الرض��يات المهي��أة م��ن ط��رف التي��ارات، ف��ي إط��ار الع��داد
 للمؤتمر الث��الث للح�زب الش�تراكي الموح��د (لن ه��ذا الح��زب يس�مح
 لغير العضاء فيه بأن يشاركوا في نقاش ه��ذه الوث��ائق، وذل��ك بش��كل
 علني ومفتوح). كما طرحت نف��س الفك��ار، وبنف��س الوض��وح، خلل
 الذكرى الربعينية لوفاة المناضل ابراهام السرفاتي، ف��ي نهاي��ة ش��هر

 ، ف��ي المرك��ب الثق��افي الموج��ود ف��ي ح��ي المع��اريف2010ديس��مبر 
بالدار البيضاء]. 

 
ندعو قوى اليسار بالمغرب، وخاصة منها :    
 - الحزب الشتراكي الموحد،    
 - حزب الطليعة الديمقراطي،    
المؤتمر التحادي،  - حزب     
  - حزب النهج الديمقراطي،    
  - يسار التحاد الشتراكي،    
 - يسار حزب التقدم والشتراكية،    
  - الجمعي����ات والفعالي����ات والشخص����يات المعروف����ة بنض����الها    

وبخبراتها،
  ن��دعو ه��ذه الق��وى إل��ى أن تتق��ارب، وأن تتع��اون، وإل��ى أن تعم��ل    

هد��ويي، ف��ي اتج��اه تنس��يق  بشكل مشترك، على الصعيدين الوطني والجي
وتوحيد نضالتها وجهودها وقواها.

  وب����دل م����ن الس����تمرار ف����ي مطالب����ة الدول����ة بوض����ع دس����تور    
 ديمقراطي، ندعو قوى اليسار إلى أن تقدم عل��ى تك��وين لج��ان متع��ددة
 ومتخصص��ة، لك��ي تح��رر ق��وى اليس��ار ه��ي نفس��ها مش��روع دس��تور

ديمقراطي.
  وبعد إتفاق قوى اليس�ار عل��ى مش�روع دس��تور ديمقراط��ي، تق��وم    

هذه القوى بأنشطة للتعريف بهذا المشروع لدى الجماهير.
  ث���م تق���وم ق���وى اليس���ار بحملت نض���الية ش���عبية س���لمية لجم���ع    

توقيعات المواطنين عليه.



  وبعد جمع مئات اللف من التوقيعات، يصبح هذا المشروع في    
الدستور الديمقراطي يكتسب مشروعية شعبية نسبية.

   وبع���د ذل���ك تق���ول ق���وى اليس���ار للدول���ة : "ه���ذا ه���و الدس���تور    
 الديمقراطي الذي يريده جزء هام من الشعب. ومن واج��ب الدول��ة أن

 الدس��تور". وإذا دع��ت الض��رورة تنظ��م اس��تفتاءا نزيه��ا ح��ول ه��ذا 
 ل��ذلك، تخ��وض ق��وى اليس��ار حرك��ات نض��الية ش��عبية س��لمية، حاش��دة
 ومتواصلة، لجبار الدولة على تنظيم استفتاء نزيه على هذا الدستور

الديمقراطي الذي تقترحه قوى اليسار بالمغرب.
      
 انتهى مشروع "النداء". يمكن لم��ن أراد أن يعمم��ه أن يتفض��ل.      

والسلم عليكم.

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

,2011 فبراير 3  في، 4  الرسالة رقم 
 رد عل��ى المناض��لين ال��ذين اعترض��وا عل��ى دع��وة ق��وى اليس��ار إل��ى

تحرير مشروع دستور ديمقراطي 
     

      ق��د يع��ترض البع��ض عل��ى فك��رة دع��وة ق��وى اليس��ار إل��ى تحري��ر
 مشروع دستور ديمقراطي، وقد يقول ما معناه : "الدستور ه��و تعاق��د
 بين كل مكونات المجتمع، فكيف يعقل أن تحرر قوى اليسار دس��تورا

 هي وحدها ؟". 
 ف�����أطرح عل�����ى ه�����ذا المع�����ترض، وبك�����ل م�����ودة واح�����ترام،    

: التالية الملحظات
  - أول، تحري��ر مش��روع دس��تور ديمقراط��ي ل يعن��ي بالض��رورة    

نات المجتمع. وم كد فرضه بالقوة على باقي م 
 - ثانيا، نعم، ينبغي أن يكون الدستور تعاق��دا بي��ن مجم��ل مكون��ات    

 عل��ى أن تق��ترح ق��وى اليس��ار مش��روع المجتم��ع، لك��ن إذا ل��م نواف��ق 
 دس��تور ديمقراط��ي عل��ى مجم��ل مكون��ات المجتم��ع، فه��ذا يعن��ي أنن��ا




ن نقب��ل، أو ننتظ��ر، ب��أن تق��ترح

رى م

ات أخ

تور مكون

ذا الدس
 ه
 . الدولة القائمة، أو قوى من اليمين) المجتمع (مثل

 - السؤال المطروح هو : هل قوى اليسار متفقة أو متفاهم��ة الي��وم    
 عل��ى مش��روع دس��تور ديمقراط��ي مح��دد ؟ وه��ل ق��وى اليس��ار تت��وفر
 الي���وم عل���ى مش���روع دس���تور ديمقراط���ي ؟ الج���واب ه���و طبع���ا ل.
 والنتيجة في هذه الحالة هي أن الفراغ والحيرة التي وقعت في ت��ونس
 وف���ي مص���ر، بع���د س���قوط ال���دكتاتور، س���وف تتك���رر ف���ي بل���د مث���ل

 المغرب.
 - الس��ؤال الخ��ر المط��روح ه��و : ه��ل ق��وى اليس��ار ب��المغرب ف�ي    

 حاج���ة الي���وم إل���ى التف���اهم أو إل���ى التف���اق عل���ى مش���روع دس���تور
ديمقراطي ؟ الجواب هو : بالتأكيد نعم.

 - زيادة على ذل��ك، ف��إن إق��دام ق��وى اليس��ار عل��ى تحري��ر مش��روع    
يم��ا، هدوي  دستور ديمقراطي، عبر لجان متع��ددة ومتخصص��ة، وطني��ا وجي
ل  ق��وى اليس��ار ف��ي ص��يرورة تق��ارب وتفاع��ل وتف��اهم وتدظد��اف ر خي  ي ��دت
د. وه��ذه الص��يرورة، ه��ي ف��ي مص��لحة ق��وى اليس��ار. حد��  وتكام��ل وتدود
 وقوى اليسار في حاجة ماسة إليها. وهذه الصيرورة تساهم ف��ي خل��ق
ك��ن ق��وى اليس��ار م��ن  حرك��ة نض��الية ديناميكي��ة م��ن ن��وع جدي��د. وت مك

تقريب وجهات نظرها حول النظام السياسي المنشود.
 هن��اك ج��وانب أخ��رى مفي��دة ف��ي إق��دام ق��وى اليس��ار عل��ى تحري��ر    

 مشروع دستور ديمقراطي. لكن قد يطول المجال لذكرها.
والى اللقاء.    

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

بصدد أحداث تونس، 2011 يناير  في 17،  1  الرسالة رقم 

 النهيار المفاجيء( إلى أن أحداث تونس مأود أن أثير انتباهك      
 ت ص��حة فك��رةددددكد��أكد) والس��ريع لدكتاتوري��ة زي��ن العاب��دين ب��ن عل��ي



 دع����وة ق����وى اليس����ار ب����المغرب إل����ى تحري����ر مش����روع دس����تور"
". ديمقراطي

 هل تتذكرون ؟ فخلل نقاشنا السابق الذي كنا نتساءل خلله ع��ن     
 م���ا ه���ي القتراح���ات العملي���ة ال���تي يمك���ن أن تخل���ق حرك���ة نض���الية
ة، س��بق ل��ي أن اق��ترحت  دد دك جد��  دينامكية من نوع جديد، تكون جديدة وم 
 عليك���م أن ل تكتف���ي ق���وى اليس���ار المغرب���ي ب "المطالب���ة بدس���تور
 ديمقراطي"، بل على كل قوى اليسار ب��المغرب أن تعم��ل ه��ي نفس��ها
 عل��ى تحري��ر مش��روع دس��تور ديمقراط��ي، وأن تعم��ل بع��د ذل��ك عل��ى
 جم��ع توقيع��ات الجم��اهير عل��ى ه��ذا المش��روع، ث��م تط��الب باس��تفتاء

شعبي على هذا المشروع.

 وفي أحداث تونس، وبعد هروب الدكتاتور بن عل��ي، دع��ا محم��د     
 الغنوش��ي، ال��وزير الول التونس��ي الس��بق، دع��ا بع��ض ق��وى اليس��ار
 التونسي المعارض إلى المشاركة في تك��وين حكوم�ة وطني��ة، لتس�يير
 الم��ور، وتهي��ئ النتخاب��ات المقبل��ة. فوج��دت ق��وى اليس��ار التونس��ية
 نفس��ها ف��ي وض��ع ح��رج. حي��ث ل يمكنه��ا أن تقب��ل العم��ل ف��ي إط��ار
 الدستور والقوانين القديم�ة (الموض��وعة عل�ى مق�اس دكتاتوري�ة زي�ن
 العاب��دين ب��ن عل��ي). وف��ي نف��س ال��وقت، إكتش��فت فج��أة ق��وى اليس��ار
 التونسي أنها ل تتوفر على اقتراح بديل جاهز يمكن أن تقدمه، س��واء

للغنوشي أم للشعب التونسي.

 فل���و أق���دمت ق���وى اليس���ار التونس���ي، قب���ل مفاج���أة المظ���اهرات     
 وانهيار نظام زين العابدين بن علي، ل��و أق��دمت عل��ى إع��داد مش��روع
 دس��تور ديمقراط��ي، لك��ان بإمكانه��ا أن تط��رح إط��ارا سياس��يا ب��ديل
 (دس��تور ديمقراط��ي س��بق أن اتفق��ت علي��ه مجم��ل ق��وى اليس��ار) وأن
نم��د الجم��اهير علي��ه. لك��ن فق��دان ق��وى اليس��ار التونس��ي لمث��ل ه��ذا  ت جد
 المش��روع الدس��توري المش��ترك، جعله��ا (خلل الث��ورة المف��اجئة) ف��ي
 وضع حرج، بل وفي حالة ضعف كبير. أتمنى أن ل يح��دث ف��ي ي��وم

ما نفس الشيء لقوى اليسار بالمغرب. اللهم إني قد بلغت. 



       [وقد أضفت في نص الرسالة الحالية، بعد انفج��ار ث��ورة مص��ر،
 التأكيد الضافي التالي :] نفس الش��يء وق��ع ف��ي م��ا بع��د خلل الث��ورة

 . حي��ث أن��ه، حينم��ا ب��دأ نظ��ام2011المص��رية ف��ي نهاي��ة ش��هر ين��اير 
 حس��ني مب��ارك يته��اوى، ط��رح مش��كل مماث��ل للمش��كل ال��ذي س��بق أن
 ط رحح في تونس. وهو التالي : ما الب��ديل بع��د رحي��ل حس��ني مب��ارك ؟
 ما هو النظام السياسي المق��ترح لتع��ويض النظ��ام الس��تبدادي لحس��ني
 مب��ارك ؟ فوج��دت ق��وى اليس��ار ف��ي مص��ر نفس��ها ف��ي حال��ة ح��رج
 وارتب��اك. وغ��دت غي��ر ق��ادرة عل��ى اتخ��اذ أي��ة مب��ادرة سياس��ية. وهن��ا
 طبع��ا، ق��ال عم��ر س��ليمان، ن��ائب الرئي��س حس��ني مب��ارك : " نظ��را
 لضيق الوقت، ونظرا لعدم وجود دستور بديل جاهز، يجب أن نعم��ل
 بالدس��تور الق��ديم، ريثم��ا تت��م إص��لحات دس��تورية جدي��دة". والعم��ل
 بالدستور القديم قد يؤدي إلى إعادة إنتاج النظام السياس��ي الس��تبدادي

القديم في أشكال جديدة. 

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
       
 2011 يناير 30، في 2  الرسالة رقم        

 إح��دىعضو ف��ي و ذا الرفيق ههعلى اقتراحك. [أيها الرفيق أشكرك 
 ، إق��ترح عل��ى حزب��ه أن يق��دم – ول��و ه��و وح��ده، ودونق��وى اليس��ار

 انتظ����ار ق����وى اليس����ار الخ����رى – عل����ى تهي����ئ مش����روع دس����تور
  تحري��ر مس��ودة حزبك��م بمف��ردهلوياويحد��حدي لك��ن إي��اكم أن . ديمقراطي]

 كم��ة كله��ا ف��ي العم��ل الجم��اعيحيالحي. ه��ذا خط��أ. دس��تور ديمقراط��ي
 تف�اهمنربما أننا لم . والمشترك الذي تساهم فيه مجمل مكونات اليسار

 يا رفيق، الهدف ل ينحصر في الحص��ول عل��ى مس��ودة دس��تور. جيدا
 .أي ش��خص يمك��ن أن يكت��ب مس��ودة دس��تور ديمقراط��ي. ديمقراط��ي

 بي��ن دس��اتير ع��دة بل��دان) ع��بر الن��ترنيت(يكفي لي مثقف أن يقارن 
 ديمقراطي��ة ع��بر الع��الم لك��ي يص��بح بإمك��انه أن يع��دم مس��ودة دس��تور

 أي أستاذ في القانون الدستوري يمكن أن ينتج لك مس��ودة. ديمقراطي



 .لك��ن مث��ل ه��ذه المس��ودة ل قيم��ة له��ا تمام��ا. دستور في ظرف أسبوع
 ه��و) الذي نريده(إن الذي يعطي قيمة لمشروع الدستور الديمقراطي 

 ، وتن�اقض، وتص�ارع، وتح�اور، وتش�ارك،ك�ونه ج�اء نتيج�ة لتفاع�ل
 المه�م أيه�ا الرفي�ق ،. ة لليس�ارند�ندوكوككدكدم  الق�وى الم ، وتف�اهم،وتخاص�م

 هو أن مختلف قوى اليسار، وم��ن خلل التحري��ر المش�ترك لمش��روع
 دس���تور ديمقراط���ي، وذل���ك ع���بر ع���دة لج���ان متخصص���ة، وطني���ة
ب وجه��ات نظره��ا السياس��ية، وتوح��د رؤيته��ا لمش��روع  وجهوية، تقرب

 لكي أجعل��ك. النظام السياسي المنشود، وتبني تصورا للمجتمع المقبل
ا، ولك��نودوده إن المهم في حالتنا هذه، ليس ه : "تبتسم، أقول لك  جد   الحت

ا نيينت جد  أرجوك أن تنب��ه الرف��اق ال��ى ه��ذا الج��انب إذا ك��ان ذل��ك ف��ي".مت
. مستطاعك

  
 إسمح لي على هذا الفضول أو الزعاج. والى اللقاء.   

                  عبد الرحمان النوضة

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

 .2011 مارس 10الخميس في  ،5  الرسالة رقم     
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ن ط
  فم��ن ح��قم
 ق��وى اليس��ار، وم��ن واجبه��ا، ف��ي ه��ذه اللحظ��ة التاريخي��ة الفري��دة، أن
 تض���غط لك���ي تاخ���ذ الهيئة (المكلف���ة بإع���داد الدس���تور الجدي���د) بعي���ن
ت تل��ك الهيئة  العتب��ار بمقترح��ات وآراء ق��وى اليس��ار. وإذا م��ا أدنتتدجد��
 مش���روع دس���تور جدي���د يك���ون أق���ل م���ن الح���د الدن���ى ال���ديمقراطي
 المطلوب، سيصبح من واجب قوى اليس��ار ب��المغرب أن تدش ��نم ف��ورا،

، حملت نض��الية، س��لمية وعارم��ة ءت مد��ة،,وبدون تدلدكد مد عد تواص��لة وم    مت
 قب��لحتى تف�رض ق��وى اليس��ار عل�ى الدول��ة تع��ديل مش�روع الدس��تور 

 . فالش��عب ل��ن يغف��ر لق��وى اليس��ار أن ت��تركعرض��ه عل��ى الس��تفتاء
 الدول��ة تم��رر دس��تورا غي��ر ديمقراط��ي مثلم��ا فع��ل م��رارا وتك��رارا

الحسن الثاني.
 إن الظ���رف الت���اريخي الراه���ن أص���بح فج���أة يتي���ح للش���عوب
يكع  العربية م��ا ل��م يك��ن ف�ي الس��ابق س��هل أو ممكن��ا. وأتمن�ى أن ل ت ضد��

قوى اليسار بالمغرب هذه الفرصة التاريخية النادرة.



أتمنى لكم السداد والتوفيق، والسلم عليكم. 
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  ل���م أك���ن أت���وفر عل���ى العن���وان اللك���تروني لي مس���ؤول ف���يلنن
 "حزب المؤتمر التحادي". فأطلب منكم أن تبلغوا هذا الق��تراح ال��ى

هؤلء الرفاق. وشكرا. 

               عبد الرحمان النوضة

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

2011 مارس 25 الجمعة في، 6  رقم   مقال        

 النهجحزب زعماء نقد عبد الرحمان النوضة لتصريح قاله أحد     
 : الديمقراطي

 جواب��ا عل��ى اق��تراحوذل��ك  اليس�ار، ىق�وف�ي إح��دى  يادي�ص��رح ق    
 تحري��ر مش��روع دس��تور ديمقراط��يإل��ى  اليس��ار ب��المغرب ق��وى"دع��وة 

 : "ع��دة أش��خاص س��ألونا : لم��اذاصرح بما يلي ، "والنضال للستفتاء عليه
 ل تهيئون مش��روع دس��تور ؟ لكن��ه لي��س بإمكانن��ا أن ننج��ز ه��ذا المش��روع.

 ي الي��ومف��وأعضاء حركتن��ا متع��ددون، وكلن��ا مختلف��ون ع��ن بعض��نا البع��ض، 
 "تحرير مشروع دستور ديمقراطي، ف�إن حركتن�ا س�تنفجر فيه حاولالذي سن

. )28 ، ص 2011 مارس 19، بتاريخ 465رقم (أنظر مجلة "تيل كيل"، 
  لم��اذا ؟ للعتب��ارات.هل هذا العتراض صحيح ؟ ل، إن��ه منط�ق غي��ر س�ليم

التالية :
 مث��ل إع��داد مش��روع دس��تور() إذا ك��ان الق��دام عل��ى نق��اش قض��ية سياس��ية 1

 اختيارن���ا ه���و رف���ض  اليس���ار، وإذا ك���ان ى ق���ور ر جكجكفدفدي ي سد سد���)ديمقراط���ي
 عن��ي ه��ذايل أخوض هذا النقاش بهدف تلفي انفجار ص��فوف ق��وى اليس��ار، 



 ق على نقاش أو تدقي،استمرار وحدة شكلية أو وهمية لليسارل ضمضمفدفدن ن أننا 
مفاهيمنا حول النظام السياسي الديمقراطي المنشود ؟ 

 علين��ان�ه يج�ب عن�ي ه�ذا أيأل نطق الم�ذكور أعله س��ليما، م) إذا كان هذا ال2
 تلفي كل نق��اش سياس��ي يمك�ن أن ي��برز الخلف��ات الموض��وعية القائم��ة فيم��ا

  هي تلفي كل نق��اش سياس��ي ج��دي، في هذه الحالة،أل تصبح النتيجة بيننا ؟
 أوالحري��ات،  وأوال��دين، أ، أو القتص��اد، الديمقراطي��ةنق��اش مس��ألة (مث��ل 

 بروز خلفات فيما بيننا ؟ آخره) بهدف تلفي إلىالثقافة،  والنتخابات، أ
 ،ت الخلف���ات القائم���ة فيم���ا بينن���ا خلف���ات موض���وعية، قائم���ةسدسد���يتيتلدلدأد) أد3

 أم أننا فضلنا تجاهلها أو إخفاءها ؟،وموجودة، سواء أردنا معرفتها
 السياس���ية الس���لوب النج���ع ه���و أن نقب���ل ب���إبراز الخلف���ات سدسديت��يتلدلدأد) أد4

 ي نعم��لك��، ولالموجودة داخل صفوف اليس��ار لك��ي نناقش��ها بالحج��ج والدل��ة
  تقليص الهوة فيما بينها ؟ ألي��س الح��وار،جميعا على تقريبها أو تصحيحها أو

 ، وتب��ادل النق��د والمعرف��ة، ه��و الس��بيل لك��ي نتفاع��ل فيم��اوالستفادةوالف��ادة 
رؤانا السياسية ؟توحيد تقريب وبيننا، ونستفيد من بعضنا البعض، في اتجاه 

 والنض��ال) إذا لم تقدم قوى اليسار على إعداد مشروع دستور ديمقراط��ي، 5
 اري��ة،ظنتلأن قوى اليس��ار تفض��ل الأل يعن��ي ه��ذا على الستفتاء علي��ه، 

 وتقب�ل ب�أن يض�عها النظ�ام السياس�ي الق�ائم أم��اموترفض أخذ زمام المب�ادرة، 
 المر الواقع، حينما ستعرض الدولة مشروع دستورها على استفتاء شعبي ؟

هه��ل تعتق��د ق��وى اليس��ار ب��المغرب أن الدس��تور ال�� دد ي عي   النظ��ام السياس��يذي سد��
  القائم له ما يكفي من الحظوظ لكي يكون ديمقراطيا ؟

 .الطالةهناك حجج أخرى، لكن ما دام المعنى واضح، فل فائدة في 
                      عبد الرحمان النوضة

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

2011  أبريل23  السبتفي، 7  رقم   مقال        

 نق��د عب��د الرحم��ان النوض��ة لتص��ريح ق��اله أح��د زعم��اء ح��زب
النهج الديمقراطي : 

 ،467" (ع�دد TelQuel      في إطار نقاش سياس�ي نظمت�ه مجل�ة "
 ) بي���ن شخص���يات م���ن1، العم���ود 20، ص 2011 أبري���ل 2بتاري���خ 



  فبراير"، قال محمد أغن��اج20القوى السياسية المشاركة في "حركة 
 (من "جماعة العدل والحسان") : "الشعب هو الذي ينبغي أن يكتب
 الدستور". وقال عمر بلفريج (رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد) :
 "أق���ترح عليك���م أيه���ا الس���ادة أن تح���رروا دس���تورا موازي���ا. ... م���اذا
 يمنعك���م م���ن كتاب���ة الدس���تور ال���ذي تق���ترحونه ؟". وأج���اب عب���د ا
 الحري��ف (قي��ادي ف��ي "ح��زب النه��ج ال��ديمقراطي") : "إذا اق��ترحت
 نصا للدستور، فهذا ل يعني أن��ه س��يقبل. م��ا ينبغ��ي فعل��ه ه��و مواص��لة
 الضغط في الشارع. يجب أن نقيم ميزان قوى حقيقي لنتزاع دستور
 مث��الي. ولبل��وغ ه��ذا اله��دف، ل ينبغ��ي أن نض��يع وقتن��ا ف��ي تحري��ر
 مقترحات، بل علينا أن نهبط إلى الشارع بش�كل س��لمي، وتع��بئة أك��ثر

ما يمكن من الناس، ومواصلة الضغط على النظام". 
        نتفق على أن��ه يج��ب عل��ى مناض��لي جمي��ع التي��ارات أن يهبط��وا

  ف��براير"، وأن يس��تمروا20الى الشارع للتظاهر، ف��ي إط��ار "حرك��ة 
 جميعا بل توق�ف ف�ي الض��غط عل��ى الدول��ة لك��ي تق��دم أك��ثر التن��ازلت

 إق��دام: لك��ن ه��ذه المهم��ة ل ت��برر إلغ��اء المهم��ة الخ��رى ال��تي ه��ي  .الممكنة
 ا ل��موإذ .ق��وى اليس��ار عل��ى تحري��ر مش��روع دس��تور مش��ترك وديمقراط��ي

 تزاوج بين هاتين المهم��تين، فس��وف تس��قط ف��ي ورط��ة. حي��ث يمكن��ك
 أن تتظاهر بالمقدار الذي تريد، لكن عندما يسألك مواطن أو صحافي
 : "أنت تتظاهر لماذا ؟". قد تجيبه : "أتظاهر للمطالبة بنظام سياس��ي
 ديمقراط��ي". وق��د يس��ألك الص��حافي : "لك��ن م��اذا تعن��ي بعب��ارة نظ��ام
 ديمقراط��ي ؟". وف��ي ه��ذه الحال���ة، إذا ل��م تك���ن تت��وفر عل��ى تص��ور
 متكام��ل للدس��تور ال��ذي تتمن��اه، أو إذا ل��م يك��ن ل��ديك مرج��ع لدس��تور
 مش��ترك لق��وى اليس��ار، فإن��ك ل���ن تس��تطيع أن تجي��ب عل��ى الس���ؤال
 الس���ابق، س��واء كمناض��ل، أم كح��زب سياس���ي، أم كيس��ار. وبالت��الي
دة مع ب��اقي حم ود  سيكون استمرارك في التظاهر بل أهداف واضحة وم 
 الق��وى التقدمي��ة. أي أن مهم��ة التظ��اهر ل ت��برر إلغ��اء مهم��ة تحري��ر

دستور ديمقراطي مشترك لقوى اليسار.

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***



2011 أبريل 30في السبت ، 8  رسالة رقم        
 هذه رسالة نقدية، بعثها عبد الرحمان النوضة إلى مس��ئول ف�ي      

 قي���ادة "ح���زب النه���ج ال���ديمقراطي"، وت���دافع عل���ى ض���رورة العم���ل
المشترك فيما بين قوى اليسار بالمغرب : 

  أن تجم��ع ق��وى اليس��ار ال��ديمقراطيت لق��د س��معت . ء الخي��ر     مساء
 خلف��اوس��معت  أن .  مشتركحاول تهييء مشروع دستور ديمقراطي

 ظه��ر بي��ن ح��زب النه��ج وب��اقي أط��راف اليس��ار ح��ول مس��ألة الملكي��ة
 وأن ه��ذا الخلف دف��ع ح��زب النه��ج ال��ى رف��ض المس��اهمة. البرلمانية

 إذا ك��ان ه��ذا ص��حيحا،في إعداد مشروع دستور ديمقراطي مشترك. 
 .فإنني أود أن أخبرك، وبصراحة، برأيي في هذا الموضوع

 إن الظ��رف السياس��ي ف��ي الع��الم العرب��ي، وف��ي المغ��رب، مس��اعد) 1
 .ول يصح، ول يعقل، إهمال المكانات التي يوفرها. بشكل استثنائي

 كما ل يصح الستمرار في النتظارية السابقة، وكأن شيئا لم يقع ف��ي
 ، أو ف���ي) آخ���رهإل���ىت���ونس، مص���ر، ليبي���ا، اليم���ن، (الع���الم العرب���ي 

).2011فبراير  20حركة (المغرب  
 ر فرصة لكل الحزاب السياسيةفمفمودود 2011مارس  9إن خطاب ) 2

 لك��ي تفت��ح نقاش��ا عمومي��ا ح��ول الس��تبداد السياس��ي، وح��ول الدس��تور
 الخط��اب فرص��ة لق��وى وإذا وف�ر ه��ذا . ال��ديمقراطي ال��ذي تط�الب ب��ه

 تط��رح تص��وراتها، فبإمك��ان الق��وى السياس��ية سياس��ية محافظ��ة لك��ي 
 التقدمية والثورية أن تس��تغل، ه��ي أيض��ا، ه��ذه الفرص��ة لك��ي تط��رح،
 وبش���كل جم���اهيري، نق���دها للس���تبداد، وتص���ورها للنظ���ام السياس���ي

 .البديل الذي تريده
 الح��زبح��زب النه��ج، : وخاصة منه��ا (إن قوى اليسار بالمغرب ) 3

 تلم��س) كي الموحد، حزب الطليعة، حزب المؤتمر التح��ادياالشتر
 الي��وم، وأك��ثر مم��ا ك��ان ف��ي الماض��ي، ض��رورة تقاربه��ا وتعاونه��ا

.وتفاعلها وتحالفها، وربما حتى توحدها
 إن الجم�اهير التقدمي��ة ف�ي س�ائر أنح�اء المغ�رب تنتظ�ر م�ن ق�وى) 4
 اليسار أن تتقارب فيما بينها، وأن تبادر الى ط�رح مب��ادرات جدي��دة، 

 تقدم من خللها شعارات وأهداف ومطالب واقتراحات، تك��ون ق��ادرة



  نضالية من نوع جدي��د، تمك��ن الش��عب م��ن ان��تزاعدينامكيةعلى خلق 
.مكتسبات سياسية لم تكن في السنوات السابقة ممكنة التحقيق

 م��ن ح��ق ح��زب النه��ج، أو أي��ة ق��وة سياس��ية أخ��رى، أن ل تقن��ع) 5
 م���ن: لك���ن حش���ود المناض���لين المغارب���ة يقول���ون . بملكي���ة برلماني���ة

 )عل�ى الم�دى القص�ير(يعتقدون أن شعار، أو مهم�ة المرحل��ة الحالي�ة 
 وإذا. هي الجمهورية البرلمانية، فليتفضلوا، وليثبتوا لنا أن هذا ممكن

 ك��انوا ع��اجزين عل��ى تحقي��ق ذل��ك عل��ى الم��دى القص��ير، فليع��ترفوا
 إذا- بتسرعهم، وليقتربوا من القوى السياسية الخرى التي تقول أن��ه 

 مك��انلف��إنه ق��د يص��بح بال- تظ��افرت جه��ود مجم��ل الق��وى التقدمي��ة 
 وبع��د ذل��ك، ف��إن. انتزاع ملكية برلمانية، أو نظام سياسي قري��ب منه��ا

 . مسيرة التاريخ ل تتوقف
 إذا ك��ان ثم��ن ملكي��ة برلماني��ة، يس��ود فيه��ا المل��ك ول يحك��م، ه��و) 6

 مثلما حدث في ك��ثير(استمرار ملكية رمزية، فإن هذا الثمن رخيص 
 خاص��ة وأن��ه، ف��ي حال��ة تق��ديم تض��حيات ). من بلدان أوروب��ا الغربي��ة

 ى لن��تزاع نظ��ام جمهوري��ة برلماني��ة، ف�إن التج��ارب التاريخي��ةممممجدجد
 اس������تقراربالض������رورة أثبت������ت أن نظ�����ام الجمهوري�����ة ل يض�����من 

 بل كثير من الجمهوري�ات ع�بر الع�الم، رغ�م غلء ثم�ن. الديمقراطية
 .الحصول عليها، تظل غارقة في الستبداد

 واجب المناضلين هو فهم كل مرحل�ة، وأخ��ذ اس��تعدادات الش�عب) 7 
 بعين العتبار، وك��ذلك اعتب��ار اس��تعدادات الق��وى السياس��ية التقدمي��ة،

  الملئم��ة للمرحل��ة، ولي��ساله��دافبه��دف النض��ال لمحاول��ة تحقي��ق 
 ه���ل نس���يت أنن���ا خلل. ( المرحل���ةإمكاني���اتط���رح أه���داف تتج���اوز 

  ك��انت تتج��اوزال��تيالسنوات السبعينات، حملنا ك��ثيرا م��ن الش��عارات 
).فكان حظنا هو الفشل.  التي تسمح بها تلك المرحلةالمكانيات

 فترضنا أن حزبا واحدا يتشبت بالجمهورية البرلماني��ةإوحتى إذا ) 8
 فترضنا أن م��وقفه ه��و الوحي��دإكهدف في الظرف الراهن، وحتى إذا 

 الح��زابالصحيح، فهذا ل يبرر رفض هذا الحزب للعم��ل م��ع ب��اقي 
 ، والتي تعتقد أن المرحلة الراهنة ل تسمح بأكثر منالخرىالتقدمية 

 حي��ث م��ن واج��ب ه��ذا الح��زب أن يراع��ي محدودي��ة. ملكي��ة برلماني��ة
 ، وأن يقب��ل العم��ل م��ع ه��ذهالخ��رى التقدمي��ة الح��زاب اس��تعدادات



  لكي يحثها، من خلل العمل المشترك، على القب��ول بالعم��لالحزاب
   . من أجل أهداف أرقى

(ى ودودصتصت���ق إن العتق���اد ب���أن الثوري���ة ه���ي رف���ع ش���عارات ق ) 9
maximalistes (في كل ظرف وحين، بغض النظر ع��ن معطي��ات 

  البق��اء ف��ي عزل��ة، وف��يإل��ىالواق��ع الملم��وس، ق��د ي��ؤدي بص��احبه  
 .ضعف، ل يحسد عليهما

 إل��ىإن رفض هذه الرؤية قد يعرض حزب النهج في المس��تقل ) 10 
 عزلة متزايدة، كما يمكن أن يساهم في إضعاف قدرات قوى اليس��ار،

.بدل من دعمها وتقويتها
.الرحمان النوضة عبد . مع تحياتي      

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

2011  ماي1الحد في ، 9  رسالة رقم        

 الحالي���ة، ي��رد عب���د الرحم���ان النوض���ة عل���ى ج���وابرس���الة     ف��ي ال
 :مسئول قيادي في حزب النهج 

    أشكرك على جوابك السريع، والمعلل، والقديمم.
 أخاف أنك ل تع��رف بالت��دقيق النتق��ادات ال��تي يوجهه��ا ب��اقي أح��زاب
 اليس��ار ب��المغرب ال��ى ح��زب  النه��ج. أن��ا محاي��د، ول أنتم��ي ال��ى أي
 حزب. وكل ما يهمني هو أن تعمل ك��ل ق��وى اليس��ار بش��كل مش��ترك،

وبأكبر قدر ممكن. 
 ) قلتد في جوابك : "شعار المرحلة ليس هو الجمهورية البرلمانية،1

 ولك��ن نظ��ام ديمقراط��ي". نتف��ق. لك��ن المرحل��ة الحالي��ة تس��توجب أن
 تعمل كل قوى اليسار بش��كل جم��اعي. ويظه��ر أن ح��زب النه��ج يمي��ل
 دائما إلى تنمية مبررات تبيح انسحابه هو وحده من مح��اولت العم��ل

المشترك في ما بين قوى اليسار. 
 ) قلتد في جوابك أن "الظرف الحالي هو في ص��الح الس��تبداد". ل2

 أتف��ق مع��ك. الظ��رف الح��الي يزع��ج، أو يخي��ف النظ��ام الق��ائم. وه��ذا
 الظرف ل زال مفتوحا عل��ى جمي��ع الحتم��الت (ت��ذكر م��ا ح��دث ف��ي



 تونس، ومصر، وليبيا، واليم��ن، إل�ى آخ�ره). لك�ن المه�م ه�و الت��الي :
 أليس من واجب كل قوى اليس��ار ف��ي الظ��رف الح��الي أن تش��ارك ف��ي
 العم��ل الجم��اعي ف��ي م��ا بي��ن ق��وى اليس��ار، لك��ي تح��اول ال��دفع به��ذه

الحتمالت إلى أقصى حد ممكن ؟ 
 ) قلتد ف�ي جواب��ك أن "مي��زان الق��وى الح��الي ل يس��مح بإقام��ة نظ��ام3

 ملكية برلمانية يسود فيها الملك ول يحكم". قد يكون معك الحق. لكن
 المهم ليس هو هذه القضية. المه��م ه��و اس��تغلل ك��ل المكاني��ات ال��تي
ه���ا ه���ذا الظ���رف الس���تثنائي، وذل���ك ع���بر المس���اهمة ف���ي ك���ل  ي تييح 
 المب��ادرات النض��الية، وف��ي ك��ل العم��ال المش��تركة ف��ي م��ا بي��ن ق��وى

اليسار، بهدف إيصالها إلى أقصى النتائج النضالية الممكنة. 
 ) قلتد ف��ي جواب��ك أن "المهم��ة الساس��ية الحالي��ة ه��ي تغيي��ر مي��زان4

 القوى للتقدم نحو نظ��ام ديمقراط��ي". نتف��ق. لك��ن أحس��ن س��بيل لتغيي��ر
 مي��زان الق��وى الم��ذكور، ه��و بالض��بط المش��اركة ف��ي ك��ل المب��ادرات
 والعمال النضالية، وخاصة منه��ا تل��ك ال��تي تخوض��ها ق��وى اليس��ار،
 وذلك بهدف إنجاز أك��ثر م��ا يمك��ن تحقيق��ه. أم��ا النع��زال، أو البتع��اد
 عن قوى اليسار، أو رفض المشاركة في العمال التي تقترحها قوى

اليسار، فإنه لن يساهم في تغيير ميزان القوى. 
 ) قل��تد ف��ي جواب��ك أن "ال��تركيز حالي��ا عل��ى الدس��تور ي��ؤدي ال��ى5

سم��ن، ولي��س حد  السقوط ف�ي ف��خ النظ��ام، وي��ؤدي ال��ى ش��رعنة اس��تبداد م 
 ال��ى ملكي��ة برلماني��ة". أختل��ف مع��ك. ب��ل العك��س ه��و الص��حيح. إن
 تطورات العالم العربي فرضت على النظام بالمغرب أن يقبل بتعديل
 الدستور (وهو ما لم يكن ف�ي ج��دول أعم�ال النظ�ام الق�ائم قب�ل ان�دلع

 ). وبالت��الي، أص��بح م��ن واج��ب ك��ل ق��وى2011 ف��براير 20حرك��ة 
 اليسار أن تستغل هذه  الفرص��ة لك��ي تس��اهم ف��ي خل��ق أك��ثر م��ا يمك��ن
 م��ن الحرك��ات النض��الية، به��دف فض��ح أس��اليب الس��تبداد، وبه��دف
 ال��دفاع ع��ن أك��بر الص��لحات السياس��ية والدس��تورية الممكن��ة. وإن
 إقدام قوى اليسار عل��ى محاول��ة تحري��ر مش��روع دس��تور ديمقراط��ي،
ريج  النظ��ام، ويربك��ه،  والتعري��ف ب��ه جماهيري��ا، وال��دفاع عن��ه، ي حت��
 ويض��عفه، ويض��غط علي��ه. وق��د يص��بح ممكن��ا أن تت��دخل الجم��اهير



 العريض��ة إل��ى ج��انب ق��وى اليس��ار لك��ي تف��رض عل��ى النظ��ام القب��ول
بالتعديلت الدستورية التي وضعتها قوى اليسار بشكل مشترك. 

 وقلتد في جوابك أن "هذا (أي إعداد مشروع دس��تور ديمقراط��ي م��ن
 طرف قوى اليس��ار) يمك��ن أن يقس�م الحرك�ة، باعتب��ار أن ه��ذه الق��وى
 (اليس��ارية) تحم��ل مرجعي��ات مختلف��ة". ل أيه��ا الرفي��ق، العك��س ه��و
 الص��حيح. لي��س النق��اش السياس��ي ه��و ال��ذي يف��رق ف��ي م��ا بي��ن ق��وى
 اليسار. بل على العك��س م��ن ذل��ك، إن ته��رب ق��وى اليس��ار م��ن نق��اش
 القضايا السياسية المطروحة هو ال��ذي يس��اعد عل��ى تعمي��ق الخلف��ات
 في ما بينها. والسبيل النجع لتقريب أفكاره��ا ومواقفه��ا يم��ر بالض��بط
 عبر النقاش الجدي والمعمق. زيمادة عل�ى ذل��ك، إذا ته�رب ش��خص أو
 ح��زب م��ن نق��اش القض��ايا الحساس��ة، وذل��ك ب��دعوى الح��رص عل��ى
 ص��يانة وح��دة الحرك��ة، ف��إنه ف��ي الواق��ع إنم��ا يص��ون وح��دة ش��كلية أو

وهمية، مبنية على تلفي كل نقاش معمق. 
 ) قلتد في جوابك أن "المهم�ة المس��تعجلة ه�ي تع��بئة الش��عب لتغيي��ر6

 مي��زان الق��وى ...". نتف��ق. وق��د أجب��ت ع��ن ه��ذه القض��ية ف��ي النقط��ة
. ل داعي للتكرار.4السابقة رقم 

 ) قلتد في جوابك أن "النهج ليس معزول بتات��ا". ه��ذه ه��ي قناعت��ك.7
 وبعض الناس لهم قناعة مختلفة. لكنن��ي كملح��ظ محاي��د، وغي��ر منت��م
 إلى أي حزب، أقول : بقدر ما تتهربون من العم��ال المش��تركة ال��تي
 تن��اديكم إليه��ا ق��وى اليس��ار، بق��در م��ا تنعزل��ون ع��ن ه��ذه الق��وى. ه��ل
 تعتق��دون أن��ه بمس��تطاع أي ح��زب، ومهم��ا ك��ان، أن يح��رك الس��احة
السياسية هو وحده، وأن ينجح مبادراته هو وحده ؟ هذا غير ممكن.
 وقل��تد ف��ي جواب��ك أن أن ح��زب النه��ج "يق��وم بعم��ل مش��ترك داخ��ل

  فبراير". هذا جيد. لكن��ه ل يكف��ي. أن��ا أع��اتب ح��زب النه��ج20حركة 
 على تهربه م��ن بع��ض العم��ال المش��تركة ف��ي م��ا بي��ن ق��وى اليس��ار،
 وخاصة منها الدعوة إلى تحرير مشروع دستور ديمقراطي، والدفاع
 عنه إلى حد الس��تفتاء علي��ه. وق��وى اليس��ار الخ��رى تق��ول أن ح��زب
 النهج يرفض المشاركة (في هذا العمل المذكور) ب�دعوى ع�دم إتف�اقه

على الملكية البرلمانية. 



 ) قل��تد ف��ي جواب��ك أن "ح��زب النه��ج ك��ان دائم��ا وح��دويا، والق��وى8
 السياسية الخرى في تجمع اليسار الديمقراطي هي ال��تي أفش��لت ه��ذا
 العم��ل بس��بب قض��ية النتخاب��ات". ألح��ظ بتعج��ب أن مختل��ف ق��وى
 اليس��ار ب��المغرب تق��ول نف��س الش��يء ع��ن بعض��ها البع��ض. ربم��ا أن
 قضية النتخابات فيها الك��ثير م��ن الراء والتفاص��يل. لك��ن م��ا يهمن��ي
 ه��و الت��الي : بم��ا أن ك��ل ق��وى اليس��ار مناض��لة وثوري��ة، ف��إن المنط��ق
 الثوري يلزمها بأن تنخرط دائم��ا ف��ي العم��ل الجم��اعي المش��ترك فيم��ا
 بينه��ا، ب��دون قي��د ول ش��رط. وإذا م��ا اعت��بر ح��زب م��ن بي��ن أح��زاب
لصات أو نتائج عمل مشترك م��ا ل ترض��يه، فم��ن حق��ه  اليسار أن خ 
 أن يرف��ض ه��ذه الخلص��ات أو النت��ائج، وأن ل يل��تزم به��ا. لكن��ه لي��س
 من حقه أن ينسحب من العمل المشترك برمته، أو م��ن تجم��ع اليس��ار
 ال��ديمقراطي. فت��ارة يمك��ن التف��اق بالجم��اع عل��ى مهم��ة م��ا، وت��ارة
 يعترض حزب محدد، وتارة يعترض حزب آخر. لكن هذه التفاوتات
 ف��ي ال��رأي ل ت��برر إقب��ار العم��ل المش��ترك ف��ي إط��ار تجم��ع اليس��ار
 ال�ديمقراطي. لم��اذا الع�رب يري��دون دائم�ا العم�ل بمب��دأ : إم�ا أن نتف�ق

على كل شيء، وإما أن ل نتفق على أي شيء ؟ 
 ) قل��تد ف��ي جواب��ك أن "ح��زب النه��ج اخت��ار من��ذ زم��ان اس��تراتيجية9

 النضال الديمقراطي". جيد. استعملوا إذن مب��اديء ه��ذه الس�تراتيجية
أيضا مع مختلف قوى اليسار. 

 ) قل��تد ف��ي جواب��ك أن ح��زب النه��ج ينتق��د ق��وى اليس��ار الخ��رى10
 بالمغرب لنها "تحمل شعار الملكية البرلمانية، بينما ميزان القوى ل
 يس���مح بتحقيقه���ا". ق���د يك���ون مع���ك الح���ق. لك���ن، ل أح���د يق���ول ب���أن
 مش��اركة ح��زب النه��ج ف��ي العم��ل المش��ترك (فيم��ا بي��ن ق��وى اليس��ار)
 مشروطة بأن ل يتج��اوز ح��زب النه��ج س��قف الملكي��ة البرلماني��ة. أيه��ا
 الرفي��ق، ش��اركوا ف��ي ك��ل المب��ادرات والعم��ال النض��الية المش��تركة،
 داخ��ل تجم��ع اليس��ار ال��ديمقراطي، بالش��كل ال��ذي يلئمك��م. وإذا أردت��م
 الدفاع عل�ى م�ا ه�و أبع�د م�ن الملكي��ة البرلماني�ة، فل أح��د يمنعك�م م�ن

ذلك. ولكن شاركوا في كل تلك المبادرات والعمال النضالية. 
 ) قل��تد ف��ي جواب��ك أن "ح��زب النه��ج ح��دد مط��البه ف��ي م��ا يتعل��ق11

 بالدستور". جيد. لكنني لم أسمع عنها، ولم أقرأ عنه��ا، ول أدري أي��ن



 يمك��ن أن أقرأه��ا. لم��اذا ل��م تعرف��وا به��ا بش��كل واس��ع ؟ خاص��ة وأن
 تصور كل ح��زب للدس��تور يوض��ح تص��وره لنوعي��ة النظ��ام السياس��ي
 الذي يطمح ل��ه. ولم��اذا ل تش��اركون به��ذه المط��الب الدس��تورية (ال��تي
 أع��دها ح��زب النه��ج) ف��ي النق��اش الح��الي ال��دائر داخ��ل 'تجم��ع اليس��ار
 ال��ديمقراطي' ؟ لم��اذا ل تخ��بروهم ب��أنكم ستش��اركون ف��ي الجتم��اع

 2011المقب��ل ال��ذي ق��د ينعق��د خلل الس��بوع الول م��ن ش��هر م��اي 
(حسب ما سمعت) ؟

 خلصتي هي التالية : من حق حزب النه��ج أن يش��ارك بالش��كل ال��ذي
 يري��د ف��ي 'تجم��ع اليس��اري ال��ديمقراطي'، لكن��ه لي��س م��ن حق��ه أن ل
 يش��ارك في��ه. ونف��س الش��يء يص��دق عل��ى ك��ل ح��زب آخ��ر م��ن بي��ن
أحزاب اليسار بالمغرب. لن التاريخ والواجب يفرضان ذلك عليه.
 ل ���بم اس���تراتيجية النظ���ام ك���ان دائم���ا ه���و تفري���ق ق���وى المعارض���ة
 التقدمي��ة. وفعل، كلم��ا تفرق��ت ق��وى اليس��ار، ض��عفت. وكلم��ا تق��اربت
وتعاونت فيما بينها، أصبح بمستطاعها أن تحقق مكتسبات متزايدة. 

مع تحياتي الخوية. 

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

2011ماي  4ربعاء في ال، 10  رسالة رقم        

 من عبد الرحمان النوضة،     
 العزاء في قيادة حزب الطليعة الديمقراطي  الى الرفاق      

الشتراكي. 
 ص��باح الخي��ر. ش��كرا عل��ى ج��وابكم. (أعت��ذر عل��ى ع��دم       

 زيارتكم بمقركم بالدار البيضاء، لنني ملزم بالبق��اء ف��ي الف��راش تبع��ا
لعملية جراحية أجريت على رجلي).

 ) لقد فرحت عندما أخبرتموني بأن ق��وى اليس��ار مقدم��ة عل��ى1      
 تنظيم "مناظرة وطنية"، بهدف تحديد تصور مشترك لدستور جدي��د،
 ديمقراطي، يقوم على ملكية برلمانية، ثم تكوين إئتلف وطني للدفاع
 عن هذا المشروع للدستور. أتمن�ى أن تش��ارك ف�ي ه��ذه المن��اظرة ك�ل



 قوى اليسار (الربع��ة) ب��المغرب، وب��دون أي اس��تثناء. وأتمن��ى ك��ذلك
 أن ي����دعو اليس����ار ال����ى ه����ذه المن����اظرة الجمعي����ات، والشخص����يات
 المناضلة، التي ترى قيادات اليسار فائدة في مشاركتها، وال��تي تك��ون
 معروف�����ة بنزاهته�����ا، وبخبرته�����ا، أو باهتمامه�����ا بقض�����ية الدس�����تور

الديمقراطي. 
 ) لق��د علم��ت أيض��ا أن كل م��ن : الح��زب الش��تراكي2      

 الموحد، وحزب النهج، وطبعا حزب الطليعة، كل واحد يت��وفر حالي��ا
 عل��ى تص��ور مكت��وب للدس��تور المنش��ود. وه��ذا إيج��ابي. خاص��ة وأن
 الدس��تور ه�و أيض�ا تص�ور للنظ��ام السياس��ي المنش��ود (ول�و مرحلي�ا).
 وأتمن��ى أن يتحل��ى ك��ل ح��زب بالمرون��ة السياس��ية اللزم���ة، وأن ل
 يتمسك أي حزب بتصوره الخ��اص للدس��تور المنش��ود. كم��ا أتمن��ى أن
 تساهم كل قوى اليسار، ف��ي أج��ل قري��ب، ف��ي بل��ورة مش��روع دس��تور
 ديمقراطي مشترك لكل قوى اليسار (الربعة) بالمغرب. خاصة وأن
 التفاوتات في الرأي (حول مكونات الدستور)، الموج��ودة ف��ي م��ا بي��ن
 مختلف قوى اليسار بالمغرب، هي تقريب��ا نف��س التفاوت��ات ف��ي ال��رأي
 ال��تي توج��د ف��ي م��ا بي��ن أعض��اء ك��ل ح��زب عل��ى ح��دة م��ن بي��ن ق��وى
 اليس��ار. وبالت��الي، ل يعق��ل، ول يقب��ل، أن تح��ول الخلف��ات المحتمل��ة
 في الراء دون خروج كل قوى اليس��ار بمش��روع دس��تور ديمقراط��ي

مشترك.
 ) إن مش��روع الدس��تور المش��ترك لك��ل ق��وى اليس��ار3      

 ب��المغرب (بمج��رد ص��دوره) سيص��بح ذي قيم��ة سياس��ية وتاريخي��ة
 هائل��ة. لن ك��ونه مش��تركا لك��ل ق��وى اليس��ار ب��المغرب س��يجعله أك��ثر
 أهمي��ة م��ن ك��ل مش��اريع الدس��تور ال��تي تق��دمت به��ا مختل��ف الح��زاب

  فبراير يمكن أن تسارع الى مس��اندة،20منفردة. وأفترض أن حركة 
أو إلى تبني، مشروع الدستور المشترك لليسار.

 وبع���د اتف���اق ق���وى اليس���ار عل���ى مش���روع دس���تور )4      
 ديمقراط��ي، يستحس��ن أن تق��وم ه��ذه الق��وى بأنش��طة للتعري��ف به��ذا

 كما يستحسن أن تساهم كل قوى اليسار ف��ي المشروع لدى الجماهير.
 حملت نض����الية، ش����عبية، وس����لمية، لجم����ع توقيع����ات الم����واطنين

 وبعد جمع مئات اللف من التوقيعات، سيصبح هذا المشروع عليه.



 للدستور الديمقراطي ذو مشروعية شعبية نسبية. وبعد ذل��ك يمك��ن أن
 تقول قوى اليسار للدولة : "هذا هو الدستور الديمقراطي ال��ذي يري��ده
 ج��زء ه��ام م��ن الش��عب. وم��ن واج��ب الدول��ة أن تنظ��م اس��تفتاءا نزيه��ا

 الدستور". وإذا دعت الضرورة لذلك، يمكن أن تبتكر وأن حول هذا 
 تخ���وض ق���وى اليس���ار حرك���ات نض���الية ش���عبية، س���لمية، حاش���دة
 ومتواصلة، لجبار الدولة على تنظيم استفتاء نزيه على هذا الدستور
 ال���ديمقراطي ال���ذي تق���ترحه ق���وى اليس���ار ب���المغرب. أو أن يس���تفتى
 الشعب في نف��س ال��وقت عل��ى مش��روعين للدس��تور، واح��د م��ن وض��ع

القصر، وآخر من وضع قوى اليسار. ولماذا ل ؟
 ) يمك��ن أن تظه��ر ه��ذه المه��ام (الم��ذكورة أعله) غريب��ة،5       

 ص��عبة، طويل��ة الج��ل، أو مض��نية، أو غي��ر مض��مونة النج��اح. لكنه��ا
 مصيرية. لنها تخلق حركة نضالية جديدة ومج��ددة. حي��ث ل��م يع��رف
 المغارب��ة م��ثيل له��ا ف��ي الماض��ي. وس��يجعل ه��ذا المش��روع المب��ادرة
 السياسية تنتقل من الدولة الى قوى اليسار. وسوف تدخل مجمل قوى
 اليسار في ص��يرورة تق��ارب، وتح��اور، وتش��اور، وتفاع��ل، وتع��اون.
 وقد تتوحد أو تندمج قوى اليسار، أو بعضها، خلل ه��ذه الص��يرورة.
 كم��ا س��وف تمك��ن ه��ذه الص��يرورة الجم��اهير العريض��ة م��ن نق��اش
 واختيار النظام السياسي الذي تتمناه. وكل هذه العناصر ستس��اهم ف��ي
 إحداث تقدم هائل في النضج السياس��ي  للجم��اهير الش��عبية. وه��ذا ه��و
 ما كان ينقص شعبنا، وهو ك��ذلك م�ا ك�ان يعي�ق الطموح��ات النض��الية

لقوى اليسار. 
       ش���كرا لك���م عل���ى اجته���اداتكم وتض���حياتكم. وأتمن���ى لك���م

جميعا التوفيق. 

       (ملحظة : لتقاسم هذه المشاعر والحلم مع الرفاق ق��ادة
 فصائل اليسار الخ��رى، س��أحاول بع��ث نس��خة م��ن ه��ذه الرس��الة ال��ى

 النه��ج، به��دف رفاق قياديين في الحزب الشتراكي الموحد، وح��زب 
 الخب���ار. أم���ا ح���زب الم���ؤتمر التح���ادي فل أت���وفر عل���ى العن���وان

اللكتروني لحد من قادته).



***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

: ، لكنها لم ترسل2011في ماي  ،11  رسالة رقم        

 بعد ردود عبد الرحمان النوضة السابقة، أقدم مسئول في قيادة
 وض��ع دس��تور م��ن"حزب النه��ج" عل��ى نش��ر مق��ال تح��ت عن��وان : "

 ". ه��ذا في المرحل��ة ؟المهمة الساسية طرف نخبة حزبية، هل هي 
 ". وقد نشر عل��ى الموق��ع اللك��ترونييوسف إمامالمقال موقع باسم "

"مامفاكينش". وهو التالي :

وضع دستور من طرف نخب حزبية
هل هي المهمة الساسية في المرحلة ؟

 
 يعتقد تحالف اليس��ار ال��ديمقراطي أن إع��داد دس��تور م��ن طرف��ه
 مبن��ي عل��ى الملكي��ة البرلماني��ة ، ه��ي المهم��ة الساس��ية حالي��ا ال��تي

ستعبئ الجماهير الشعبية وستمكن من تحقيق تقدم ديمقراطي.
إنني ل أتفق مع هذه المقاربة نظرا لما يلي:

 ـ إن الدس���تور يع���د انعكاس���ا لمي���زان الق���وة. ل���ذلك ل يمك���ن1 
 حص���ول تق���دم حقيق���ي عل���ى ه���ذا المس���توى م���ن دون تفكي���ك جه���از
 المخزن بدءا بالعناصر الموصومة بالعار والكثر فس��ادا: المس��ئولين
 ع��ن الج��رائم السياس��ية والقتص��ادية. ويش��كل ه��ذا التفكي��ك، المهم��ة

الساسية الحالية.
 وح��تى إذا م��ا افترض��نا ح��دوث ه��ذا التق��دم الدس��توري ـ بق��درة
قادر ـ من دون تفكيك المخزن، فسوف يقاومه هذا الخير و يفشله.

 ـ إنن��ا نع��ترض بق��وة، م��ن خلل مقاطع��ة البع��ض من��ا للجن��ة2
 مراجعة الدستور، على السلطة التي استأثر بها النظام لمراقبة تع��ديل
 الدس��تور. وبن��اء علي��ه كي��ف يمك��ن لح��زاب التح��الف الثلث��ة ت��برير
 اعتبار نفسها سلطة تأسيسية؟ وهل انتدبها الشعب لج��ل ذل��ك؟ ث��م أل
تعكس هذه المقاربة سلوك أغلبية النخب المتعالي والمحتقر للشعب؟



 ـ إن ه���ذه المقارب���ة، بإقص���ائها للق���وى الجذري���ة اليس���ارية أو3
 غيرها التي ل تتفق معه��ا، تض��عف حرك��ة النض��ال و تض��ر بأه��داف

أصحابها.
 ، ه��و تهي��ئ  ـ إن م��ن بي��ن أه��داف مهم��ة إض��عاف المخ��زن4

 الشروط لمجلس تأسيسي يمثل الشعب المغربي بشكل فعل��ي، ويمتل��ك
 دون غيره صلحية وض��ع الدس��تور. إن ه��ذا الب��ديل لبل��ورة الدس��تور
 م��ن ط��رف نخب��ة، أك��انت مخزني��ة أو م��ن ج��زء م��ن اليس��ار، ممك��ن

التحقيق إذا نمت حركة الجماهير، والتجربة التونسية تبين ذلك.
 ـ تطرح أحزاب التحالف الثلثة الملكية البرلمانية، غير أنه��ا5

 مستعدة بقبول بق��اء بع��ض مج��الت "الس��يادة" محتك��رة ف��ي ي��د المل��ك
 ( الجيش، الجهزة المنية، العلقات الخارجية...). غي��ر أنن��ا نع��رف
 أن ه���ذه المج��الت حاس���مة و تش��كل الس���لطة الفعلي���ة. وق���د اعتم��دت

الثورات المضادة دائما على هذه الجهزة.
 إن الملكية البرلمانية ليست سوى شعار ه��دفه إظه��ار ن��وع م��ن
 الجذرية، بينما يؤدي بالفع��ل ومهم��ا ك��انت نواي��ا الم��دافعين عن��ه، إل��ى
 تقوي��ة ش��رعية ملكي��ة ش��اخت وخف��ت بريقه��ا. باعتب��ار ش��روط تحقي��ق
 الملكية البرلمانية في الوقت الراهن غائبة: فالحركة النضالية لم تبل���غ
 بعد القوة الكافية و الملكية ل تظهر أي استعداد للصلح العميق كما

تبين ذلك مقاربتها لمراجعة الدستور.
 ـ ويتأكد هذا من خلل رغبة ه��ذا التح��الف خل��ق تكت��ل أوس��ع6

 يض���م بالخص���وص نق���ابتي التح���اد المغرب���ي للش���غل و الكنفدرالي���ة
 الديمقراطية للشغل، لتعد بشكل جماعي مشروع دستور. بينما يتضح
 أن قيادات ه��ذه المركزي��ات غي��ر مس��تعدة ب��المطلق للنض��ال م��ن أج��ل
 ملكي��ة برلماني��ة ( أنظ��ر اقتراحاتهم��ا لمراجع��ة الدس��تور). كم��ا أنه��ا

  أبري��ل، الس��لح ال��ذي ك��ان يمك��ن ف��ي26أقبرت، وخاصة بعد اتف��اق 
 حين��ه أن يك��ون حاس��ما. ويتعل��ق الم��ر بالض��راب الع��ام ال��وطني:
 فالكنفدرالية الديمقراطية للش��غل عمل��ت عل��ى ت��أجيله إل��ى تاري��خ غي��ر
 مس��مى، ب��الرغم م��ن إق��راره بش��كل ديمقراط��ي م��ن ط��رف المجل��س
 ال��وطني. أم��ا التح��اد المغرب��ي للش��غل فق��د أس��قطه ع��ن بي��ان اللجن��ة
 الدارية التي تبنت قرار خوض��ه. ويتض��ح جلي��ا ك��ون النقاش��ات ال��تي



 ق���د تعرفه���ا المن���اظرة المزم���ع عق���دها، ل���ن تغي���ر م���ن مواق���ف ه���ذه
 القيادات، وإنما، ربما، قد يت��أتى ذل��ك م��ن خلل ض��غط الش��ارع فق��ط.
 وه��و م��ا يج��ب أن يرك��ز علي��ه ال��ديمقراطيون الحقيقي��ون س��واء ك��انوا

مؤيدين للملكية البرلمانية أو مناضلون من أجل نظام ديمقراطي.
 ـ من هنا، فإن تأكيد هذه الحزاب الثلث على وضع الملكي��ة7

 البرلماني��ة كش��رط لي عم��ل مش��ترك م��ع الق��وى الخ��رى و التهي��ئ
 على هذا الساس لمشروع الدستور، لي��س س��وى محاول��ة م��ن ط��رف

  ف��براير، عوض��ا م��ن تركه��ا تنم��و20هذه الحزاب للتحكم في حركة 
 و تتس��ع وتص��وغ ف��ي ص��يرورتها النض��الية الش��عارات المناس��بة لك��ل
 مرحلة. ول يمكن لهذا اللحاح (على الملكية البرلماني��ة) س��وى زرع
 التفرقة في صفوف الحركة، وخنق مبادراتها و تحريف مسارها عن

أهدافها، وفي واقع المر وآخر المطاف، إضعافها.
يوسف إمام

 كت��ب عب��د الرحم��ان النوض��ة رداإنتهى مقال يوسف إمام. وقد 
 . ثم بعث عب��د الرحم��ان النوض��ة رده ه��ذا إل��ىعلى مقال يوسف إمام

 الموق��ع اللك��تروني "مامف��اكينش" لنش��ره. لك��ن موق��ع "مامف��اكينش"
 رفض نشر هذا الرد، وذلك ب��دعوى أن الس��اهرين عل��ى ه��ذا  الموق��ع
 ”مشغولين“، وبدعوى أن رد عبد الرحمان النوضة ه��ذا ”ل يحت��وي

إل على بضعة سطور“. وفي ما يلي رد عبد الرحمان النوضة :
 مق��ال يوس��ف إم��ام المعن��ون ب : "وض��ع دس��تور م��ن ط��رف
 نخب��ة حزبي��ة، ه��ل ه��ي المهم��ة الساس��ية  ف��ي المرحل��ة ؟"، المنش��ور

على الموقع اللكتروني "مامفاكينش"، يتضمن ما يلي : 
- أسلوب في النقاش غير نزيه وغير صادق.

- مغالطة سياسية متعمدة.
- تصعيد مبالغ فيه.

 - تحام��ل متعم��د، واتهام��ات غي��ر موض��وعية، موجه��ة ض��د
 أح��زاب اليس��ار الثلث��ة (الش��تراكي الموح��د، والطليع��ة، والم��ؤتمر

التحادي). 



 - وكت��ب يوس��ف إم��ام : "تفكي��ك جه��از المخ��زن ... يش��كل ه��ذا
م إل��ى س��احة النض��ال،  التفكي��ك المهم��ة الساس��ية الحالي��ة". إذن تدقد��دم
 وأرينا كي��ف يس��تطيع حزب��ك أن يفك��ك ه��و وح��ده النظ��ام الق��ائم. أظ��ن
ه في الواقع هو اليسار، وليس المخزن. ك  أنه، بأسلوبك هذا، ما ت فدكم

 - وكت���ب يوس���ف إم���ام : (ق���وى اليس���ار ال���تي تري���د تحري���ر دس���تور
 ديمقراطي) "هل انتدبها الشعب ؟". وهل أنت تريد منع ق��وى اليس��ار

من أن تقترح مشروع دستور ديمقراطي على الشعب ؟
 - وكتب يوسف إمام : (قوى اليسار هي) "النخبة المتعالية والمحتقرة
للشعب". أليس حزب النهج هو الذي يحتقر قوى اليسار الخرى ؟

 - يتهم حزب النهج قوى اليسار بأنها تمارس "إقصاء القوى اليسارية
 الجذرية". غير صحيح. وباعتباري ل أنتم��ي إل��ى أي ح��زب، أش��هد،
 حسب ما لدي من معلومات، أن أعمال ق��وى اليس��ار ك��انت ول ت��زال
 مفتوحة لحزب النهج. لكن حزب النه��ج ه��و ال��ذي يته��رب م��ن بع��ض

العمال المشتركة فيما بين قوى اليسار.
 - وكت���ب يوس���ف إم���ام : "المجل���س التأسيس���ي ... يمتل���ك دون غي���ره
 ص��لحية وض��ع الدس��تور". ا أك��بر ! ه��ل تري��د ت��برير من��ع ق��وى

اليسار من اقتراح مشروع دستور ديمقراطي ؟
 - وكت��ب يوس��ف إم��ام : "ش��عار ملكي��ة برلماني��ة ... ي��ؤدي إل��ى تقوي��ة
 ملكية شاخت". يا له��ا م��ن تخريج��ة سياس��ية ! م��ن جه��ة تق��ول أن��ك ل
 تعارض شعار "ملكية برلمانية"، وفي نفس الوقت تقول أن "الملكي��ة
 البرلماني��ة ت��ؤدي ال��ى تقوي��ة ملكي��ة ش��اخت" ! أل تع��ترف أن مطالب��ة
 الجماهير بملكي��ة برلماني��ة ديمقراطي��ة يح��رج النظ��ام الق��ائم، ويخيف��ه،

ه، ويفرض عليه تنازلت ل يستهان بها ؟ وي هديمج 
 - وكت����ب يوس����ف إم����ام : "ه����ذه الح����زاب (الش����تراكي الموح����د،

  ف��براير". عجي��ب !20والطليعة، والمؤتمر) تريد التحكم ف��ي حرك��ة 
 يستعمل يوسف إمام نفس التهمة ال��تي يص��رح به��ا الحك��م ض��د ح��زب
 النهج، وضد جماعة العدل والحسان. يقلب تل��ك التهم��ة، ث��م يوجهه��ا

ضد قوى اليسار ! 
 رغم أسلوبه غير اللئق، لم يأت مقال يوسف إمام ول��و بحج��ة واح��دة
 مقنعة تبرر تخلي قوى اليسار عن تحرير مشروع دستور ديمقراطي



 والدفاع عنه. وه��ذا المق��ال ل تت��وفر في��ه خص��ال الص��دق، والنزاه��ة،
والموضوعية. 

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
: 12  رسالة رقم             

د. 45 و 11 س ،2015 أبريل 27 الحد      
 (م��ن ق��دماء المعتقلي��ن  م��ن عب��د الرحم��ان النوض��ةرس��الة      

السياسييين، محكوم بالسجن المؤبدد).
إلى الرفاق المسئولين في :

- الجمعية المغربية لحقوق النسان، 
- التلف المغربي لهيئات حقوق النسان، 

:وإلى أحزاب اليسار الربعة بالمغرب 
 - حزب المؤتمر التحادي،

 - حزب الطليعة الديمقراطي الشتراكي،
 - حزب النهج الديمقراطي،
- حزب الشتاركي الموحد.

 ''مس�ودة مش�روع الق��انون  مش�ترك ض�د لتنظي��م نض�الدعوة  الموضوع:
  (ال��ذي طرحت��ه وزارة الع��دل للتش��اور ف��ي بداي��ة ش��هر أبري��لالجن��ائي''

2015(.
إسمحوا لي على هذا الزعاج.       صباح الخير.

القليلة نظ مت،       الحقوقية والنسائية   تعلمون أن بعض الجمعيات 
 ''مس��ودة مش��روع الق��انون خلل عشرة أي��ام الخي��رة، ع��دة ن��دوات ح��ول

 الجن��ائي''.وخلل ه��ذه الن��دوات، ق��دم ك��ل م��ن القاض��ي محم��د الهين��ي،
والس���اتذة عب����د الرحي����م الج����امعي، وعب���د الرحم����ان ب���ن عم���رو، و

 بنحمداني، والموساوي، وخديجة الروكاني، وعب��د العزي��ز النويض��ي، سعيد
 إل��ى آخ�ره، ق�دموا تحالي��ل توض��ح خط��ورة ه��ذا المش��روع عل��ى الحري��ات

وحضرت  شخصيا لثلثة ندوات كانت كلها مفيدة جدا. العامة.



       لك��ن م��ا ه��و مؤس��ف، ه��و غي��اب تح��رك نض��الي م ش��ترك يش��مل
 الجمعي��ات الحقوقي��ة، والجمعي��ات النس��ائية، وأح��زاب اليس��ار الربع��ة.
 وهذا الغياب غير مفهوم، وغير معقول. لن الق��انون الجن��ائي ه��و الن��ص

 ولن المناضلين هم مهد دين بالس��جن الساسي الثاني من بعد الدستور.
 والمشروع الحالي يتضمن تجريمات جديدة بواسطة هذه الداة القانونية.

خطيرة جدا على الحريات السياسية والفكرية والثقافية بالمغرب.
 ، ع��بر اله��اتف، إل��ى ك��لبأن توجهوا دعوات مس��تعجلة      لذا أناشدكم 

 المسئولين عن هذه الجمعيات والحزاب، لكي يحضروا إل��ى الن��دوة ال��تي
 ، بن��ادي بن��ادي هيئة2015 أبري��ل 28ستعقد خلل يوم الثلثاء المقب��ل 

 ،17:00المحامين، زنقة أفغانستان، حي المحيط، الرباط، عل��ى الس��اعة 
 هدف التشاور والتنسيق حول اختي��ار ش��كل نض��ال مش��ترك ض��د وذلك ب

. ''مسودة  مشروع القانون الجنائي''
 النضال المشترك المرجو باستعجال، ضد  مشروع القانون الجنائي و     

 :الجديد، هو مثل :  
 يعبد��ر ع��ن رف��ض مش��روع(إم��ا إص��دار بي��ان قص��ير مش��ترك ) - أ      

 القانون الجنائي، أو يطالب بسحبه، أو بتغييره، أو بمراجعته، أو يش��ترط
 ،)فيه فتح حوار أوسع، أو شيء آخر

 وإما جمع توقيعات حول عريضة موق عة من طرف أكبر عدد) - ب      
 س��لبية ه��ذه العريض��ة ه��ي أنه��ا تس��هدل عم��ل(لكن ممكن من المواطنين 

 ،)البوليس، لنها تعطيه لئحة المعارضين
 وإما تنظي��م وقف��ة رمزي��ة احتجاجي��ة، أو مظ��اهرة معارض��ة) - ت      

 مش��كل الوقف��ة أو المظ��اهرة، ه��و ض��رورة(لمش��روع الق��انون الجن��ائي، 
 اختيار مدينة دون غيره��ا، مث��ل ال��دار البيض��اء أو الرب��اط، ولي��س م��دناا

 ،)أخرى
 وإما أي أسلوب نضالي مشترك من نوع آخر، يمكن ابتكاره،) - ث      

 .ثم اقتراحه على الفعاليات المشاركة، ثم عقد الت فاق عليه



 أبري��ل 28      ويمكن طرح ونقاش مثل هذه القتراحات في ندوة ي��وم 
 ، أو''إئتلف الجمعي��ات الحقوقي��ة''بنادي المحامين بالرباط، أو في إطار 

 ، أو في أي إطار آخر ملئم''تحالف اليسار الديمقراطي''بمشاركة أو دعم 
 .أو فعدال

 تس��جيل موق��ف ت��اريخيالمهم ه��و الحاج��ة الماسد��ة والعاجل��ة إل��ى       
  م��اي15مع��ارض ح��ول مش��روع الق��انون الجن��ائي، (قب��ل انته��اء أج��ل 

  ال��ذي ح��د دته وزارة الع��دل)، ع��بر التع��بير المش��ترك ع��ن موق��ف2015
 مع��ارض، أو ناق��د، ب��دل م��ن الس��كوت ع��ن ه��ذا المش��روع، أو انتظ��ار

 .التصويت عليه في البرلمان، أو تجاهله
    .عبد الرحمان النوضة. مع تحياتي      

 ، لم يهت��م أي ح��زب م��ن بي��ن أح��زاب اليس��ار الربع��ةملظحظة: (     
  ح��ول ''مس��وددة، نظ مته��ا جمعي��ات حقوقي��ة ونس��ائية،بن��دوات خمس��ة

 ، ولم ي دلوامشروع قانون جنائي''، ولم يحظروا في نقاشات هذه الندوات
).بأية انتقادات أو اقتراحات

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***


