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 "التغٌٌر الدٌمقراطً"

 

 مقدمة عامة:

 الجاد و المسإول نعتبر هذه الورقة مساهمة مفتوحة للرفاق بالحزب االشتراكً الموحد إلغناء النقاش

ضرورٌة و . و هً وجهة نظر نراها فً أفق المإتمر الوطنً الرابعالداخلٌة  ناقضاٌاحول  و الهادف

مخاض  من هذا األخٌر لما ٌعرفهفً هذه اللحظات الحاسمة من تارٌخ حزبنا،  أٌضا نضالً واجب

عسٌر و ما ٌعترٌه من مخاطر التردي و التحرٌف و االلتفاف على األهداف النبٌلة التً أسس من 

 .تحقٌقهافاق بالغالً و النفٌس من أجل أجلها و ناضل ر

 :فًالمساهمة  المبادرة، بهذه نرٌد

 على المستوى النظري و ج الحزب من الوضع المحٌر و المتدبدب و الضبابً الذي ٌعٌشهاخرإ -1

. و هذه المستوٌات األربع تشكل العمود الصلب الذي و التنظٌمً السٌاسً و الجماهٌري

 ٌعتمدها أي حزب لبناء مواقفه و فهمها و تصرٌفها. 

التنظٌمً ألننا نعتبره المحدد لنجاح أو فشل  جانبعلى ال كمرحلة أولىغٌر أننا هنا سنركز 

إذا تمكنا من  جماهٌري.السٌاسً و فً المستوى النظري و الالمشروع الحزبً لالشتراكً الموحد 

الدٌمقراطٌة داخل الحزب و حللنا معضالتهما المزمنة فستٌنع و تتطور /تطوٌر قدراتنا التنظٌمٌة

د، خصوصا و أن الحزب ٌتوفر على طاقات فكرٌة و األخرى للبناء الحزبً بكل تؤكٌ المستوٌات

  لضعف التنظٌم.و محجوز علٌها  نضالٌة هائلة و لكنها كامنة

الحزب للمبادئ و األسس التً ٌإمن بها  ،على المستوى الواقعً و التطبٌقًتفعٌل و ترجمة،  -2

تطبٌقاته، كما فال تكون هناك عالقة منفصمة بٌن المبدأ الكلً للحزب و  ،و ٌقررها و ٌروج لها

 .على عدة أصعدةعندنا ٌحدث اآلن 
لٌس اعتمادا على رمزٌته التارٌخٌة  ،الحزب مستقرا له فً المشهد السٌاسً المغربً أن ٌجد -3

التراكمً بٌن الواضح و المتمٌز و  النضالً و الفكري و النضالٌة فقط، و لكن حضوره

 النضالً و التؤطٌري الممٌز و حضورهالمواطنات و المواطنٌن. بمعنى بناء رأسماله الرمزي 

انطالقا من دحض التناقضات و الوضوح فً الرإٌا و مصداقٌة و  ،المتمٌز فً المجتمع

 .تضحٌة مناضلٌهدٌمقراطٌة و 

بمعٌة  بإقناع المواطنٌن بصحة مشروعه السٌاسً فً سٌاسة التغٌٌر فعلٌا حزبنا ٌإثرأن  -4

المنسق الدٌمقراطً و بالعمل الحزبً المنظم و الجاد و  –االنتقال الفعلً  وحلفاءه الطبٌعٌٌن 

طالما لفعال،  دٌمقراطٌة الحق و القانون، دولة إلى بناء دولة - مسإولو الواضح و ال

 انتظرناها.

++ 

لعدٌد من المواطنٌن و ل فرصة أمل، 2002 سنة الحزب االشتراكً الموحد منذشكل تؤسٌس 

. و لكن مع استمرار األخطاء و غٌاب النقد و التقٌٌم و المحاسبة ٌٌناسٌالٌسارٌٌن و السالمثقفٌن و 

تحول الحزب من مإسسة لٌالرفاقٌة و االنفراد بالتسٌٌر مع اإلٌهام بالدٌمقراطٌة، بدأ هذا األمل ٌخبو 

و شخصٌة  مبادراتحزب ال ٌساعده على البقاء إال إلى  ثالتحدٌ البناء و التطور و فً طور التشكل و



ه ألزمة تدبٌر مواصلةب، الٌوم إنه ٌقوم باألساس .معزول بعضها عن بعض ضالٌة فردٌةمجهودات ن

قافلة األحزاب ب ال محالة، الحزب لحقسٌ - على ما هو علٌه إذا استمر –و هو أمر  تنظٌمٌة،داخلٌة 

 . فقدت كل مقوماتها و استقاللٌتها و تراثها النضالً و الفكري التً

ٌحتل وضعا  -، قٌادة و قاعدةبجهد حثٌث و إرادة قوٌة و صامدة لعدد من مناضلٌه –الزال الحزب

فً المشهد السٌاسً الحزبً فً المغرب، و لكنه لٌس مرٌحا ألسباب  ،متمٌزا "و لحد اآلن" مشرفا

 :مفارقها أهمو مناقشة متعددة و متداخلة نحاول طرح 

األحزاب التً فقدت و هجها  ٌتجه صوبالطرٌقة بهذه و هو  -منذ تؤسٌسه االشتراكً الموحد، الحزب

على جرد بكل  بالمطلق لم ٌعمل -زخرفات تإثث المشهد السٌاسًالنضالً و الدٌمقراطً و تحولت إلى 

إلى ما تحقق منها و نظر بكل واقعٌة لم ٌو  اته.رها فً مإتمرأقالتً و آلٌات االشتغال هداف ألوضوح 

 .شكلً فقط معٌب و . و إذا قام بذلك ٌقوم به بشكلبشكل علمً ال ٌعمل على تقٌٌم أدائه .ما لم ٌتحقق

ٌظهر جلٌا فً الحزب االشتراكً الموحد أن جل أعضاء المكتب السٌاسً و المجلس الوطنً و اللجان 

للقادة من ... ال ٌحاسبون و ال ٌحاسبون. هناك هروب و لجنة المراقبة المالٌة الوظٌفٌة و لجنة التحكٌم

و هً ركن أساسً فً العملٌة الدٌمقراطٌة، حٌث بدونها ال حدٌث عن حزب حداثً  –آلٌة الحساب

متضامنٌن بعضهم مع بعض إما بالصمت أو بالتواطإ المكشوف و مستعٌنٌن بعدد من  –دٌمقراطً 

ه بعض كان هناك نقد ٌقوم ب و حتى إذا ".و التابعٌن مهما كانت األخطاء المرٌدٌنأصدقائهم "

ال  اختالف حق و تركك تقول ما ترٌد باسم حرٌة تعبٌرال ٌتعدى ذلك ف ،متابعة حصل أيال ت المناضلٌن،

 .امفائدة مرجوة منه

المساءلة الفعلٌة و العلمٌة، ألنهم ٌعرفون نتائجها التقٌٌم الجاد ونعتقد أن عددا من قادتنا ٌتحاشون 

 ! علٌهم..

ٌغوص فً نفس المشاكل و نفس آلٌات  و، فً نفس الدوائرو ٌدور  نعتقد أٌضا أن الحزب ٌكرر نفسه

عوضا عن فتح  ،مع بعض بعضهمعلى تبادل المواقع  منذ التؤسٌس القادة جلالتدبٌر..هناك إلحاح ل

مجال حقٌقً و لٌس تموٌهً للشباب أساسا من أجل تدبٌر شإون الحزب. مع ما ٌعنٌه ذلك من حماس 

و سوء تدبٌر  تناشبٌب و شوكة كان تكسٌر قوةقد و ٌدة و متحركة و قادرة و واعدة... و دماء جد

 .مستقبلهلو  و التسرع و االنفعال ضربة قاصمة فعال للحزب معها العالقة

". و قد تنبه الداخلً "التنظٌم ب تانرتبطمو المزمنة  معضلة الحزب األساسٌة و مشكلته المتواصلة

األولوٌة التً ٌستحق  لبناء التنظٌمً الداخلً للحزبللذلك و أفرد  فً أرضٌته الثالث الوطنً المإتمر

تم  و التدابٌر،عددا من اإلجراءات قرر  كمالحل المعضالت التنظٌمٌة  و قرر تكرٌس كل الجهود

من قبٌل عقد ندوة وطنٌة للتنظٌم و ندوة حول العمل ، من قبل المكتب السٌاسً التغاضً عنها كلٌا

و هو ما ٌتعارض مع تعاقداتنا النضالٌة و  الخ،...و جامعة كل صٌف تقٌم أشغال الحزبالنقابً 

 ! الدٌمقراطٌة و التنظٌمٌة..

إن المإتمر الوطنً الثالث ٌنبغً " (119 -118ص الدٌمقراطٌة...هنا و اآلن،)تقول أرضٌة المإتمر 

أن ٌمثل محطة انطالق حزبً جدٌد، و تدشٌنا لتغٌٌر داخلً شامل. ٌجب أن نتصرف كما لو كنا بصدد 

عملٌة إعادة تؤسٌس الحزب من جدٌد، فً أفق إرساء سٌرورة ثقافة حزبٌة مواطنة، قاعدتها التعاقد 

من ٌجب أن نعتبر مهمة إعادة بناء حزبنا تنظٌمٌا  الجماعً الواعً و االحترام الكامل لرابطة القانون.

أولى مهماتنا الٌوم، و التً ٌجب على مناضالتنا و مناضلٌنا النهوض بها باعتبارها واجبا نضالٌا على 

كل واحد منهم، و باعتبارها عمال ال ٌقبل التؤجٌل أو التعلٌق. و على القٌادة المنبثقة عن المإتمر، أن 



التنظٌمً القائم حالٌا فً الحزب، ال ٌمكن أن ٌستمر، و ال ٌجب أن ٌكون مبعث تنطلق من أن الوضع 

.. إذا لم ننهض من حالة التحلل و االرتخاء التنظٌمً، فمعناه أننا نقبل رضى أي مناضل أو مناضلة.

فمهما كان وضوح الرإٌة  بؤن ٌكون مصٌر كٌاننا الحزبً هو االنقراض و التواري و االندثار.

فإنها دائما فً حاجة إلى حد أدنى من الوجود التنظٌمً القار و المتحرك و الٌقظ للتجارب  السٌاسٌة،

مع متطلبات المرحلة و إعطاء معنى ملموس للشعارات و األفكار المرفوعة. إننا الٌوم و بجانب وجود 

ع األحوال آفاق وحدوٌة أو اندماجٌة، تمثل المآل الطبٌعً لمسلسالت أطلقناها سٌاسٌا، فنحن فً جمٌ

محملون بواجب بناء حزب حقٌقً أوال، و القطع النهائً و إلى غٌر رجعة مع نزعة اعتبار الحزب 

االشتراكً الموحد من الناحٌة العملٌة مجرد تٌار أفكار، أو حلقة أو حلقات للتؤمل النظري و التعلٌق 

 "على األحداث أو نادٌا مفتوحا للنقاش.

عن المإتمر لم تكن مقتنعة بؤرضٌته و استمرت فً حساباتها الشخصٌة  غالبٌة أعضاء القٌادة المنبثقة

"معضلة المإتمر" و ضرورٌة لتجاوز ، آنٌة و تقنٌة. األرضٌة بالنسبة إلٌها مجرد ورقة و الحلقٌة

لتصبح المزاجات  فً الرفوف أوراق المإتمر سً القٌادة. ٌتم بعدها طبعا ركنالحصول على كر

 التً تدبر شإون الحزب التنظٌمٌة و السٌاسٌة.هً  الشخصٌة و الحلقٌة

الوقوف عند بعض و بما أن مشكلتنا دون مواربة هو مشكل داخلً و تنظٌمً باألساس، فإننا سنحاول 

-16بتارٌخ الذي انعقد قع فٌها حزبنا لٌس فقط منذ المإتمر الوطنً الثالث ٌمظاهر الخلل القاتلة التً 

الخلل  و و ركوده الحزب تراجع أنالعتقادنا  ،و لكن بالرجوع أٌضا لما قبله 2011 دجنبر 17-18

و هً سنة كانت حافلة بالمإتمر  على األقل. 2007الذي أصابه ٌعود بنا بالضرورة إلى سنة  الكبٌر

 الثانً و االنتخابات التشرٌعٌة و ما استتبع ذلك من أحداث...

و . همنذ تؤسٌس هالنافذة شإون تدبٌر لقٌادةا من من خالل تقلد عدد ثقافٌا و تنظٌمٌا الحزب كرر نفسه

و  مسإولٌة ما آل إلٌه الحزب فً الوقت الراهن من ضعفجزء كبٌرا من نهم ٌتحملون إبالتالً نقول 

 ...سٌاسً ثقافً و تنظٌمً و ترهل

 :الدٌمقراطٌة الداخلٌة للحزبمسؤلة  -1

أن ٌقوم القادة باألساس تعنً  و إنما، ناحزب ذلكل ٌكرس كمالٌست عددٌة فقط  الدٌمقراطٌة الداخلٌة

المإتمر الذي ٌعد أعلى هٌئة  قراراتشامل لالكلً و التطبٌق السهر على الب -أفرزهم المإتمر -الذٌن 

الدٌمقراطٌة  تعنًللقانونٌن األساسً و الداخلً و لمدونة السلوك.  الصارمو التنفٌذ الفعلً  تقرٌرٌة، و

الذٌن ٌمسكون بزمام الحزب و  سبة فعلٌة لجمٌع أعضاء الحزب و باألساس للقادةمحا الداخلٌة،

بناء ال، . الدٌمقراطٌة الداخلٌة تعنًو ٌتوفرون على مجال مناوراتً و تحكمً واسع ٌدبرون شإونه

المكتب السٌاسً و المجلس الوطنً و  –مإسسات الدٌمقراطً لمإسسات الحزب وأن تقوم هذه ال

الجهات و اللجان الوظٌفٌة و و  المجلس الوطنً المراقبة المالٌة و سكرتارٌة لجنة لجنة التحكٌم و

بعٌدا عن أي ذاتٌة أو حلقٌة  ،الموكولة إلٌها و الثقافٌة و السٌاسٌة بالمهام القانونٌة -األقالٌم و الفروع

 بوضوح و ٌمقراطٌة الداخلٌة تعنً أن تتخذ جمٌع قرارات الحزبالدتصفٌة حسابات.  تجاوز أو أو

 و التناوب الدٌمقراطٌة الداخلٌة تعنً التداول .فٌها بكل حرٌة بشكل جماعً و بعد مناقشتها و التداول

إعطاء هذا االنطباع فقط لكً ال ٌتغٌر أي شًء. الدٌمقراطٌة  لةفً قٌادة الحزب فعلٌا و لٌس محاو

الدٌمقراطٌة حرٌة إبداء الرأي و فتح المجاالت لذلك و للنقد البناء و أخذه بعٌن االعتبار. الداخلٌة تعنً 

  ...الء أهمٌة قصوى لمستقبل الحزب و لشبابهٌالداخلٌة تعنً إ

 داخل الحزب. و المرٌح مكانه التعاقدي  ،بهذه الطرٌقة سٌجد كل عضو مهما كان موقعه و فكره



وضح ت ،"الدٌمقراطٌة... هنا و اآلن" هو خالف ذلك، حٌث أن نظرة بسٌطة ألرضٌة حزبنا واقع أمر

ال محاسبة و ال مراقبة و ال نقذ ذاتً. ف. قراراته المإتمر و عن تطبٌق توجهاتد أننا بعٌدٌن كل البع

 المراقبة المالٌة( أو تغلب علٌها الذاتٌة و الحلقٌة و لجنة مإسساتنا إما أنها ال تشتغل )لجنة التحكٌم و

)المكتب السٌاسً  االصطفافات "القبلٌة" السابقة عن عملٌة االندماج تصفٌة الحسابات و الفوضوٌة و

نفسهم منذ التؤسٌس و هم ٌواجهون أالقادة الذٌن ٌدبرون فعلٌا شإون الحزب هم . و المجلس الوطنً(

 .المشهد القٌادي للحزببصرامة إمكانٌات تغٌٌر 

 :المكتب السٌاسً -2

التغٌٌر و التوجٌه و التؤثٌر فً  إمكانٌة من حٌثو عملٌا  واقعٌاالمكتب السٌاسً هو الجهاز األساسً 

 و هو الذي ٌلعب دورا أساسٌا المإتمر و المجلس الوطنً . هو المنفذ لقراراتالحزب بكل مفاصله

هم ه أعضاء أن طبٌعته و شساعة مجال تدخله و بحكم بحكم و إنتاجها، بلورة هذه القرارات فً أٌضا

. و الحاسم فً توجٌه بوصلتهبالهٌئة التقرٌرٌة للمجلس الوطنً و ٌلعبون الدور  -نافذون –أعضاء

سبل تصرٌف مواقف الحزب... إذا كان بهذه فً شكل المإتمر و طبٌعة و ٌلعب الدور الحاسم فً 

عالقات  خلل ٌصٌبه سٌإثر ال محالة فً الحزب ككل هٌكلة و قرارات و ضعف أو األهمٌة فإن أي

 الخ.مواقف... داخلٌة و خارجٌة و

الرغم من بعض ب -اثقافٌا و تنظٌمٌعندنا خلال شهد ت -2007منذ  – مإسسة المكتب السٌاسً

ٌتجلى ذلك  .أفقٌا و عمودٌا ككل الحزب سٌر علىسٌئا  و تؤثٌرا سلبٌالعب دورا تل أهلها ما -الطفرات

 :دون تفصٌل ٌهاإلفً بعض األمور التً سنشٌر 

 التفكر و التداول و ال ٌإسس للقرارات التً ٌتخذها بالنقاش وغٌر منظم، و المكتب السٌاسً  -

عوضا عن  العددٌة و األقلٌة منطق األغلبٌة و ٌةالذات بل ٌحكمه التسرع و االنفعال و ،البناء

ه. فً حٌن أن اتاخل المكتب السٌاسً ٌمرر قراردنفوذ القٌادة الجماعٌة. من كان ٌتوفر على 

و  فً األمر هو التداول و فً حزب كحزبنا، الذي ٌجب أن ٌكون خصوصا فً جهاز كهذا

مدى  بناءها العلمً و واقعٌتها و . فالفكرة تكون حقٌقٌة بوضوحها وو العمل الجماعً اإلقناع

أو المجلس  المكتب السٌاسًلنافذٌن داخل ها مع أرضٌة المإتمر و لٌس بالعدد الكمً لقافتو

 ...الوطنً
. و ٌمر ذلك دون محاسبة و مزمن. و هو وضع بعض أعضاءهالمكتب السٌاسً ال ٌجتمع إال ب -

ال تطبٌق لبنود القوانٌن األساسٌة و الداخلٌة و ال احترام ألرضٌة المإتمر و مدونة السلوك... 

الدٌمقراطً الذي ٌعنً ضمن ما ٌعنٌه،  النضالً و ذلك استهانة قصوى بالحزب و بالعمل نعتبر

 . ما ٌعنًم االعتباريضعهو وأ ممهما كان مركزه متغٌبٌنتطبٌق قرارات الحزب و محاسبة ال

حس فً إطار "القبٌلة" و بعٌدا عن ال ن ٌشتغلونٌذمن أعضاء المكتب السٌاسً الناف اأن عدد

توجهاته السٌاسٌة و  قراراته و سٌنعكس سلبا على بناء قوة الحزب و . و هو أمردٌمقراطًال

 و النضالٌة. التنظٌمٌة
ٌهمل ما هو جوهري  المإتمر الوطنً الثالث،ٌتعامل المكتب السٌاسً بانتقائٌة مع أرضٌة  -

و ٌإول بعضها اآلخر كٌفما اتفق.. المكتب  تعمل ما ٌتوافق مع طروحاته الذاتٌةفٌها وٌس

السٌاسً لم ٌلتزم بتفعٌل المواقف و التوجهات الرئٌسٌة ألرضٌة المإتمر "الدٌمقراطٌة... هنا 

 ....الخ.التحالفات - المسؤلة النقابٌة -التنظٌم -": الدٌمقراطٌةو اآلن
رفض المكتب السٌاسً أو على األقل أعضاءه النافذٌن أي تغٌٌر أو حتى تداول فً المسؤلة  -

إلى حد  و غٌرهم ن النقابٌٌنمناضلٌالة التً سببت نزٌفا حقٌقٌا داخل الحزب و أربكت ٌالنقاب

. بل شارك أعضاء من المكتب رضٌة الحزب فً المسؤلة النقابٌةلك خالفا لمضمون أذ كبٌر. و



فً ٌمقراطٌة للشغل دونفدرالٌة الالسٌاسً الذٌن تحملوا المسإولٌة فً المكتب التنفٌذي للك

تمٌٌع العمل النقابً و إضعافه. فلٌس علٌنا أن نلقً الالئمة على اآلخرٌن فقط. و قد تعرض 

واجهة عنٌفة من قبل رفاق نقابٌون معروفون بمعارضتهم للبٌروقراطٌة النقابٌة لهجوم و م

 عٌر اهتماماٌال  على األقل أو ٌرفضهذا ٌبٌن أن التوجه النافذ داخل المكتب السٌاسً هإالء. 

و ضدا على أدبٌات الحزب  و مكانته الحاسمة فً التغٌٌر، لنضال الجماهٌري الدٌمقراطًل

 .أرضٌاته
 عتمد على اشتراكٌةالم و لحزبعلٌه ا الذي انبنى هناك بون شاسع بٌن التصور النظري -

منفتحة على االجتهاد و قٌم الحداثة و الدٌمقراطٌة و  الفصل الصارم بٌن مجال السلطة الدٌنٌة 

القٌادة و  توى خطابعلى مسة هذا التصور و بٌن ترجمو مجال السلطة السٌاسٌة، 

 ٌفقد و جعله أٌضا ناحزبقلل من القٌمة الفكرٌة لاضطراب  تخبط و فوضى و هناك .ممارساتهم

   .و تنٌر طرٌقه بوصلة النظرٌة التً تقودهال
 ب: لم ٌلتزم  -أهمٌة هذه القرارات بالرغم من و ضدا على قرارات المإتمر -المكتب السٌاسً  -

 " تنظٌم ندوة داخلٌة نصف سنوٌة، و جامعة صٌفٌة مفتوحة و سنوٌة ٌعرض فٌها خالصات

 للسٌاسات العمومٌة، و ٌقدم فٌها تقرٌرا دورٌا.."  تقٌٌمٌة

 و بضمان  )المجلس الوطنً( "تنظٌم ندوة وطنٌة خاصة بوضع قواعد العمل الجدٌدة داخله

 االلتزامات المادٌة و المعنوٌة" أداءتتبع عمل األعضاء و المحاسبة على 

  عقد لقاء وطنً" حول المسؤلة النقابٌة و "تطارح هذا اإلشكال الجوهري و فتح مداخل"

 معالجته بروح من المسإولٌة الجماعٌة.."  

ستلعب دورا  التً قررها المإتمر، و الجامعات الصٌفٌة و اللقاءات الوطنٌة و كانت هذه الندوات

 .بكل تؤكٌد نقدٌا إزاء أشغال الحزبتقٌٌمٌا و محفزا و 

 الجهات.فً عالقة المكتب السٌاسً مع الفروع و األقالٌم و  و "حلقٌة" هناك فوضى و سلبٌة -

فً إعطاب أو تدمٌر عدد من  ،و قد ساهمت تدخالت البعض منهم المباشرة و غٌر المباشرة

 و مر ذلك طبعا دون محاسبة.الفروع و الجهات. 
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 و مشاكل أثرت و متسرعة قرارات ارتجالٌةممارسات و الوضع التنظٌمً الرديء للحزب  هذا نتج عن

مستصغرة نوعا  صورة عن الحزب معنوٌات المناضلٌن. و أعطت من قوته وسلبا و أنقصت من  علٌه

المثقفٌن... المتنورٌن و العاطفٌن و المترددٌن منهم و و على الخصوص  الوطنً لدى الرأي العام ما

 من ضمن هذه القرارات ما ٌلً:

 :ًفدرالٌة الٌسار الدٌمقراط 

فدرالٌة الٌسار الدٌمقراطً تعبر عن حالة التسرع و التخبط و الذاتٌة التً ٌغرق فٌها قٌادٌونا فً 

تقٌٌم و ها الضعٌف دون إالحزب االشتراكً الموحد. و طبعا تستمر المشاكل و أزمة الفدرالٌة و أدا

 .دون محاسبة

فً أغلب مناطق  تامشبه  جمودال ٌمكن لفدرالٌة الٌسار الدٌمقراطً إال أن تصل إلى ما وصلت إلٌه من 

و تدبٌر شإون  هاتدبٌرفً خلل و ضعف و حصٌلة هزٌلة فً نتائج االنتخابات و رداءة المغرب و 

 الفدرالٌة ذاتها.



و  هو قرار فوقًالدٌمقراطً  الٌسارفدرالٌة لعملٌة التحالف فً إطار الجمٌع ٌعلم أن القرار المتسرع 

الذي أكد  ، و خالف بشكل واضح قرار المإتمرابتعد عن األسس الصحٌحة و المتٌنة للبناء الدٌمقراطً

 (111"تجنب منطق التحالفات الفوقٌة" )ص  ضرورة فً هذا اإلطار على

و  و غٌر منسجمة فً ظل فٌدرالٌة ضعٌفة و غٌر منظمة -و غٌر المستساغة  و من المفارقات العجٌبة

 و ٌتعلق األمر ة ألهم قرارات الحزب على اإلطالق.الكلٌ المصادرة هً -ال ٌوجد إجماع حزبً بشؤنها

فال ٌمكن أن  ."و المسؤلة االنتخابٌة و قضاٌا استكمال الوحدة الترابٌة الوطنٌة ةالمسؤلة الدستورٌ"ب

المتعلقة بطبٌعة  فً المسائل ال ٌقررحداثً دٌمقراطً حزب  "وجود"ب و لو فً الخٌال الخصب ًندع

 .!الحكم فً البلد و فً االنتخابات و الوحدة الترابٌة الوطنٌة..

مبدئٌة و كلٌة و قرارات إننا نشهد كٌف تم تضٌٌق سبل الممارسة الدٌمقراطٌة المباشرة بصدد 

ث المشار إلٌها فإذا لم ٌقرر المناضلون بشؤن المسائل الثال ...ذاته ًالحزبلكٌان حددة لإسسة و مم

 !بشؤنه.. و التقرٌر عمللذي بقً فً الحزب للاأعاله، فما 

 :االنتخابات الجماعٌة و البرلمانٌة 

خالل االنتخابات  و الفدرالٌة كان للرفٌقة نبٌلة منٌب دور هام فً التسوٌق إٌجابٌا لصورة الحزب

لم ٌواكبها  فردٌة إلى حد كبٌر وكانت  ، غٌر أن هذه التحركاتعلى الخصوص الجماعٌة و البرلمانٌة

و هذا ٌنم نفس النفس و ال الحماس و ال الجرأة من قبل األعضاء اآلخرٌن المشكلٌن للمكتب السٌاسً. 

المعطى الذاتً و  اكم أشغالهو ٌح " غٌر منسجمة و غٌر منظمةعلى أن مإسسة "المكتب السٌاسً

 الحلقً.

إن الحزب ال ٌراكم و ال ٌستفٌد من طاقات مناضلٌه و من العاطفٌن ) مواطنٌن عادٌٌن و مثقفٌن..( و 

و ال ٌمكنه ذلك ألنه غٌر منظم و غٌر دٌمقراطً و ٌفقد لرإٌا  ،الفروع النشٌطة ال ٌستفٌد من

استراتٌجٌة. لقد فكك المكتب السٌاسً عددا من الفروع التً كانت متمٌزة و قوٌة بحكم طرٌقة تدبٌره 

سلبً. حٌث نفقد عند كل  ارتجالً و و دبر العملٌة االنتخابٌة بشكل و تدخالته الفاشلة فً الغالب.

و مناضلٌن. كما وضع الحزب و مناضلٌه فً حرج و مؤزق حقٌقً جراء قبول  اروعف انتخابٌة محطة

الحزب و الفدرالٌة لعدد ال ٌستهان به من تجار االنتخابات البرلمانٌة و أكثر بكثٌر فً االنتخابات 

الجماعٌة. ال محاسبة و ال صرامة فً تطبٌق قوانٌن الحزب و الفدرالٌة و أرضٌتهما... و طبعا لم ٌتم 

تقٌٌم العملٌة االنتخابٌة بما ٌكفً من الجد و المسإولٌة. و لم "تستقٌل" المكاتب السٌاسٌة جراء 

. لم تستقٌل فشل أحزابها الذرٌع فً االنتخاباتو  -2015 أو 2009 أو 2007فً  -سقوط رهاناتها 

 ! ..كما ٌجب أن ٌكون فً الدٌمقراطٌات الحقٌقٌة هذه المكاتب

نعٌد اجترار نفس النقد من مإتمر آلخر  أن بوعً شدٌد و إرادة و إال ما معنى إننا نكرر نفس األخطاء

.. ما ٌفسر أن مإتمراتنا مجرد لحظة تقنٌة و شكلٌة فقط ٌراد منها إعطاء و ال أجرأة دون تفعٌل

 ".! و الحزب بخٌر... االنطباع بؤن "الحزب دٌمقراطً

: ".. إن نتائج انتخابات 91فً الصفحة  نا و اآلن()الدٌمقراطٌة... ه لمإتمرل السٌاسٌة رضٌةاألتقول 

إلى أن ظهرت كانت تفرض علٌنا فتح نقاش حول جدوى المشاركة السٌاسٌة، و لكننا لم نفعل،  2007

 ٌعد هناك مبرر لتؤجٌل النقاش" فبراٌر فلم 20حركة 

 . الغٌٌن احتى أصبح ،إلى أمد غٌر مسمى أٌضا ماو لكن التقٌٌم و النقاش تم تؤجٌله

 :شبٌبة الحزب 



مشروع الحزب الذي  جراء الفوضى و الالتنظٌم و االستبداد بالرأي، ،هدم قادتنا بوعً او بدون وعً

 ٌحمل مشعله الشباب أساسا، باعتبارهم ضامن استمرارٌته و مستقبله. 

الرفاق قام فبراٌر.  20منذ التؤسٌس لشبٌبة الحزب و استفاد فً هذا اإلطار من حركة  مهمتشكل تراكم 

و  بندوات و أنشطة و مخٌمات ،باهتو دعم معنوي  ئٌلةفً الشبٌبة بجهد كبٌر و بإمكانٌات مادٌة ض

... و كانت المحصلة مشجعة جدا و واعدة، و لكن عمل أعضاء من المكتب السٌاسً و نضاالت

اتً و ذ ) المعروف بسلبٌته( على تفكٌك هذه القوة. دخل هإالء فً صراع حلقً و المجلس الوطنً

من  وصل مداه عندما تم طرد الكاتب العام للشبٌبة و عدد من مناضلٌها شبٌبة الحزبمع  انتقامً

  !مزاجٌة  و . لم ٌتم حتى االستماع إلٌهم و جاءت صٌغة الطرد مبهمةكل غٌر دٌمقراطًبش الحزب

ما الذي ٌعنٌه المكتب السٌاسً بهذه  و نتساءل: ،مشبوهة""عن االنتماء لمركزٌة  الصٌغة تحدثت

 الفرضٌة صحٌحة"؟" تجاوزا كٌف خلص لهذه النتٌجة حتى و إن كانتالكلمة العامة و الفضفاضة ؟ و 

) الكدش و  و المركزٌات النقابٌة األخرى "المركزٌة"ما هً المعاٌٌر الذي اعتمدها للتمٌٌز بٌن هذه 

السٌاسً بتنظٌم ندوة حول العمل النقابً و هو مطلب ملح لماذا لم ٌقم المكتب  .(...الفدش و إ م ش

تصوره و ممارساته الفوضى الذي تطبع  الضبابٌة و و كان سٌعفٌنا من من قبل جل أعضاء الحزب

و  األخرى . لماذا ال ٌتحمل المكتب السٌاسً أن ٌتم انتقاد المركزٌات النقابٌةبصدد المسؤلة النقابٌة

  ! عن ذلك؟اتخاذ اإلجراءات المترتبة 

 هذا األخٌر لماذا لم ٌتم طرد، فكمٌرة مشبوها ألن مإسسها عبد العالًهذه المركزٌة مشبوهة  تإذا كان

 و طرده و لماذا لم ٌتم فضحه عندما كان ٌنتمً إلى نقابة الكونفدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل،من الحزب 

   ..؟المخزن البام و بتنسٌقه مع  المكتب السٌاسً بمجرد علم

 ةزٌارقٌامه بكمٌرة بمناسبة عبد العالً نعرف جٌدا كٌف تستر عدد من أعضاء المكتب السٌاسً على 

إلى  8من  حزب األصالة و المعاصرة إلى الباراكواي بمعٌة إلٌاس العماري و عدد من مسإولًرسمٌة 

لحزب فً المكتب السٌاسً ل و بقً ٌشتغل ! تم التستر علٌه ألزٌد من سنة....  2013دجنبر  13

و تؤسٌسه للكونفدرالٌة العامة  كنائب لألمٌنة العامة منذ ذلك الحٌن إلى غاٌة انفصاله عن نقابة الكدش

 ! ..للشغل

دون مراعاة  إضعافها من الداخلجزء مهم من األعضاء النشٌطٌن فً الشبٌبة و تم  تخلص منلتم ا لقد

و لكن ال أحد ٌستطٌع محاسبة  لمستقبل الحزب و ال مضمونه الدٌمقراطً الذي ندعو إلٌه و ننشده.

. و طبعا أعضاء المكتب السٌاسً ال ٌقدمون أي بهذا الصدد أو ذاك أعضاء المكتب السٌاسً

 ! ...حساب
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ٌه المغرب فً المجال االجتماعً و الثقافً و حراك الرٌف تعبٌر عن الوضع المحتبس الذي وصل إل

السٌاسً و فشل الحكم فً اإلغالق القسري لروافد االحتجاج. حٌث و إن نجح نسبٌا فً لجم االحتجاج 

 ،المنظم و المإطر من خالل تطوٌع أو إضعاف أو قمع أو إلهاء هٌئات المجتمع السٌاسٌة و النقابٌة

ت شعبٌة تلقائٌة من أجل الحق فً الماء و الصحة و التعلٌم و فإنه ٌجابه فً جمٌع ربوع الوطن بهبا

الكرامة و العدالة االجتماعٌة و العٌش الالئق و الكرٌم. و ٌجب أن نشٌر إلى أن هذه االنتفاضات 

الشعبٌة االجتماعٌة ازدادت وتٌرتها فً كافة أنحاء الوطن و خارج مدار األحزاب السٌاسٌة و النقابٌة 

ل إن هذه الهٌئات تثٌر كثٌرا من التوجس و عدم الثقة لدى الفئات الشعبٌة. و هذا أمر و بعٌدا عنها، ب



ٌدعونا إلى مزٌد من التؤمل و التفكٌر فً وضعنا و تقٌٌم التجربة التً خضناها و الزلنا نخوضها 

 كحزب.
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 مسالة هو االنكباب شبه الكلً على ،ما ٌحتاجه حزبنا فً هذا المإتمر و أكثر من أي شًء آخر

الحزب  شإون بالطرٌقة الوحٌدة الممكنة و المتجلٌة فً إحكام التنظٌم و إدارة و تقوٌتها ذاتلاتحصٌن 

ن اما المحددكونه ،و إعادة النظر فً الثغرات و الفراغات المتعددة فً القانونٌن األساسً و الداخلً

هذا هو النقاش األساسً الذي  ...المقررة و المكتوبة داخلٌةن لعالقات الحزب و معاٌٌره الااألساسٌ

 و أمر ٌتطلب إرادة حقٌقٌةو ه ،إذا أردنا لحزبنا أن ٌتقوى ٌجب أن ٌؤخذ الحٌز األكبر فً المإتمر

 .لمناضلً الحزب من مختلف المواقع

فإن هامش االختالف بٌن مناضلً الحزب  ،لة التنظٌم الداخلً للحزب بشكل دٌمقراطًعضحللنا م إذا

سٌتضاءل و  و غٌرهاالمسؤلة السٌاسٌة و طبٌعة المرحلة و التحالفات ب المتعلقة قضاٌاالفً بعض 

 .سٌتم حله بسالسة

و نؤخذ توجهات الحزب الكبرى و الوضع  ،لذلك فقد ركزنا أساسا على هذه المسؤلة فً الورقة

و التحالفات كما هً فً أرضٌة المإتمر الوطنً الثالث. ألنها لم السٌاسً القائم و البرنامج الحزبً 

متجاوزٌن  ،نبدع فً المشارٌع السٌاسٌة فقط من أجل اإلبداعنكرر و تستنفذ بعد. و لٌس علٌنا أن 

 لترجمتها واقعٌا..  األساسٌة اآللٌات التنظٌمٌة

لنا كٌسارٌٌن و اشتراكٌٌن و دٌمقراطٌٌن بالحزب االشتراكً الموحد اختالفات جوهرٌة فً  لٌست

. و لكن تظهر االختالفات و تحتد ألن المفروض أننا نحمل المشروع ذاته فً كلٌته على األقل ،الحقٌقة

 خلٌة.و ضعف التنظٌم و الدٌمقراطٌة الدا ،التواصل و النقاش و اإلنصات المتبادل فضاءاتلضٌق 

مما هً موضوعٌة، لذلك فإن إحكام التنظٌم ٌقلل منها ألنه ٌجعل  ذاتٌة أكثر الحادة تكون االختالفات

   بذاته.  -كمإسسة –الحزب ٌعلو على الذوات و ٌستقل 

بالنسبة ألسئلة التوجهات اإلستراتٌجٌة الكبرى للحزب و الوضع السٌاسً القائم و البرنامج  ،لذلك

ما جاءت به أرضٌة المإتمر الوطنً الثالث للحزب فً هذا  و نإكد أن فإننا نعتبر ،تالحزبً و التحالفا

سواء من حٌث  ،الصدد )الدٌمقراطٌة... هنا و اآلن( ذا راهنٌة كبرى و لم ٌتم استنفاذ مضمونها بعد

و ما بعدها( أو ما ٌتعلق بالنقاط  79توصٌف و تحلٌل وضعنا الثقافً و السٌاسً القائم )الصفحة 

و ما بعدها( و مواصلة النضال من أجل دستور الملكٌة البرلمانٌة  103البرنماجٌة للحزب )الصفحة 

 -113و ما بعدها( و االنتخابات )الصفحة  110و ما بعدها( و التحالفات )الصفحة  105)الصفحة 

114 ). 


