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األفق الجديد
بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال
الباب األول :
التوجهات االستراتيجية الكبرى :
ىوية يسارية متجددة ،مستوعبة لمتطورات ،ومستفيدة مف الوجو المشرؽ لثراتنا الديني والثقافي.

الباب الثاني :
الوضع السياسي القائم :
فشؿ مشاريع االنتقاؿ ،مغاربياً وعربياً ،ومحاولة العودة الرسمية ،مغربياً ،إلى ما قبؿ .3122

الباب الثالث :
البرنامج الحزبي المطموب :
تحضير عرض سياسي جديد في أفؽ االنتقاؿ الديمقراطي.

الباب الرابع :
التحالفات :
مف "الفيدرالية" إلى جبية االنتقاؿ.

الباب الخامس :
التنظيم واألداة :
حزب متطور حقيقي مف طراز جديد ،قادر عمى الجمع بيف المبادئ والنجاعة.
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مقدمة :
ينعقد مؤتمرنا الوطني الرابع في ظروؼ مختمفة عف الظروؼ التي انعقد فييا مؤتمرنا الوطني
الثالث .مؤتمرنا السابؽ جرى في ظؿ حراؾ متميز ،في الشارع ،أطمقتو طميعة مف الشباب المغربي ،تحت

شعار إسقاط االستبداد واسقاط الفساد .وىو ما ُعرؼ بحركة  31فبراير ،وامتد لعدة شيور .مورس ،
خالليا ،نوع مف الضغط النضالي عمى النظاـ ،في سياؽ إقميمي ثوري ،وقبمت ،عندىا ،السمطوية بالتراجع
وتقديـ بعض التنازالت التاكتيكية وتدشيف مسمسؿ سياسي أفضى إلى حصوؿ "التناوب الثاني" في

المغرب.

أما مؤتمرنا الحالي فيجري في ظؿ سمسمة مف االحتجاجات االجتماعية المتنوعة ،في مختمؼ

مناطؽ المغرب ،والتي بمغت ذروتيا في انتفاضة الريؼ البطولية والسممية والتي شارؾ فييا عشرات
اآلالؼ مف المواطنات والمواطنيف الذيف توافقوا عمى صياغة ممؼ مطمبي متكامؿ .لكف السمطوية ،ىذه

المرة ،اختارت اليجوـ بدؿ التراجع ،واختارت تقديـ المئات مف الشباب أماـ المحاكـ ومتابعتيـ بتيـ
خطيرة ،واعتبرت أف المسمسؿ السياسي الذي بدأ في  3122يجب أف ُيوضع لو حد وأنو بمثابة قوس حاف
ب عنو مف التزامات ،عمى محدوديتيا ،يتعيف التحمؿ منو ،في ظؿ وضع ما
وقت إغالقو ،وأف كؿ ما تََرت َ

فتئ يتراجع ويتدىور وينحو في اتجاه إلقاء مسؤولية األزمة عمى األحزاب والمؤسسات والتيرب مف
المسؤولية عما وقع ويقع.

وىكذا تَـ شف ىجمة ممنيجة وغير مسبوقة عمى الحريات ،وخرجنا مف دورة سياسية ودخمنا دورة
جديدة تطرح عمينا المزيد مف التحديات الجدية.

وسيستعرض نص المشروع تطورات الوضع السياسي ببالدنا ،ويحاوؿ تحميؿ مجرياتو ووقائعو ،في
الباب الثاني .لكف ،قبؿ ذلؾَ ،ستَتِـ إعادة التذكير بعناصر ىويتنا كحزب اشتراكي يساري في عالـ يمور
بالتحوالت ،في الباب األوؿ.
أما الباب الثالث فسيتناوؿ مضموف الميمتيف المتيف تشكالف أساس برنامجنا الحزبي لممرحمة

المقبمة وىما :

 ميمة تحضير وتقديـ عرض سياسي جديد لمواطنينا في مغرب بمغ درجة عالية مف االحتقاف،ولـ يعد يثؽ في أغمب نخبو ،مغرب يكثؼ احتجاجاتو الفئوية والمحمية ،ويستعمؿ لغة جديدة

في مواجية السمطوية ،وينتظر تبمور مشروع جديد لالنقاد.

 -ميمة تحضير خارطة طريؽ خاصة باالنتقاؿ المغربي.

الميمة المركزية لمؤتمرنا الوطني الرابع ،ىي ،بدوف منازع ،ميمة إطالؽ العد العكسي لمؤتمر
االندماج .ونقصد بذلؾ تكثيؼ سيرورة التحضير لتقديـ عرض سياسي جديد إلى شعبنا ،عبر بناء حزب
يساري عصري وازف يضـ مناضمي األحزاب الثالثة (المؤتمر الوطني االتحادي ،وحزب الطميعة
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أيضا ،مجموعة مف الفعاليات
الديمقراطية االشتراكي ،والحزب االشتراكي الموحد) ،مف جية ،ويضـً ،
والجمعيات والطاقات اليسارية والتقدمية المغربية ،مف جية ثانية.
يجب عمى مناضمينا ،في قواعد الحزب ،أف يتصرفوا مع باقي مناضمي الفيدرالية ،مف الناحية

العممية ،كأعضاء حزب واحد ،واف يكثفوا كؿ أشكاؿ التعاوف والتنسيؽ والتشاور اليومي والعمؿ الموحد
جماعيا ،بحماسة وتفاؤؿ وثقة في المستقبؿ.
لتييئة شروط الحدث التاريخي الذي سنعمؿ عمى صنعو،
ً
الباب الرابع سيعالج مسألة التحالفات ،عمى أساس أف العالقة القائمة بيف األحزاب الثالثة

لمفيدرالية ىي ،اآلف ،أكبر مف تحالؼ وستتحوؿ إلى اندماج تنخرط فيو طاقات أخرى ،وأف الحزب المنبثؽ
عف االندماج سيسعى ،جاىداً،إلى بناء جبية لالنتقاؿ عندما تتوفر شروطيا وسيعمؿ مف جانبو عمى بذؿ

الجيد الضروري لتوفير تمؾ الشروط.

وأخي اًر ،سيتناوؿ الباب الخامس قضية التنظيـ واألداة ،مرك اًز عمى ضرورة اتخاذ كؿ ما يمزـ مف

الخطوات لمتحوؿ إلى حزب عصري بأجيزتو اإلدارية واإلعالمية وتدبيره المالي المنظـ وعالقاتو الخارجية
وشبكة مقراتو وبثقافة حزبية بديمة تثمف دور المؤسسات والعمؿ الجماعي.

إف المطموب منا جميعاً ىو تحقيؽ ثورة فعمية عمى مستوى طرؽ العمؿ وعصرنة فكرتنا عف

الحزب الذي نريد ،وتجديد التعاقدات بيننا لضماف تفعيؿ دور المؤسسات الحزبية واحتراـ ق ارراتيا وجعميا
بؤرة لممبادرة واإلبداع ومصد اًر لمتحفيز والتحريؾ عمى العمؿ والعطاء واإلنتاج.

كما يتعيف تعميؽ وتسريع مسمسؿ االنفتاح والوفاء لكؿ ما يطرحو عمينا مف متطمبات والتزامات.

إف الحزب المتجدد والمتطور الذي نعمؿ عمى بنائو ىو الحزب الذي يستطيع الجمع بيف المبدئية

والنزاىة والمصداقية ،مف جية ،والنجاعة والفعالية ،مف جية أخرى.

وقبؿ الشروع في عرض مضاميف المباحث الخمسة ،نرى التذكير بالمياـ العشر المطروحة عمى

مؤتمرنا الوطني الرابع في ىذا الظرؼ الحساس مف تاريخ بالدنا وتاريخ حزبنا.

المهام العشر المطروحة عمى المؤتمر

سيقاس بمدى قدرتو عمى تحقيؽ مساىمة نوعية في النيوض بالمياـ
إف نجاح مؤتمرنا الرابع ُ
العشر اآلتية :

 -1إعادة تدقيؽ ىويتنا اليسارية في ضوء التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والفكرية ،محمياً
وعالمياً ،والجواب عمى أسئمة مف قبيؿ  :ىؿ االشتراكية ىي وصفة انتيت صالحيتيا؟ وما معنى

أف تكوف يسارياً اليوـ؟ وكيؼ يكوف الجواب عمى ىجمة الميبرالية المتوحشة؟ وما ىي أسباب تعثر

المشروع اليساري في عدد مف بقاع العالـ؟ وكيؼ نطور برامجنا كيسارييف مغاربة لمواكبة الحجـ
الذي أصبحت تتخذه المسألة البيئية في نضاؿ القوى اليسارية واإلنسانية جمعاء؟
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 -2تدقيؽ عالقتنا مع المسألة الدينية ،والرد عمى الذيف يتيموف اليسارييف بمعاداة اإلسالـ ومحاربة
التديف ونشر اإللحاد وانكار الحؽ في اإليماف ،وتقديـ المزيد مف اإليضاحات التي تيـ منظورنا في

التعامؿ مع الديف اإلسالمي ومفيوـ الدولة المدنية.

لقد ظير ،مف خالؿ الممارسة العممية في الميداف ،أننا محتاجوف إلى التأكيد عمى عدـ وجود

أساسا مع التوظيؼ
مشكمة لنا مع الديف ،بؿ مشكمتنا ىي مع نوع مف التأويؿ غير السميـ لمنص الديني ،و ً
السياسي لمديف واحتكاره وعمى أننا دعاة اإلصالح الديني باعتباره جزءاً مف ميمة اإلصالح الشامؿ ،وأننا
نخوض معركة لمتنوير والحداثة ،وىي معركة مفتوحة أماـ مساىمة عمماء الديف المتنوريف ،وتستيدؼ في

األصؿ ،استئناؼ المشروع الفكري لعمماء النيضة الذي انطمؽ في القرف التاسع عشر.

 -3الجواب عمى سؤاؿ فشؿ المشروع الرامي إلى تحقيؽ االنتقاؿ في أغمب البمداف التي عرفت
انتفاضات عارمة في إطار ما ُس ِّم َي بالربيع العربي.
نجحت "الثورات" في إسقاط أنظمة عاتية ،ولكنيا لـ تنجح في وضع البمداف المعنية عمى طريؽ

الديمقراطية .ىؿ ىناؾ عوامؿ موضوعية تفسر ىذا الفشؿ أـ أف األمر ،في األصؿ ،يتعمؽ بخدعة أو
بمؤامرة محبوكة إللقاء بمداننا في أتوف الحروب األىمية والصراعات الطائفية والتقسيـ وانعداـ االستقرار؟

ولماذا اـ تستطع حركة  31فبراير اجتذاب الكتمة الحرجة رغـ ما لعبتو مف أدوار ىامة ،ولماذا

انتيت إلى التراجع والخفوت بعد لجوء النظاـ إلى وصفتو الثالثية المتمثمة في الدستور واالنتخابات
و"التناوب الثاني"؟

 -4اتخاذ القرار الرسمي بعقد المؤتمر االندماجي المفضي إلى تقديـ عرض حزبي سياسي جديد ،وفؽ
الصيغة القانونية التي لف تحتاج معيا ،كحزب اشتراكي موحد ،إلى عقد مؤتمر استثنائي لحؿ
الحزب.

 -5إطالؽ العد العكسي لالنتخابات ،وذلؾ انطالقًا مف أف التحضير لالنتخابات يجب أف يبدأ مف
اآلف ،ويجب أف يستخمص الدروس مف مجريات ونتائج انتخابات  3126و.3127
عمينا أف ننطمؽ مف كوف قرار خوض االنتخابات ،قائما ،فعالً ،وأننا سنخوضيا ،دوماً ،إال إذا

حصؿ طارئ استثنائي ماداـ األصؿ ىو المشاركة ،وأننا سندخميا برمز الرسالة وليس برمز آخر ،وأننا
نريد أف ندخؿ بيا عيد االنتقاؿ إلى موقع جديد في الحمبة المؤسسية ،ونغادر وضع التيار ذي التأثير

المحدود.

 -6تأكيد الصالت التي أصبحت تربطنا كحزب مع بعض قطاعات المجتمع المدني ،ومع عدد مف
المثقفيف والرموز األكاديمية والفكرية والفنية ،وتحويميا إلى صالت قارة لألخذ والعطاء ولمحوار

الممأسس والتشاور المستمر وإلعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة.

 -7استخالص الفوائد المرجوة مف التطور الكمي ،الذي حصؿ عمى مستوى العضوية الحزبية ،في
الفترة مف  3126إلى  ،3128والذي نجـ عف االلتفاؼ الذي جرى حوؿ مرشحينا وخطابنا ،خالؿ
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الحممة االنتخابية ،وعف الدور الذي لعبتو األمينة العامة في إيصاؿ أفكارنا إلى جزء ميـ مف الرأي
العاـ وتعبئتو خمؼ أىدافنا وتوجياتنا.

يتعيف إدماج الطاقات الوافدة واالستفادة مف قدراتيا ومؤىالتيا وتمكينيا مف أخذ مكانيا في الييكمة

الحزبية ،والحرص عمى تحقيؽ نوع مف التالقح الخالؽ والمنتج بيف مختمؼ أجياؿ المناضميف.

اختيار ثالثًا بيف الرأسمالية واالشتراكية ،فنحف
ًا
 -8تدقيؽ وتوضيح مفيوـ الخط الثالث؛ فيذا الخط ليس
يساريوف اشتراكيوف يعيشوف عصرىـ ولكنيـ فخوروف بأفكارىـ وقيميـ اإلنسانية الرفيعة.
الخط الثالث يقوـ عمى فتح أفؽ ديمقراطي جديد ،في بالدنا ،كبديؿ عف المشروعيف المذيف أك َدا

داخميا وخارجيا (االستبداد الرسمي  -الخيار اإلسالموي األصولي) ،إنو خط اإلصالح الذي
فشميما،
ً
ؽ وىـ اإلصالح بأدوات ومساطر اإلفساد وبالتحالؼ مع المفسديف ،وخط
يعتمد رافعة تنويرية ،وال ُي َس ِّو ُ
استيعاب المسؤولية المزدوجة لممناضميف التقدمييف ،أي مسؤوليتيـ في التعبير عف القير واالستغالؿ الذي
تعيشو الجماىير واسماع صوتيا ،ومسؤوليتيـ ،أيضاً ،في الرفع مف وعييا وعدـ مسايرة الحس العاـ،
عندما يقبؿ أو يستحسف بعض التصرفات المتخمفة .إننا ال نطمع في تحصيؿ أصوات انتخابية بتكريس

الجيؿ والتأخر ومعاداة العقؿ.

والخط الثالث ىو الخط الذي يرفض جعؿ المشاركة في المؤسسات ىدفاً في حد ذاتو ،ويرفض
فكرة االنشغاؿ بحيازة أكبر حصة مف المغانـ الو ازرية خدمة لمحزب ،حتى ولو كانت شروط ذلؾ ال تُ َم ِّك ُف
مف تحقيؽ تقدـ عمى مستوى التطور السياسي في البالد.
 -9تدقيؽ مفيوـ ومساطر االنتقاؿ الديمقراطي حسب تصورنا الحزبي .لقد ظير مف خالؿ النقاشات
التي تعرفيا الساحة المغربية ،بيف الفينة واألخرى ،أف ىناؾ حاجة إلى إعادة شرح مفيوـ االنتقاؿ
وفحواه وأبعاده باعتباره األفؽ الذي يتعيف أف يتجند لبموغو كؿ الديمقراطييف المغاربة.

وعموماً ،نحف ننطمؽ مػف تصور قريب مػف تصػور النواة األصمية لحركػة  31فبراير لالنتقاؿ

المغربي.

جميعا ،خيار النظاـ في مواجية حراؾ الريؼ .لقد
 -11مواجية التحديات الجديدة التي يطرحيا عمينا،
ً
جعمنا سموؾ النظاـ حياؿ حراؾ الريؼ ،اليوـ ،ندرؾ ،أكثر ،خطورة الوضع المترتب عف ضعؼ
مصداقية المؤسسات الرسمية والحزبية ،والدور المتنامي لمشارع ،والسيولة التي ينزلؽ بيا النظاـ،

فجأة ،إلى تكرار انتياكات ما ُسمي بسنوات الرصاص ،وتضخـ أدوار وتدخالت األجيزة األمنية
واالستخباراتية في غياب الحكامة األمنية –في وضع تحكمي أصالً -وغياب السمطة المضادة.
ووقفنا عمى ىشاشة "االستقرار" الذي يعتبره البعض عنواف "االستثناء المغربي" وامكاف التراجع عف

أبسط المكتسبات في أية لحظة إذا تَ َكد َر مزاج الحاكميف.
ىذا يفرض عمينا االنخراط في الحركات االحتجاجية ،وتكثيؿ الجيود لمواجية حمالت القمع،

والتفكير في الوسائؿ الجديدة لفضح االنتياكات ومؤازرة الضحايا ،والتعاوف مع فاعميف جدد مف قادة
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الحركات االحتجاجية وعائالت المعتقميف ،وتطوير آليات المتابعة الحقوقية واالضطالع بأعباء جديدة عمى
مستوى نشاط المناضميف في الفضاء األزرؽ ،وتعزيز الصمة باألوساط الحقوقية واليسارية عمى الصعيد

الوطني وعبر العالـ والعمؿ عمى صياغة البرامج النضالية لتعزيز حركية المجتمع المطابقة لمتقدـ وطرح
البدائؿ وصياغة الشعارات المالئمة لكؿ مرحمة في اتجاه تعزيز المكتسبات والحرص الجماعي عمى

مراكمتيا وصيانتيا .وسيكوف مف الضروري ،في ىذا الصدد ،إبداع آليات االستش ارؼ واالستباؽ ،انطالقاً
مف التحميؿ الممموس لمواقع الممموس واإلصغاء لنبض المجتمع وتعبيراتو .كما سيكوف مف المفيد بمورة
تصور مشترؾ ومتقدـ ومالئـ لمعدالة المجالية وما يرتبط بيا مف إجراءات.
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الباب األول  -التوجهات اإلستراتيجية الكبرى :
هوية يسارية متجددة ،مستوعبة لمتطورات ،مستفيدة من الوجه
المشرق لثراتنا الديني والثقافي

بمناسبة انعقاد مؤتمرنا الوطني الرابع ،نعيد التأكيد عمى أف الحزب االشتراكي الموحد "يستمد

مبادئو ومنطمقاتو النظرية والسياسية مف الرصيد اإليجابي لمفكر االشتراكي ،والديمقراطية في جميع أبعادىا

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمغوية والتنموية ،والقيـ العقالنية لمحضارة العربية واألمازيغة
واإلسالمية التي تتجاوب مع الفكر الحديث في أ بعاده اإلنسانية والكونية ،واعتماد الديمقراطية والحداثة

كاختيار لبناء دولة الحؽ والقانوف في إطار مجتمع تسوده الحرية والعدالة االجتماعية وحقوؽ المواطنة
الكاممة والمساواة التامة بيف المرأة والرجؿ.
ييدؼ إلى :

 ترسيخ السيادة الوطنية عمى كامؿ التراب الوطني وتوطيد التمازج االجتماعي ضد كؿ أشكاؿالتمييز بيف المواطنيف والمواطنات.

 إقرار الديمقراطية في الدولة والمجتمع ،في شتى أبعادىا السياسية واالقتصادية واالجتماعيةوالثقافية والمغوية والجيوية والتنموية ،وذلؾ بتحديث النظاـ السياسي ،واالرتكاز عمى مبادئ

العدالة والمساواة والتضامف واحتراـ الكرامة اإلنسانية والرفع مف المستوى المعيشي لممواطنيف
واحتراـ حقوقيـ والعمؿ مف أجؿ سالمة البيئة وحمايتيا.

 الدفاع عف حقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا كونيا ومناىضة جميع الخروقات التيتطاليا مف طرؼ الدولة أو األفراد أو الجماعات ،ونشر مبادئيا وتربية المواطنات والمواطنيف

عمييا.

 -تخميؽ الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي واإلثراء غير المشروع.

 توحيد جيود كؿ الديمقراطييف والتقدمييف بما يخدـ المصالح الحيوية لموطف والمواطنيفوالمواطنات.

 تحقيؽ تنمية شاممة ومستديمة تستجيب لحاجيات المواطنيف والمواطنات في التقدـاالقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 إشاعة وتنمية الثقافة الديمقراطية والتربية عمى مبادئيا والتعريؼ بالحقوؽ والحرياتالديمقراطية والحد مف خرقيا وانتياكيا.

 -تأميف الموارد الطبيعية لألجياؿ المستقبمية والحفاظ عمى التوازف البيئي.

 إقرار المساواة الشاممة بيف المرأة والرجؿ والنيوض بأوضاعيا عمى كافة المستوياتومناىضة كؿ أشكاؿ التمييز ضدىا.

 -تأطير المواطنيف والمواطنات واشراكيـ في تدبير شؤونيـ العامة واحتراـ إرادتيـ.
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 االىتماـ بقضايا اليجرة والمياجريف ومناىضة العنصرية ،والعمؿ عمى ضماف حقوؽالمياجريف والمياجرات في الوطف والبمد المستضيؼ.

 المساىمة في تعزيز مقومات التكامؿ المغاربي عبر السعي لخمؽ وتمتيف أسسو الماديةوالتواصمية لبناء وحدة مغاربية ديمقراطية بعمقيا العربي واألمازيغي واإلفريقي والمتوسطي في

أفؽ تمتيف المصير المشترؾ لمبمداف العربية لتأسيس كياف ديمقراطي متعدد.

 المساىمة في بناء نظاـ إقميمي عربي موحد عمى أساس ديمقراطي تراعى فيو الخصوصياتاإلثنية بما يضمف الوحدة في التنوع.

 المساىمة في بناء نظاـ عالمي ،يستجيب لمصالح األمـ والشعوب في السمـ والمساواة،والتوزيع العادؿ لمخيرات واالستفادة المتبادلة مف التقدـ االقتصادي والعممي والتكنولوجي

والتواصؿ اإلعالمي ،واقرار الديمقراطية في المنظمات والمؤسسات الدولية.

 نصرة قضايا الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف واحتراـ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،وتطويرعالقات التعاوف والتضامف في إطار االحتراـ المتبادؿ مع القوى الديمقراطية واالشتراكية التي

تعمؿ مف اجؿ تقدـ وازدىار الحضارة اإلنسانية الكونية ،والسعي إلى اإلسياـ في بمورة
مقومات مجتمع عادؿ ذي آفاؽ اشتراكية".
وبمناسبة انعقاد مؤتمرنا الوطني الرابع ،نريد التأكيد أيضاً عمى مجموعة مف التوجيات :

 تعتبر الصحراء الغربية جزًءا مف الوطف المغربي .لذا فعودتيا إلى حظيرة الوطف ،تدخؿ في
استكماؿ األطراؼ المحررة وىي بذلؾ تمثؿ قضية الشعب المغربي عامة .كما أف ىناؾ أجزاء
أخرى الزالت مستمبة والبد مف تحريرىا مستقبال (سبتة ومميمية والجزر الجعفرية).

إف موقؼ الحزب االشتراكي الموحد ثابت وواضح مف القضية الوطنية وىو بذلؾ مستعد بدؿ

دفاعا عف الوحدة الوطنية ،عمى كافة الواجيات .ومف ىذا المنطمؽ جاءت المساىمة
الغالي والنفيس
ً
الدبموماسية لقيادة الحزب في حؿ المشكؿ مع السويد إثر الخالؼ الدبموماسي الذي حصؿ بيف البمديف
وحيث كانت فيو القضية الوطنية ىي المستيدفة باألساس.

في ىذا الباب يقترح الحزب تنشيط أدوات الدبموماسية الشعبية التي يكوف عمادىا الشعور والحس

الوطني المؤطر سياسيا والمستوعب لقيـ العصر ومرجعيتو الحقوقية ،ىذا طبعا إلى جانب دبموماسية
الدولة المعيودة والتي أظيرت محدوديتيا وفي كثير مف األحياف تخاذليا.

كبير ومتزايداً نظ ار ألىميتيا سواء مف
اىتماما ًا
 تعد اليجرة في طميعة القضايا التي يولييا الحزب
ً
الناحية العددية أو لدورىا األساسي بالنسبة لممجتمع الوطني الداخمي أو كاستم اررية جغرافية
وسكانية لو عبر العالـ .فالخمس مميوف مواطف مغربي المتواجدوف عبر بمداف العالـ ال يمثموف،
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فقط ،يداً عاممة أو جالية منتجة يستفيد مف مواردىا اقتصاد الوطف األـ ،بؿ يجب النظر إلى
أفرادىا باعتبارىـ مواطنيف ومواطنات مغاربة بالميجر.

إف السياسات المتبعة لحد اآلف غايتيا تدجيف واستيالؾ لمطاقات البشرية والمادية لميجرة ،ويتـ

التعامؿ مع مواطنييا كرعايا مف الدرجة الثانية نظ ار لحرمانيـ مف أىـ حقوؽ المواطنة الممثمة في عدـ

السماح ليـ بالتصويت والترشيح لمبرلماف.

 إف دور المرأة في أي مجتمع ىو المحدد لقدرتو عمى التطور والنمو وبناء مجتمع ديمقراطي فعمي.
في المجتمعات المتقدمة ديمقراطيا ،ال تطرح مسألة المرأة في مستوى المطالبة بحقوقيا في
المساواة مع الرجؿ ،بؿ ترقى إلى مستوى معالجة بعض الجوانب الخاصة بيا كعنصر نسوي .أما

في المجتمعات الذكورية  -الباطرياركية  -كالمغرب فإف مطالب المرأة تكمف في حقيا المشروع
كعنصر بشري غير متساوي الحقوؽ مع العنصر الذكوري ،وىذه معضمة تطرح عمؽ التوازنات

داخؿ المجتمع لذا نجد أنفسنا وكأننا أماـ جسد نصفو مشموؿ .إف معضمة التساوي المطمؽ بيف
الرجؿ والمرأة في مجتمعنا تعد أـ القضايا ،دونيا ال يمكف الحديث عف التحديث والديمقراطية

وحقوؽ اإلنساف.

إف الحزب مطالب بوضع مسألة المرأة في مقدمة مطالبو السياسية وبرامجو االجتماعية ،وىو

كذلؾ مدعو لخوض غمار ثورة ثقافية يكوف مدخميا تحرير المرأة المغربية مف رواسب الثقافة الماضوية

العتيقة.

 يشكؿ الشباب عماد البالد ،كما يقاؿ ،وكما ىو الحاؿ في الواقع .إف الشباب ىو ذخيرة حيوية
داخؿ المجتمع وبقدر تأىيؿ شباب البالد بقدر ما نستطيع ضماف تطوره وتمكينو مف التقدـ
واالزدىار .والمجتمع المتحرر والديمقراطي وحده يضمف لشبابو نفس الفرص لضماف المستقبؿ

الزاىر لكافة أبنائو .والحاؿ أف السياسات المتبعة تضرب في العمؽ طموحات شبابنا وشاباتنا

وتغمؽ أماـ جميـ إمكانيات تحقيؽ مطامحيـ بسد فرص التكويف والشغؿ والتفتح والمشاركة.

إف الحزب مطالب بخمؽ القنوات التواصمية مع الشباب عبر كؿ واجيات تواجدىـ مف أجؿ

توعيتيـ وتكوينيـ وتأطيرىـ.

 إف المسألة الثقافية ال تقؿ مكانة عف القضية الوطنية .إنيا تمثؿ اإلسمنت الذي يرص مختمؼ
المبنات التي يقوـ عمييا كياف الشعب المغربي .ووعيا مف الحزب بالدور األساسي الذي يمعبو

العامؿ الثقافي في تكويف الشخصية الوطنية ،فإف الحزب االشتراكي الموحد يعي جيدا أف "عمؽ
المعضالت الكبرى في المجتمع المغربي ىو ثقافي باألساس ،وأف التخمؼ التاريخي الذي نعانيو
ىو نتيجة االستبداد السياسي واالستغالؿ االقتصادي والديني والتضميؿ اإلعالمي والفساد بمختمؼ

أشكالو وتجمياتو ،األمر الذي يعبر عف فشمنا في تحقيؽ نيضة ثقافية تقطع مع مجتمع ما قبؿ
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الحداثة وتتيح إمكانية فعمية إلقرار الديمقراطية الحؽ باعتبارىا رىانا مجتمعيا ثقافيا بالدرجة
األولى".

لقد كانت ىناؾ إرىاصات رائدة قامت بيا الحركة الوطنية عند مقاومتيا االستعمار المباشر ،وذلؾ

عبر التصدي لبراثيف الثقافة االستبدادية المدجنة لموعي الشعبي ،في زييا الرجعي المخزني ،والمتكالبة مع

معا الدعامة األكيدة لممزيد
الثقافة االستعمارية العنصرية اليادفة إلى تعميـ االستيالب الفكري والثقافي ومثمتا ً
مف االستبداد واالستغالؿ واالضطياد .ولقد ثابرت الحركة التقدمية بعد االستقالؿ السياسي لترسيخ ثقافة
التحرير ومواجية الثقافة الرجعية المخزية واالستعمار الجديد ،والشيء نفسو تواله باستماتة اليسار الجدري

السبعيني وقوى المجتمع المدني التي تبنت مواقفو .إال أنو خالؿ سنوات الرصاص ،عمد النظاـ المخزني إلى
سموؾ سياسة استبدادية عمادىا القمع الممنيج واالستالب الثقافي الكاسح .وقد نتج عمى ىذا الوضع الشاذ
تراجع المد الثقافي التحرري "لمصمحة ثقافة الخضوع والوالء والبيرجة والثقافة الرجعية الظالمية المرتينة

لمغيبيات والداعية لمنكوص واالرتداد إلى النماذج الماضوية ،والترويج الواسع لديمقراطية الواجية؛ وفسح
المجاؿ المشرع لييمنة سمطة الماؿ عمى قنوات اإلعالـ والثقافة؛ مما يستمزـ اليوـ ضرورة العناية القصوى
بالبعد الثقافي والفكري في شموليتو وضمنو التوعية الثقافية لممناضالت والمناضميف باعتبارىا إحدى المياـ

المستعجمة آنا واستقباال".

انطالقا مف أىمية العامؿ الثقافي في مستواه الشمولي وأىميتو لتنوير الوعي الشعبي العاـ ،فإف

الحزب مطالب بوضع برنامج ثقافي شامؿ يخص كؿ الواجيات التي تفعؿ وتتفاعؿ مع الوعي الشعبي.

وبالطبع يمتد التصور الحزبي لمعامؿ الثقافي إلى كؿ المرافئ االجتماعية والسياسية والفكرية والروحية ،الفنية

والمغوية.

 وبما أف التعميـ والصحة يشكالف العمود الفقري لمكياف المجتمعي وحيويتو وفعمو ،فإف تعميـ

التعميـ وضماف مجانيتو وعقالنيتو تمثؿ مطالب جوىرية لمجموع الشعب المغربي منذ االستقالؿ

السياسي .لقد ُحورب تعميـ التعميـ ،بؿ حصؿ ،في العقود األخيرة ،تراجع عف الكثير مما تحقؽ
يجيا ،بتعميـ تجاري مخوصص.
في ميداف التعميـ العاـ وتعويضو ،تدر ً
وىو األمر الذي ينطبؽ عمى الصحة العمومية التي يمزـ أف تكوف مجانية وفي مستوى الئؽ يتمتع

بو كؿ المواطنيف .غير أف السياسات المتبعة لمنظاـ تيمؿ ىذا الجانب الحيوي والضروري لسالمة الجسد

االجتماعي مع خوصصة الميداف الطبي وجعمو سمعة غالية تدفع ثمنيا الجماىير الشعبية سواء باالنصياع

لقانوف السوؽ االحتكاري لمتطبيب مما يدفع شرائح كبرى مف الجماىير الشعبية إلى عدـ التطبيب.

وحتى ال نتيو في إعطاء أمثمة حوؿ الدوؿ التي عرفت تطو ار ممحوظا ،حيف ركزت باألساس عمى

عاممي الصحة والتعميـ لتطورىا ،كألمانيا والياباف وغيرىما مف الدوؿ الراقية ،نشير إلى حالة كوريا
الجنوبية التي كانت ،حتى بداية ستينات القرف الماضي ،مف بيف الدوؿ النامية وأصبح ليا شأف كبير اليوـ
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بيف الدوؿ المتقدمة .خالفا لذلؾ نرى أف سياسات النظاـ القائـ ببالدنا ىميا الوحيد ىو فتح المجاؿ
لمضاربات الريع والربح السيؿ لمسماسرة العقارييف والبنكييف سواء فيما يخص ميداف الصحة أو التعميـ .

 لقد وصؿ تموت الطبيعة وىدر طاقاتيا الطبيعية إلى حد أصبح ييدد سالمة الشعوب وخاصة
النامية منيا ،والتي ال تممؾ القدرة واإلمكانيات لمواجية أخطار تموث البيئة وما ينتج عنيا مف

أمراض وأضرار بالطبيعة وخيراتيا المعيشية مف موارد فالحية وغابوية ومائية إلى جانب الجفاؼ

والتصحر.

إف معضمة البيئة لـ تعد تيـ بمداً دوف سواه ،فيي اليوـ مشكمة اإلنسانية جمعاء لضماف تعايش

كوني مالئـ .ولذا فاف السياسة التي يمزـ إتباعيا ال يمكف حصرىا في مستواىا النفعي اإلنتاجي المحض،

بؿ يمزـ أف تتعداه لمراجعة نوع تطور مجتمعاتنا الكونية عمى كافة المستويات .األمر الذي يفرض مراجعة

نمط العيش والتعاي ش واإلنتاج المتبعة لحد اآلف .إف مفيوـ البيئة ييـ كؿ مياديف المعرفة وكؿ مجاالت
اإلنتاج ،لذا أصبح مف الضروري إدخاؿ التربية البيئية في كؿ مجاالت الحياة وتربية الناشئة وفؽ مبادئ

الحفاظ عمى البيئة مع تغيير نمط العيش مف أكؿ وشرب واستيالؾ وانتاج .

 إف نمط اإلنتاج ووسائؿ اإلنتاج والعالقات المتحكمة فييما تشخص نوع النظاـ القائـ والمصالح
المتضاربة داخمو .والحاؿ أف نمط اإلنتاج الطفيمي بالمغرب ،والعالقات الناتجة ،عنو تجعؿ منو

ميداف تضارب يحكمو قانوف الغاب الرأسمالي الميبرالي المتوحش.

والنتيجة المترتبة عف ىذا الوضع الشاذ ىي اغتناء متفاحش وسريع لمطبقة المخزنية المسيطرة

وأتباعيا ،وتفقير وتيميش غالبية الشعب .أي أننا أماـ اقتصاد يسمح بإغناء الغني وافقار الفقير .أي
اقتصاد تسوده المحسوبية والالمباالة واإلفالت مف العقاب والرشوة المزمنة.

إف الحزب ،والحركة الديمقراطية التقدمية عمو ًما ،مطالب بوضع برامج اقتصادية وتنموية دقيقة
وموضوعية وقابمة لمتطبيؽ وفي خدمة الفئات االجتماعية المتضررة .اقتصاد يعتمد عمى العنصر الذاتي

لمطاقات البشرية المغربية وخيراتو الطبيعية واإلنتاجية وتكريسيا لصالح المنتوج الوطني وفي خدمة
الشعب عبر توزيع عادؿ لمخي ارت.

يساريون يعيشون عصرهم

التراجع الذي عرفو اليسار في بعض البمداف كاف ناجماً عف التجربة السيئة لما ُسمي بالنظاـ
االشتراكي ،واعتماد أشكاؿ تنظيمية يغمب عمييا الطابع البيروقراطي ،وسقوط جدار برليف وما رافقو مف
ىجوـ إيديولوجي حاوؿ تبخيس المكتسبات التي جنتيا اإلنسانية عبر بوابة الفكر االشتراكي ،وحصوؿ
تحوالت متتالية في العالـ ،لـ يكف اليسار موفقاً دائماً في فيميا وادراكيا وتحميميا ،وتأخره في مجاؿ

إيجاد األجوبة المالئمة عف أسئمة الواقع المتغير.

ومع تراجع اليسار ،بدأنا ،في اآلونة األخيرة ،نالحظ نمو الشعبوية واليميف المتطرؼ.
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إف ىذا النمو ىو نتاج األزمة االقتصادية المزمنة التي تعيشيا مجتمعات يتحكـ فييا االقتصاد
الميبرالي.

عندما تسود األزمة وتستفحؿ ،يسيؿ تمرير الحموؿ التبسيطية إلى عقوؿ الناس .الحموؿ التي ال

تتطمب الكثير مف الجيد والتحميؿ والتبصر .الحموؿ التي تُوِى ُم َنا أف المسؤوؿ عف األزمة ىو اآلخر ،وأننا
يمكف أف نتغمب عمييا بضربة قاضية عندما ُن ْق ِ
صي ىذا اآلخر أو نجرده مف حقوقو .المجيود الوحيد

الذي تبذلو الشعبوية ىو شيطنة اآلخر.
ىؿ ماتت االشتراكية؟

ىناؾ مف أنذر بنياية اإليديولوجيا ونياية االشتراكية بسبب انييار المعسكر الشيوعي ،والطفرة
االقتصادية الرأسمالية ،قبؿ لحظات األزمة ،والعولمة وما يرتبط بيا مف تنميط اقتصادي واجتماعي،
وتزايد البطالة بشكؿ مثير ،والضغط المتزايد لمحاجات الواقعة عمى عاتؽ الدولة.

لكف كيؼ تموت االشتراكية ،وقد دخمت الترسانة الحقوقية مف أوسع األبواب ،وأصبحت الدساتير

تنص عمى بعض مقتضياتيا التطبيقية ،وتنقؿ بعض شعارات االشتراكييف إلى مصاؼ القواعد الدستورية

الكبرى.

كيؼ تموت االشتراكية ،بينما ظير أف بعض أفكارىا أصبحت ضرورية لمعالـ ،واحتاجت إلييا

الرأسمالية لتجاوز أزماتيا.

ليس ىناؾ إذف ما يمكف أف يحمؿ االشتراكي عمى الشعور بعقدة نقص ،خاصة أف كوارث التيميش

والفقر واالستغالؿ وتشييء اإلنساف وتدمير البيئة والتفاوتات الصارخة التي تزداد يوماً عف يوـ ،بيف

الفئات والشرائح داخؿ المجتمع الواحد وبيف البمداف والمجتمعات ،تؤكد الحاجة إلى أدوات إجرائية لمحد
منيا ،وىو ما تطالب بو منظمات إنسانية وىيئات مدنية وحركات اجتماعية.

طبعاً ،لـ يعد مف المنطقي أف تحمؿ االشتراكية نفس المعنى الذي كاف قائماً في القرف  2:حيث

كانت الطبقة العاممة تعيش أوضاعاً أشبو بالعبودية ،وكاف األمر يتطمب تغيير كثير مف األشياء لتحريرىا.

ؼ لمعامؿ ،في عدد مف الدوؿ ،بجممة مف الحقوؽ التي تحمي مستقبمو وأبناءه (التأميف
اليوـ ُي ْعتََر ُ
االجتماعي – العدالة االجتماعية – الضريبة التصاعدية – المدرسة العمومية المجانية).
والتعميـ.

االشتراكيوف اليوـ يطالبوف بالمزيد مف خدمات الدولة الراعية ،وخاصة في مجاالت الصحة
االشتراكية اليوـ لـ تعد ىي التدخمية المطمقة والحمائية المطمقة ووصاية الدولة المطمقة ،بؿ ىي

رفض الميبرالية المتوحشة والعولمة المتوحشة والعصبية الوطنية والتنمية االقتصادية بدوف تنمية اجتماعية.

ألد أعداء االشتراكييف ،اليوـ ،ىي الميبرالية المتوحشة ،ومعركتيـ ضدىا تتحوؿ اليوـ إلى معركة

أساسية ألف الميبرالية المتوحشة تحوؿ البشر إلى عبيد لدى الشركات متعددة الجنسيات.
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العممي.

االشتراكية ،اليوـ ،تقدـ الحموؿ ،وال تكتفي برفع الشعارات ،واكتسبت ،مع الزمف نوعاً مف الحس
االشتراكية اليوـ ،تؤكد تصالحيا التاريخي مع قيـ الثورة الفرنسية.
االشتراكية ،اليوـ ،ىي ديمقراطية مدفوعة إلى مداىا األبعد ،حيث يستطيع الكادحوف جعميا أداة

لخدمة مصالحيـ ،وىي بحث حثيث عف طرؽ مد الناس بالوعي والوسائؿ التي تجعميـ يستثمروف حقؿ
الديمقراطية مف أجؿ التحويالت المجتمعية الضرورية.

االشتراكية ىي سياسات عمومية في خدمة اإلنساف ،أينما كاف ،فييمنا مصيره ما داـ يقتسـ معنا

رقعة العالـ.

االشتراكية تعممنا فف العيش الرفيع مع اآلخريف في العالـ ،فال يمكف أف َنتَ َدب َر مصالحنا ،ىنا ،بما
ييدر مصالح الناس ،ىناؾ.
االشتراكية ،اليوـ ،ىي ربط التنمية االجتماعية بالتنمية االقتصادية ،فيذا الربط ليس "طبيعياً" وال

يمكف أف يجري بصورة تمقائية ،كما يريد أف يوحي بذلؾ دعاة الرأسمالية.

االشتراكية ،اليوـ ،ىي رفض تسييد منطؽ السوؽ المتوحش والوجو الفوضوي في العولمة ضداً

عمى إرادات الشعوب ومصالحيا.

االشتراكية ،ىي الحفاظ عمى فكرة التخطيط لضماف رؤية استراتيجية في مجاؿ االقتصاد

واالجتماع.

االشتراكية ،اليوـ ،ليست مجرد التنصيص عمى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية التي تضمف

العدالة االجتماعية والتوزيع العادؿ لمثروة ،بؿ ىي ،أيضاً ،توفير الوسائؿ واآلليات التي تسمح لممواطنيف
بحسف اإلفادة العممية مف تمؾ الحقوؽ.

االشتراكية ،اليوـ ،ىي االنطالؽ مف أف مرافؽ الخدمات األساسية ليست لمبيع والشراء (التعميـ

والصحة والماء ووسائؿ النقؿ الكبرى).

االشتراكية ،اليوـ ،ىي رفض الخوصصة المتخفية التي تبدأ بتدمير وافقار القطاعات العمومية،

بشكؿ منيجي ،بطريقة يصبح معيا اإلقباؿ عمى خدمات القطاع الخاص أمر واقعاً وضرورة عممية ال

محيد عنيا.

االشتراكية ،اليوـ ،ىي االقتناع بأف دور الدولة يظؿ ضرورياً ،في االقتصاد ،حتى ال َيتَغو َؿ
السوؽ ،فال بد دائماً مف حد أدنى مف الضبط.
االشتراكية ،اليوـ ،ىي التعايش الثالثي بيف القطاع الخاص والقطاع العاـ والقطاع المختمط ،ولكؿ

دوره ومجاالتو المحددة عمى ضوء سياسات عامة تقررىا الشعوب.

االشتراكية ،اليوـ ،ىي أف االعتراؼ بدور القطاع الخاص ال يعني إفراد ذات المعاممة لممقاوالت

الصغرى والمتوسطة ،ولممقاوالت الكبرى.
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االشتراكية ىي أنسنة االقتصاد وجعؿ إسعاد اإلنساف ،أوالً ،ىدفاً لكؿ السياسات والبرامج ،أي أف

االشتراكية تجعؿ مف اإلنساف أولوية.

االشتراكية ىي تحويؿ قيـ التضامف والعدؿ والمساواة إلى إجراء وسياسات ممموسة يمكف التثبت

مف آثارىا باستخداـ معايير عممية.

واليساريوف ،اليوـ في العالـ ،واعوف بأىمية الدور الذي يمعبو المجتمع المدني ،عمى الصعيديف

المحمي والعالمي ،لتطوير الديمقراطية وحماية الحقوؽ األساسية لممواطنيف وتمريسيـ عمى المشاركة في
صنع مصير مجتمعاتيـ حتى يحدوا بذلؾ مف نفوذ رأس الماؿ في توجيو الحياة السياسية والمؤسسية.
وليذا تُ َمثِّ ُؿ حركة المنتديات االجتماعية العالمية واحدة مف األدوات األساسية لممساىمة في بناء عالـ
أفضؿ لجميع سكاف األرض ،وذلؾ بجانب الحركات البيئية والحقوقية وتيارات العولمة البديمة.
واليساريوف يدركوف أىمية عدد مف المطالب االجتماعية المتعمقة بتحسيف أحواؿ المرأة وتحقيؽ

المساواة وضماف المشاركة المنصفة في مراكز القرار وكفالة الحؽ في التعميـ والصحة وتوفير الحد األدنى
االجتماعي لكافة المواطنات والمواطنيف ،التي ال يمكف الخروج مف التخمؼ دوف توفيرىا.

واليساريوف ،اليوـ ،عندما يناضموف مف أجؿ تخفيض ساعات العمؿ ،فإنيـ يريدوف بذلؾ إسعاد

اإلنساف وتمكينو ،أكثر ،مف فرص مراقبة الشأف العاـ وتتبع أحواؿ مجتمعو والتدخؿ لتوسيع دائرة الحقوؽ
والسعي إلشباع المزيد مف الحاجيات الذاتية واسعاد اآلخريف.

واليساريوف ،بصورة عامةُ ،يقَ ِّد ُروف حيوية النضاؿ الذي يخوضونو ،عمى أكثر مف صعيد ،مف
أجؿ ضماف المساواة في الحقوؽ السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية بيف الرجاؿ والنساء.
واليساريوف الحقيقيوف يولوف قضية األخالؽ في السياسة أىمية قصوى ،وىذا يمثؿ إحدى النقط

الجوىرية التي تميزىـ عف أىؿ اليميف الذي يستيينوف بالمعطى األخالقي بذريعة خدمة البعد العممي
والبراغماتي في السياسة.

ونحف ،كيسارييف مغاربة ،لسنا مستعديف لمتنازؿ عف االحت ارزات األخالقية التي نتمسؾ بيا،

وخاصة في المجاؿ االنتخابي ،حيث إننا سنواصؿ رفض ترشيح أشخاص سبؽ ليـ أف ترشحوا أو تحمموا

المسؤولية في أحزاب إدارية ،أو سبؽ أف استعمموا وسائؿ ال نظامية في السياسة أوال تتوفر فييـ شروط
االلتزاـ األخالقي.

دائما -فكرة التوفر عمى عدد وافر مف أعضاء مجمس النواب بواسطة
لقد رفضنا –وسنرفضً ،
تجاىؿ الشروط األخالقية في المرشحيف؛ عمماً بأف أي حزب مف األحزاب ،في المغرب ،ال يمكف أف
يحافظ عمى استقالليتو حياؿ النظاـ إذا تورط أعضاؤه في ممفات الفساد ،واذا أضحى يجري وراء المقاعد

فقط ويفتح ذراعيو لألعياف والمفسديف.
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رؤيتنا االقتصادية
تستند رؤيتنا االقتصادية ،في اإلجماؿ ،إلى العناصر الكبرى اآلتية :
 ربط القرار االقتصادي بصناديؽ االقتراع ،بما يضمف ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظؿممكية برلمانية.

 إعادة االعتبار لمدور االقتصادي لمدولة في ما يتعمؽ بالتخطيط واالستثمار ودعـ الطمبالداخمي وحماية اإلنتاج الوطني والحفاظ عمى مبدأ التدبير العمومي لمقطاعات االقتصادية

االستراتيجية ومراجعة سياسة الخوصصة والتدبير المفوض التي اعتُمدت سابقاً.
 بناء اقتصاد وطني قوي تنافسي وتضامني ،وخاصة مف خالؿ خمؽ شروط إقالع صناعيمستند إلى البحث العممي والمعرفة وموجو أوالً وقبؿ كؿ شيء ،إلى تمبية االحتياجات الداخمية
وتثميف اإلنتاج الفالحي وتجنيب البالد مخاطر تقمبات المناخ واألسواؽ الخارجية.

 -إخضاع التوازنات الماكرواقتصادية لمتطمبات التوازنات االجتماعية والبيئية.

 حؿ مشكمة تمويؿ النشاط االقتصادي ،بواسطة خمؽ شروط منافسة حقيقية بيف األبناؾوتحقيؽ إصالح جبائي يضمف العدالة الضريبية.

 إعادة التفاوض بشأف مضاميف وبنود االتفاقيات التجارية بما يضمف المصالح الوطنية.حماية البيئة ..حماية اإلنسان
نعيش دورة تاريخية محكومة بخطر بيئي داىـ ،ال يمكف أف نترؾ مصيرنا بيف أيدي المؤسسات

المالية الدولية والمجمعات الصناعية الكبرى التي تريد أف تفرض قوانينيا ،ألنيا منظمة بشكؿ جيد ،عمى
جماىير الشعوب التي لـ تعد الديمقراطية التمثيمية الباردة بكافية لحمايتيا.

إف الكارثة التي تنتظرنا في السنوات القميمة القادمة تيدد استمرار الجنس البشري ،ولذلؾ فإف

نضالنا ،عمى المستوى اإليكولوجي اليوـ ،يروـ إنقاذ اإلنسانية بأسرىا.

البد ،إذف مف تكثيؼ أشكاؿ الضبط المالئمة ،باسـ المجموعة الوطنية وباسـ الييئات األممية

(االتفاقيات الدولية الحامية لمبيئة).

إف التزامنا بالنضاؿ مف أجؿ التنمية المستدامة وحماية البيئة واحتراـ االلتزامات المفروضة عمى

اإلنساف ،في ىذا الشأف ،وحرصنا ،اليوـ ،عمى مضاعفة االىتماـ بقضايا البيئة ال تحركو دوافع تقميد
اآلخريف أو مسايرة موضة طارئة ،إنو يقع في عمؽ اىتماماتنا وأولوياتنا األصمية وجوىر مشروعنا ،وىو

في النياية يمثؿ النتيجة المنطقية لكوننا جعمنا اإلنساف في محور االىتماـ المركزي.
الجديد ،اليوـ ،ىو إبداع المزيد مف األدوات ووضع المزيد مف البرامج.
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صحيح أننا نعايف حالياً تبمور ثقافة جديدة أصبح ليا طابع أممي ،حقوقيُ ،مْم ِزٌـ ،يخترؽ كؿ
التوجيات ويفرض نفسو عمى الجميع ،ومع ذلؾ فنحف نجد في العديد مف األفكار العامة التي تستند إلييا

(اإليكولوجيا االشتراكية) ما ىو جدير باالعتماد والتبني.

تعتبر اإليكولوجيا االشتراكية أف نيج الرأسمالية ىو اإلنتاجية المفرطة بدوف قيود ،ىذا النيج

ث ،وليذا فال بد مف حموؿ جذرية لمعالجة
أوصمنا إلى نتيجة تيدد بقاء اإلنسانية فالموارد تُ ْي َد ُر والبيئة تَتَمَو ُ
الوضع ،استناداً إلى تحميؿ اآلليات التي تقود إلى األزمة وعدـ االكتفاء برصد المظاىر.
تقترح (اإليكولوجيا االشتراكية) تكثيؼ وتوسيع دائرة الحوار وفضاءات التشاور المبني عمى التكافؤ

والمساواة والمتحرر مف الضغوط  ،وترى ضرورة االلتزاـ بتحديد حجـ اإلنتاجية وأنماط االستيالؾ
والحاجيات الحقيقية بما يطابؽ المصمحة الموضوعية ألجيالنا الحالية والمقبمة ،والتحرر مف الكثير مف

القواعد التي فرضتيا عمينا الرأسمالية لمعيش ،واألخذ بنموذج جديد لتحديد معنى التقدـ المنشود وعدـ ترؾ
الميمة لمرأسمالية .ىذا النموذج الجديد ي ْخ ِ
ضع اإلنتاج واالستيالؾ لمتطمبات حماية النظاـ البيئي.
ُ
ترى اإليكولوجيا االشتراكية أف الجري نحو مضاعفة الربح إلى أقصى مدى ممكف ،يؤدي إلى
عرض إنتاجي ليس لو حدود وتكثيؼ اإلنتاج بالشكؿ الذي ال تستطيع الطبيعة تحمؿ النفايات الناتجة عنو
صد ُر إلى بمداف الجنوب ،واالستغالؿ المفرط لمموارد الطبيعية.
والتي تُ َ
وتثمف اإليكولوجيا االشتراكية الدور الحيوي الذي يمعبو التخطيط البيئي ،عبر اآللية الديمقراطية

الواعية ،في تأسيس االلتزاـ الجماعي ببناء نمط جديد مف التنمية كفيؿ بجعؿ اإلنتاج واالستيالؾ
والحاجيات تتحدد وفؽ المتطمبات الحقيقية لممنفعة االجتماعية والبيئية.

ِّ
وضخ نفس جديد فييا ،وبرفض خوصصة
وتنادي بضرورة مراجعة األبنية واليياكؿ المؤسسية

قطاع الخدمات العامة ،وبخوض معركة ثقافية شاممة ضد نظـ الدعاية واإلشيار التي تكيؼ العقوؿ
وتسوؽ الناس إلى حتفيـ وىو مبتسموف ،وضد التوجيات التي تكرسيا منظمة التجارة العالمية.
والعواطؼ ُ

الديمقراطية والممكية البرلمانية والدستور
نحف قوة تناضؿ مف أجؿ الديمقراطية الحؽ.

ونعتبر أف ىناؾ قواعد عامة لمديمقراطية ال يمكف االستغناء عف إحداىا بدعوى الخصوصية.

الخصوصية تيـ جوانب محددة حص اًر ،تُِرؾ لممجتمعات أف تختار ،بصددىا ،بيف أنظمة عدة (مثؿ
شكؿ الدولة – نمط االقتراع – مراقبة دستورية القوانيف عف طريؽ الدفع أو الدعوى – برلماف مف غرفتيف
أو مف غرفة واحدة).

القواعد العامة تتمثؿ في السيادة الشعبية ،وفصؿ السمطات ،ووجود برلماف منتخب دورياً مف خالؿ

انتخابات حرة ونزيية ومفتوحة تضمف التعددية والحؽ في التداوؿ وتمنح المعارضة حقوقاً كافية تمكنيا مف
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الوصوؿ إلى سدة الحكـ ،والتنصيص عمى الحقوؽ والحريات األساسية ومنح ضمانات ممموسة لالستفادة
منيا عممياً ،واحتراـ مبدأ الشرعية وحكـ القانوف ومدنية الدولة وحرية العقيدة واعتماد نظاـ المواطنة.

لـ تعد ىناؾ منظومة ديمقراطية خاصة بػ "البمداف االشتراكية" .يجب أف يكوف الدستور مفتوحاً عمى

تطبيؽ اختيارات اقتصادية واجتماعية مختمفة ،اشتراكية أو ليبرالية ،يتبناىا فاعموف ذوي مرجعيات

إيديولوجية مختمفة ،والمفروض أال ينص الدستور عمى اختيار قار فيفرض عمى مف يريد تطبيؽ اختيار
مختمؼ الثورة عمى النظاـ ثـ دسترة اختياره ىو اآلخر..

"الثورة" ،اليوـ ،بمعنى تغيير الفريؽ الحاكـ والبرامج والتوجيات المعتمدة رسمياً في الدولة ،تتـ مف

داخؿ نفس الدستور.

طبعاً اليساريات واليساريوف يتعامموف مع الديمقراطية بطريقة مختمفة عف الطريقة التي يتعامؿ بيا

معيا اآلخروف (الميبراليوف مثالً).

اليساريوف ىـ أكثر ديمقراطية ،فيـ يعتمدوف عمى نفس اآلليات والقواعد الكالسيكية المعروفة

لمديمقراطية ،لكنيـ يدفعوف بيا إلى أقصى مدى ممكف ،وعمى مختمؼ المستويات.
ىـ أحرص عمى قيمة الحرية ومكانتيا.

ىـ أشد الناس استنكا اًر لمتجاوزات واالنتياكات.

ىـ ال يكتفوف بتبني الحقوؽ بؿ يعمموف ،باستمرار ومثابرة ،عمى تمكيف أكبر عدد مف المواطنيف

مف استثمارىا وتفعيميا .يربطوف بيف األىداؼ والوسائؿ ،ويحاولوف إعطاء الجماىير الوسائؿ لكي تُتَابِ َع ما
يجري وتكوف قادرة عمى التقييـ والحكـ والمبادرة والتدخؿ والمشاركة والحوار والتشاور.
ىـ يعمموف عمى توسيع فضاءات الدمقرطة لتشمؿ فضاءات اإلنتاج ،أيضاً ،والفضاءات المحمية

والحياة الجمعوية.

ىـ يعمموف عمى تحرير الديمقراطية مف سطوة المؤسسات المالية الدولية وامالءاتيا المجحفة ،ومف

استعماؿ الديوف بغاية تعميؽ التبعية والتحكـ وحماية مصالح الدائنيف عمى حساب الشعوب وقوت وسعادة
أبنائيا.

وىـ يبنوف نمطاً مف األحزاب المعروفة بقدرتيا عمى المساىمة ،أكثر ،في تعميؽ وحماية

الديمقراطية وترسيخ أسسيا وأركانيا .وىو نمط مف األحزاب الفاعمة والحاضرة ،يومياً ،والتي تمثؿ ،ىي
نفسيا ،فضاءات لمتمرس الديمقراطي والتكويف السياسي العالي واغناء تجربة األعضاء وتوسيع آفاقيـ

الفكرية والمعرفية وتزويدىـ بالمعمومة ،واستقطاب أكبر قدر مف المواطنيف الذيف تجمعيـ رابطة حزبية
وح ِميةٌ نضالية وانشغاؿ جماعي مستمر بتقدـ مجتمعيـ وازدىار بالدىـ وبمستقبؿ أبنائيـ.
عميقة َ
النمط الحزبي اليساري نمط حي متحرؾ وكفاحي ،تناضؿ أحزابو في واجيات وحقوؿ مختمفة،
ويرتبط مناضموه ومناضالتو بالنقابات العمالية ،ويؤسسوف تعاونيات وىيئات مدنية ومراكز بحث ومنظمات
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وي ْب ُدوف قد اًر عالياً مف االستعداد لبذؿ
لمتربية والثقافية والتخييـ ،وينزلوف إلى الشارع عند الضرورةُ ،
التضحية مف أجؿ أفكارىـ ومف أجؿ اآلخريف.
وىـ يعتبروف بأف فكرة (الديمقراطية التشاركية) تمثؿ وصفة ضرورية إلغناء التجربة الخاصة

لمديمقراطية التمثيمية ،وفتح آفاؽ جديدة لتعميقيا وتصحيح اختالالتيا وتجذير حس المسؤولية والمشاركة
لدى المواطنيف.

اليساريات اليساريوف المغاربة يسجموف بم اررة أف المغرب لـ يخرج بعد مف التخمؼ ،وأف آفات

الفساد والريع والبيروقراطية تحاصره مف كؿ جانب وتصفد حركتو وتدمي جسده المتيالؾ ،وىـ يعتبروف
بأنو ال يوجد أي بديؿ عف الديمقراطية لمعالجة أسقاـ وعمؿ ىذا الجسد ،ألف الديمقراطية تتيح ربط

المسؤولية بالمحاسبة ،وتسمح لنا بالخروج مف الوضع الذي نعيشو ،إلى اآلف ،وىو أف مف يحكـ ال
ُيحاسب ومف ُيحاسب ال يحكـ .االحتراز المسبؽ الذي تقدمو الديمقراطية لتجنب مثؿ ىذا الوضع المفارؽ
ىو ربط الحكـ ،أو القرار ،بصناديؽ االقتراع ،أي أف مف يحكـ يجب أف ينتخبو الناس بكؿ حرية ويولونو

أمر تدبير شؤونيـ العامة باسميـ ،ونيابة عنيـ.

وبما أنو ال بديؿ عف الديمقراطية ،فال بديؿ ،في نظاـ ممكي وراثي ،مثؿ المغرب ،عف الممكية

البرلمانية ألنيا صيغة التوفيؽ الوحيدة بيف الطابع الوراثي لمممكية وقواعد الديمقراطية.

وىذا يعني أف يكتفي الممؾ بأدوار رمزية وشرفية ،ويترؾ ،لمفريؽ المنتخب ،تدبير شؤوف الحكـ

طبقاً لما تَـ التعاقد عميو مع الناخبيف ،مع إمكاف تدخؿ الممؾ ،استثناء ،في ظرفية أزمة مف أجؿ ضماف
العودة المبكرة إلى الناخبيف لحسـ اتجاه حؿ األزمة.
وبناء عمى ما سبؽ ،ال نرى ،في الحزب االشتراكي الموحد ،ضرورة لمتصويت بنعـ عمى دستور

ضم َف القواعد المعروفة لمممكية البرلمانية ،بشكؿ واضح وال لبس فيو ،فبعد
مف دساتير بالدنا ،إال إذا تَ َ
أكثر مف ستيف عاماً عمى استقالؿ المغرب ،وبعد إصدار ستة دساتير ،لـ نستطع التوفر بعد عمى دستور
يتضمف تمؾ القواعد؛ وىذا ظمـ واجحاؼ في حؽ المغاربة ،ألنيـ ،مثؿ جميع أبناء شعوب األرض ،كانوا

يستحقوف الديمقراطية منذ .2:67

حؿ مشكمة النص الدستوري ،ال يعني ،طبعاً ،حؿ مشكمة الديمقراطية برمتيا ،ألف ىذه األخيرة

ليست فقط ىي النص الدستوري ،ولكف ىذا النص يمثؿ ركناً أساسياً وجوىرياً في البناء الديمقراطي.

واذا كنا مقتنعيف بأف ال بديؿ عف الديمقراطية ،فإننا نرى ،أيضاً ضرورة التأكيد عمى أنو ال بديؿ

عف الديمقراطية التي تُبنى بواسطة األحزاب السياسية المستقمة عف الدولة ،وأنو ال بديؿ عف مدنية الدولة
وحرية العقيدة.

المشاركة وعدم المشاركة في الحكومة

األصؿ أف األحزاب السياسية ال تكتفي بعرض برامجيا والدفاع عف أفكارىا واختياراتيا ،بؿ تصنع
ذلؾ مف أجؿ المشاركة في الحكومات لتطبيؽ برامجيا ،ألف األحزاب ليست نادياً فكرياً أو مرك اًز لألبحاث.
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ولكف ،في الحالة المغربيةُ ،يالَ َحظُ أف ىذه المشاركة ال تُ َم ِّك ُف األحزاب مف األدوات التي تسمح ليا بحكـ
البالد وادخاؿ برامجيا حيز التطبيؽ.
ىناؾ ما يشبو "برنامج الدولة القار" الذي ال يتأثر برياح االنتخابات أو بإرادة الناخبيف ،وليذا

يجب التأكيد أف المشاركة في الحكومة ليست مجدية إال إذا جاءت في سياؽ تغيير شامؿ ُي َوفُِّر شروط
نجاح االنتقاؿ.
المشاركة الحكومية التي تتجاىؿ برنامج االنتقاؿ ىي مشاركة تقبؿ بالمزيد مف تعميؽ وتأجيؿ

االنتقاؿ في انتظار ما سيحممو المستقبؿ ،وىي أشبو بعممية انتحارية وقبوؿ باألمر الواقع واستسالـ لو.

المشاركة في الحكومة ،إذف ،بالنسبة إلينا ،ال تتعمؽ ،فقط ،بعدد المقاعد النيابية التي نحصؿ

عمييا؛ بؿ تتعمؽ ،أوالً وقبؿ كؿ شيء ،بتدشيف مسمسؿ انتقالي ُيتَو ُج باستيفاء مقومات البناء الديمقراطي.
ىذا المسمسؿ ال يمكف أف يكوف مجرد شعار أو الفتة أو رغبة ذاتية لممشاركيف وحدىـ ،بؿ يتعيف

أف ُيبنى عمى أرضية صمبة –يفرضيا ميزاف قوى جديد -وتترجـ وجود إرادة سياسية لالنتقاؿ لدى األطراؼ
األساسية لمعبة.
ىذه اإلرادة السياسية ال تُستنتج مف مجرد قبوؿ اآلخر بمشاركتنا ،إنيا تتمثؿ في تعاقد واضح
بتبعات واضحة ،ال يترؾ ألي طرؼ فرصة المعب عمى الغموض مف أجؿ التحمؿ مف واجبات إنجاز مياـ

االنتقاؿ وتنفيذ متطمباتو.

األحزاب السياسية التي شاركت في الحكومات المغربية ،تتصرؼ كما لو أف مشاركتيا "عادية"،

جاءت في سياؽ "عادي" ،وفي بمد أكمؿ انتقالو الديمقراطي ،و َحؿ جميع مشاكؿ االنتقاؿ ،بينما الواقع غير
ذلؾ.
أية مشاركة حكومية ،اليوـ ،ستكوف ُمطَوقَةً بواجبيف اثنيف :

 )1واجب السير عمى تطبيؽ برنامج االنتقاؿ ،وفقًا لدستور الممكية البرلمانية (ميمة تأسيسية).
 )2واجب السير عمى تطبيؽ برنامج الحكومة لمعالجة القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية
المطروحة ،كأية حكومة في بمد ديمقراطي ولكف بما يتالءـ مع اقتضاءات سيرورة االنتقاؿ

الجارية ،وطبيعة تشكيمتيا "االنتقالية" الخاصة (ميمة تدبيرية).

المشاركة بدوف إنجاز الميمة األولى ليست مشاركة حكومية فعمية ،بؿ ىي مشاركة في التطبيع

مع وضع قائـ ال عالقة لو بالديمقراطية ،وقبوؿ بقواعد المعب المخزنية ،وىي ستكوف ىجينة وصورية
وفاقدة لممعنى ،ألف تطبيؽ أي برنامج حكومي ىو رىيف بتوفر وسائؿ تطبيؽ البرنامج ،وىي الوسائؿ التي

ال تتوفر إال في سيرورة انتقاؿ حقيقي.

إف خالفنا األساسي مع األحزاب "التاريخية" ،التي لعبت في الماضي أدوا اًر أساسية في مواجية

ت ىذه
االستبداد ،ىو حوؿ طبيعة عالقتيا الحالية بالنظاـ وحوؿ مشاركتيا في الحكومة .لقد تَ َحولَ ْ
المشاركة ،لدييا ،إلى غاية في حد ذاتيا ،فيي تشارؾ مف أجؿ المشاركة وتتعامؿ معيا كمناسبة لتحصيؿ
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مكتسبات ذاتية وتوزيع غنيمة المقاعد .يمكف أف تترتب ،عف ىذه المشاركة ،بعض التحسنات المحدودة
في األوضاع ،ولكنيا ،في النياية ،ال تستطيع تجاوز كونيا مشاركة إسمية في الحكومة وليس في الحكـ.
تتطمب المشاركة الحكومية ،في نظرنا ،توفر العناصر التالية :

 -1تعاقد مع الممكية عمى قبوؿ االنخراط في مسمسؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية التي تعني احتياز
الم ْنتَ َخبِيف لسمطة التقرير ووضع خيارات البالد وبرامجيا وربط المسؤولية بالمحاسبة عمى كؿ
ُ
المستويات.

 -2توفر دستور الممكية البرلمانية الذي يخوؿ الحكومة وسائؿ تطبيؽ برنامجيا ،ويخمص الحياة
المؤسسية المغربية مف االزدواجيات التي تؤدي إلى حالة مف عدـ تحديد المسؤوليات
وغموضيا.

 -3إفراز االنتخابات ألغمبية مستقمة عف "جياز الدولة" وذات تمثؿ حقيقي لمخيار الديمقراطي.
 -4حصوؿ انتخابات ُم َؤ ِّس َس ٍة ،حرة ونزيية ،متحررة مف التدخؿ اإلداري ،وبعيدة عف وسائؿ
الغش والتدليس وشراء األصوات ،ومتميزة بمشاركة األطراؼ األساسية في المعبة السياسية
وبموافقتيا عمى مساطرىا واجراءاتيا.

وفي جميع األحواؿ ،فإف أية مشاركة لحزبنا في الحكومة يتعيف ،مف الناحية التنظيمية ،أف تجري

بناء عمى قرار ُيت َخ ُذ في مؤتمر استثنائي خاص بذلؾ.
موقفنا من المسألة الدينية

اليسار ،عموماً ،ىو شجرة أنساب سياسية وفكرية تمثؿ العممانية قاعدتيا األساسية.
العمَ َمانِِّيةُ تقوـ عمى الفصؿ بيف الديف والدولة ،وتجعؿ مف الديف قضية شخصية تعني الفرد في
َ
عالقتو بخالقو ،أما السياسة فيي مجاؿ عقمي مدني وضعي مفتوح ييـ كؿ المواطنيف بغض الطرؼ عف
انتماءاتيـ الدينية وقناعاتيـ الروحية.

العممانية ساىمت في تطور المجتمعات ،وفي تجنب المزيد مف الحروب الدينية الداخمية بيف

ت فكرة السالـ األىمي ،ومنحت األقميات الدينية كامؿ حقوقيا في
وعمقَ ْ
المتواجديف في ذات الرقعة الترابيةَ ،
ممارسة عباداتيا والدعاية لدينيا وتكثير أعداد المنتسبيف إليو.
وبفضؿ العممانية ،في البمداف الغربية ،تتمكف الديانة اإلسالمية ،اليوـ ،مف تحقيؽ تقدـ في عدد

المنتسبيف إلييا ،بنسبة أكبر مما تحققو الديانات األخرى.

والعممانية تنيض كحؿ وحيد ،أحياناً ،لمكثير مف اإلشكاليات التي يمكف أف تعيؽ التعايش بيف

المجتمعات الواحدة ،مثؿ الحالة التي يتألؼ فييا مجتمع ما مف عدد مف السكاف موزعيف بالتساوي بيف
ديانتيف مثالً.

والعممانية ،كذلؾ ،ىي التي تضمف إعطاء المعنى الحقيقي لمفيوـ الدولة الوطنية ولمؤسسة

المواطنة التي تمثؿ عماد الديمقراطية الحديثة.
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ىناؾ مظاىر عممنة قائمة في جميع المجتمعات والبمداف ،وال يمكف ،اليوـ ألي بمد أو مجتمع أف
يوقؼ زحفيا ،ولـ يعد مف الممكف تماماً قياـ دولة دينية خالصة ،في أية بقعة مف العالـ ،وما يمكف أف

تصؿ إليو بعض الحركات األصولية ىو قياـ وىـ الدولة الدينية ،أو ما يشبو قميالً الدولة الدينية ،أو قياـ
نظاـ شمولي واستبدادي باسـ الديف.

العممانية ال تقوـ عمى معاداة الديف أو محاربة التديف أو منع الناس مف أداء شعائرىـ أو معاقبتيـ

عمى قناعاتيـ الدينية ،بؿ إنيا أكبر ضامف لمحرية الدينية ألنيا تحمي حؽ كؿ مواطف في االنتماء إلى
الديف الذي يريد وممارسة عبادتو بكؿ حرية ،حتى ولو كاف المواطف الوحيد الذي يديف بتمؾ الديانة في
البمد.

وبالرغـ مف كؿ ذلؾ ،فإننا ،كحزب ،ننشد ،في شروط المرحمة التاريخية القائمة ،إقامة (الدولة

المدنية) ،وىي صيغة إلزاحة إحدى العقبات األساسية في طريؽ بناء توافؽ تاريخي عمى إقامة الديمقراطية

في مجتمعاتنا المغاربية والعربية.

نحف نعتز بانتمائنا إلى اإلسالـ ،وال نعتبر أنو يمثؿ ،في حد ذاتو ،عنصر إعاقة لمشروع ركوب
مجتمعاتنا سبيؿ الحرية والتقدـ ،وال ُي ْش ِع ُرَنا بمركب نقص ،فميست ىناؾ ديانة غير قابمة لمتعايش والتصالح
مع الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ومتطمبات دولة القانوف .كؿ شيء يتوقؼ عمى ما يصنعو بيا أبناؤىا.
إف مفيوـ (الدولة المدنية) ُيبقي عمى حضور لمديف اإلسالمي في الفضاء العاـ مف خالؿ أربعة
جوانب :
 -1اإلشارة الدستورية إلى اإلسالـ كمكوف أساسي لميوية المغربية مف خالؿ التأكيد عمى أف
"المغرب بمد مسمـ في ظؿ دولة مدنية ذات سيادة كاممة" ،وعمى أف "اإلسالـ يمثؿ الديف

الرسمي لمدولة".

ولكف ذلؾ ،في نظرنا ،يتعيف أف يتقيد باالحت ارزات التالية :

 اإلسالـ المقصود ىو اإلسالـ القائـ عمى فيـ مقاصدي متنور لمنصوص. تُضمف لكؿ مف يوجد فوؽ التراب الوطني ،مف مغاربة وأجانب ،حرية اعتناؽ مختمؼ اآلراءواألدياف والمعتقدات وحؽ التعبير عنيا.
 ُيسمح لكؿ مغربي مسمـ ،في حياتو الخاصة ،أف يتبع المذىب الذي يشاء. ُيمنع استعماؿ أماكف العبادة لمدعاية السياسية أو لمدعوة إلى الكراىية أو العنصرية أوالطائفية.

 ُيمنع تأسيس حزب سياسي عمى أساس ديني أو عرقي. ُيمنع عمى كؿ مف يباشر وظيفة دينية رسمية االنتماء إلى حزب سياسي. -تمتزـ الدولة بعدـ تحقير أي مف األدياف والمعتقدات.
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 -2تمقيف مبادئ الديف اإلسالمي في التعميـ العمومي .ويتعيف أف يجري ذلؾ في إطار تأميف
حؽ ممارسة البحث العممي وفتح تخصصات متعمقة بمختمؼ األدياف ودراستيا وتدريسيا في
المستويات المتوسطة والعميا لمتعميـ ،مع الحرص عمى التزاـ المناىج والبرامج التعميمية والكتب

المدرسية ،كافة ،يقيـ التسامح الديني واحتراـ جميع األدياف وبمبادئ حقوؽ اإلنساف.

 -3استعماؿ اإلعالـ العمومي في نشر مبادئ الديف اإلسالمي واإلعالف عف مواقيت الصموات
وتتبع األخبار واألنشطة الدينية ،لكف مع تخصيص حيز لمواكبة أنشطة األقميات الدينية في

المغرب ،وااللتزاـ باحتراـ الديانات األخرى وقيـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية وأسس الحداثة
العقالنية في البرامج والمواد المبثوثة.

 -4تخصيص و ازرة لتدبير الشؤوف الدينية وشؤوف األوقاؼ ،عمى أف تحترـ في خطابيا وسموكيا
مبدأ سمو الدستور وتراتبية القوانيف وصالحيات المؤسسات التقريرية والتنفيذية لمدولة ،وعمى

أف تخضع لممحاسبة مثؿ جميع المرافؽ الحكومية األخرى ،وعمى أف تدمج في عمميا ميمة
السير عمى احتراـ ممارسة ذوي الديانات األخرى لشعائرىـ ،وعمى أف تنحصر ميمة
المجالس العممية في إصدار الفتاوى التي تيـ حياة المغاربة المسمميف دوف أي تدخؿ رسمي

في عمؿ المؤسسات العمومية ،وعمى أف تستمد فمسفة اإلفتاء مف األسس العامة لإلسالـ
المقاصدي المتنور .وعمى أف تضـ ىذه المجالس ،باإلضافة إلى عمماء الديف ،عمماء مف
تخصصات معرفية أخرى ،حتى يتـ التخمص مف وىـ االعتقاد أف عالـ الديف يستطيع اإلفتاء

في كؿ األمور ،بما في ذلؾ تمؾ المتصمة بعموـ أخرى ،دوف االستعانة بالعمماء المتخصصيف
في ىذه العموـ.

نحف ،في الحزب االشتراكي الموحد ،نعتبر الديف اإلسالمي ممكية جماعية لممغاربة ،لكف مشكمتنا

ىي مع مجموعة مف الممارسات مف قبيؿ :

 ممارسة االستبداد ،باسـ الديف ،واعطاء شرعية دينية لق اررات لـ تُت َخ ْذ ديمقراطياً مف طرؼمنتخبي الشعب ،وادعاء الحديث باسـ اهلل وخرؽ القواعد المتَعار ِ
ؼ عمييا لدولة القانوف.
ُ ََ
 تمتيع الحاكميف بالقداسة عمى أساس ديني. نشر التخمؼ والخرافة والشعوذة والعادات المخالفة لمقواعد العممية باسـ الديف (إخراج الجف مفأجساد البشر!؟).

 تكفير الخصوـ السياسييف والفكرييف ،وتيييج نفوس الجميور العاـ ضدىـ ،وتعريض سالمتيـوحياتيـ لمخطر.

 المس ،باسـ ،الخصوصية الدينية ،بالقواعد الكبرى لمديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ،بينما الحيزالخاص بالخصوصيات تنيض تمؾ القواعد ،نفسيا ،بميمة رسـ مداه وحدوده.

 -القراءة الحرفية والظاىرية لمنصوص الدينية وتجريـ االجتياد.
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 المزايدة ،باسـ الديف ،ورفع شعارات ،يعمـ رافعوىا قبؿ غيرىـ ،استحالة تطبيقيا ،طمعاً فياستدرار عطؼ الجماىير وكسب أصواتيا.

وعميو ،فنحف في الحزب االشتراكي الموحد ندعو إلى :
 -قراءة مقاصدية ،وعقالنية تنويرية ،وسياقية تاريخية ،وتأويمية لمنص الديني.

 تطوير االجتياد وعدـ البقاء سجناء قواعد تـ َسنيَا مف طرؼ فريؽ مف المسمميف منذ 24قرناً.
 استنباط األحكاـ وفؽ نظرة تركز عمى الخالصات اإلجمالية العامة وروح النص الديني ،وربطاألحكاـ بعمميا وبالمصمحة التي تتحدد عمى ضوء الواقع المتغير وما يراه الناس في كؿ

ظرؼ.

 اعتبار ورشة اإلصالح الديني إحدى األولويات في مشروع بناء اإلنساف المغربي لمقرف الواحدوالعشريف.

ليست ىناؾ ديانة يمكف أف تعفي نفسيا مف اختبار ىذا اإلصالح ،المناىضوف لو إنما يناىضوف

التطور في حقيقة األمر ،ويخدموف بذلؾ مصالحيـ في الكثير مف األحياف.

عندما يمارس البعض قتؿ األبرياء ،ويستشيد عمى شرعية صنيعو بقراءة مختزلة آليات مف القرآف

الكريـ ،ويستند إلى الرصيد "المعرفي" الديني الذي تمقاه عبر وسائؿ التنشئة القائمة ،فيذا يعني أف عمينا
واجب التأسيس لقراءة جديدة ومناىج جديدة في التعامؿ مع التراث الديني.

أوروبا نجحت في إصالحيا الديني الذي انطمؽ في القرف السادس عشر ،والمسمموف تَ َعث َر
اإلصالح الديني لدييـ وكاف قد انطمؽ في القرف التاسع عشر (عمماء النيضة) وجاء "عمماء" جدد يفتوف
ؽ ألفكارىـ الكثير مف االنتشار والرسوخ ألسباب متعددة مف بينيا
بالعودة إلى الوراء (عمماء الصحوة) وتَ َحق َ
"صدمة العولمة".
يتعيف أف يفضي اإلصالح الديني إلى تسييد فكرة التسامح التي استخمصيا الغرب كدرس أساسي

مف دروس حروبو الدينية ،واالنطالؽ مف التسميـ بحرية المعتقد ،وبقبوؿ التعايش بيف مختمؼ المعتقدات
والقناعات الروحية في كؿ زماف ومكاف ،واعادة تغيير صورتنا عف أنفسنا وعف اآلخر ،ووضع ذاتنا

وتاريخنا أماـ مرآة ناصعة مجموة ،واالعتراؼ بأخطاء ماضينا والنظر إليو كفعؿ إنساني يعكس عظمة

اإلنساف ولكنو يعكس ضعفو أيضاً.

رفض اإلرهاب والعمل عمى تقويض أسسه الفكرية واإليديولوجية
مف المعضالت التي أضحت اليوـ منتشرة بقوة وبأشكاؿ متنوعة ومتعددة ،معضمة اإلرىاب الذي

أصبح حقيقة واقعة ،وبغض النظر عف أسبابو ومسبباتو ومآالتو وامتدادات شبكاتو وصيغ توظيفو ،فإننا،
في الحزب االشتراكي الموحد ،كدعاة لمسمـ والتسامح والتعايش واألخوة اإلنسانية ،ال يمكف إال أف نكوف
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عمى طرفي نقيض مع كافة أشكاؿ اإلرىاب المعمنة والمستترة .وتزايد مخاطر اإلرىاب يضع عمينا ،نحف
أيضاً ،مسؤولية العمؿ لمقضاء عميو ،باستئصاؿ أسبابو وعواممو المتعددة ،واالىتماـ بحماية الفئات
الشبابية الميددة بالسقوط في لُجتِ ِو.
نحف نعمـ أف السمطوية تستغؿ الحرب عمى اإلرىاب لمصادرة المزيد مف الحقوؽ والحريات ،وحتى

في أعرؽ الديمقراطيات يستغؿ اليميف المتطرؼ قضية اإلرىاب لقضـ مساحات مف "الرقعة" الديمقراطية،
وليذا فإننا نرفض اإلرىاب ونساىـ في مجيود ىزمو واندحاره ،ولكننا ،في ذات الوقت ،نرفض استغالؿ

موضوع اإلرىاب لترسيخ آليات السمطوية واالستبداد في وطننا ومحيطنا ،ونناضؿ مف أجؿ فرض

اختيارات وبرامج اقتصادية واجتماعية وثقافية كفيمة بحماية الشباب مف الوقوع ضحية الدعاية اإلرىابية،
ومف أجؿ فضح التناقض الذي تقع فيو كؿ مف األصولية المخزنية واألصولية اإلسالموية ،فيما معا

تمتقياف في تسويؽ قراءة لمديف قائمة عمى منيج ُم َس ِّوغ لمتطرؼ واالنغالؽ والماضوية واالستعالء ،ولكنيما،
في الوقت نفسو ،ترفضاف نتائجو !
األصولية المخزنية تتشبث بذلؾ المنيج كسبيؿ إلى إدامة عالقات الوصاية والتسمط والتحكـ.

واألصولية اإلسالموية تتشبث بذات المنيج لترسيخ نفوذىا في المجتمع وكسب المواقع والقموب

واألنصار.

بؿ وتدخالف معاً في مزايدة متبادلة.

وموقفنا مف اإلرىاب ال يستثني إرىاب الدولة ،مثؿ ذلؾ الذي تمارسو اإلمبريالية أو الكياف

الصييوني ،والذي يعتدي عمى حقوؽ الشعوب في السيادة الوطنية ،دوف سند مشروع ،ويعتبر أف ضخامة
آلتو العسكرية تسمح لو بقتؿ األبرياء ،وممارسة العقاب الجماعي ضد المدنييف ،وارتكاب جرائـ حرب
وجرائـ ضد اإلنسانية ،واغتياؿ األفراد وىدـ المساكف والمنشآت المدنية...إلخ.

وفي ىذا السياؽ ،نجدد موقفنا الثابت القاضي بمساندتنا لمشعب الفمسطيني في نضالو مف أجؿ

إقامة دولتو وعاصمتيا القدس وعودة الالجئيف ،وانخراطنا في مناىضة التطبيع كوسيمة مف وسائؿ الضغط
مف أجؿ تحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ.
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الباب الثاني  -الوضع السياسي القائم :

فشل مشاريع االنتقال ،مغاربياً وعربياً ،ومحاولة العودة الرسمية ،مغربياً ،إلى ما قبل 4100
هل يسير العالم نحو المجهول؟
ُيالحظ ،اليوـ ،عمى الصعيد العالمي ،قدر مف االنزياح نحو اليميف ،خصوصاً في المركز
الرأسمالي (أمريكا – أوروبا ،)..وتفوؽ بعض التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة ،وسيادة خطاب
الحمائية ،في ظؿ انييار اآللة اإلنتاجية التقميدية ،ومف أجؿ إيقاؼ زحؼ االقتصادات الصاعدة (الصيف
تحديداً).

بعد انفجار األزمة االقتصادية ،عاشت النخب المسيرة نوعاً مف الذىوؿ ،ثـ تناسمت المواقؼ

الغريبة وغير المنتظرة (خروج بريطانيا مف االتحاد األوروبي) ،وظير بعض األشخاص النجومييف
الم ْعتَ ِمِديف ،في أكثر األحواؿ ،عمى طاقاتيـ الذاتية ،والذيف ُيقَ ِّد ُموف أنفسيـ كأنبياء منقذيف في السياسة،
ُ
وكحممة مشاريع قادرة عمى التغيير ،وكبديؿ عف األحزاب القائمة ،ويحققوف نتائج انتخابية جيدة.
مف كاف يتصور أنو بعد الحرب العالمية الثانية ،ستسفر آلية الديمقراطية التمثيمية عف صعود قادة

شعبوييف إلى سدة الحكـ في دوؿ كبرى ،ممتطيف صيوة خطاب يميني متطرؼ ومجنوف ،ينشر الرعب
ونخشى معو أف ُيساؽ العالـ نحو المجيوؿ ،قادة يمكف أف ننتظر منيـ أي شيء.
اليميف المتطرؼ يستغؿ ،دائماً ،وجود حالة مف الخوؼ أو أزمة ،ليقدـ صنفاً مف الحموؿ السيمة

والتبسيطية التي ال يمكف أف تصمد أماـ اختبار العقؿ والتفكير المتبصر الرصيف ،والتي يشيطف بيا طرفاً

معيناً ويحممو المسؤولية بطريقة مجحفة وال أثر فييا لمتروي ،وينشر معمومات كاذبة .وبعد أف تُتخذ
الق اررات الحمقاء ُيشرع في البحث عف طرؽ تدبيرىا ،وبعد أف تتراجع اليالة التي أُحيطت بيا في البداية،
تظير حقيقتيا المفزعة ،ويتبيف عجز تمؾ الق اررات عف إيجاد حموؿ أو مخارج.

"الربيع العربي"  :فشل االنتقال

بعد سقوط نظاـ بف عمي في تونس ،اجتاحت المنطقة المغاربية والعربية موجة مف المظاىرات

الشبابية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية.

ت ىذه المظاىرات ،عمى وجو الخصوص ،مجموعة مف البمداف التي تشترؾ في عدد مف
َمس ْ
السمات المتمثمة أساساً في وجود رؤساء ونخب حاكمة سجموا طوؿ إقامة بالسمطة ،ووجود حزب حاكـ
مقرب وحائز عمى امتيازات تخؿ بتكافؤ المعبة السياسية ،والنفوذ المتزايد لعائالت وبطانة فاسدة ،وأجيزة

أمنية واستخباراتية متغولة تحافظ عمى استمرار النظاـ بالعنؼ المادي والرمزي غير المشروع ،وعدـ نزاىة

العمميات االنتخابية أو غياب تنافسية أو تعددية حقيقية وخضوعيا لتوجيو وسيطرة الفريؽ الحاكـ ،ووجود
انتقاؿ ديمغرافي نوعي جعؿ الشباب يعيش قطيعة مع النخب ومع األنظمة القائمة ،ورسوخ القناعة
باستحالة تحقيؽ تغيير أو تناوب سممي حقيقي مف داخؿ البنية المؤسسية والدستورية القائمة.
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وقؼ العالـ يتأمؿ لوحة ثورية راقية ورائعة ،وبدأ الحديث عف وصوؿ موجة االنتقاؿ إلى المنطقة
العربية ،وعف انبالج صبح الديمقراطية ،وعف انتياء عيد االستبداد في نسخو "القومية" و"االشتراكية"
و"الميبرالية" وحموؿ زمف التغيير السياسي الذي طاؿ انتظاره.

كانت االنتفاضات قد بدأت برفع شعارات ذات طابع اجتماعي ،ثـ استشرفت األفؽ السياسي

وتحولت إلى حركة جماىيرية قائمة ،في أصميا وجوىرىا ،عمى أساس سممي ،وروح مف التسامح والتعدد،
ت إلى وجود
وتمثؿ عميؽ لفكرة االنتقاؿ ،وارادة الذىاب إلى النياية ،وتَقَيٍد باألخالؽ السياسية العالية ،وأَش َر ْ
جيؿ جديد مف القادة األوفياء لمتطمبات الديمقراطية ،وساد االعتقاد أف ىذا الجيؿ سيقود قاطرة العبور إلى

مرحمة تصميب الديمقراطية.

ض الحمـ ،وغدى المشيد السياسي دراماتيكاً ،ومتسما
لكف النتيجة كانت مخالفة ليذه اآلماؿ وأ ْ
ُج ِي َ
بوجود واحد أو أكثر مف العناصر التالية :
 -حرب أىمية.

 -عودة النظاـ السابؽ في جمباب جديد.

 القمع الرىيب ومصادرة الحريات عمى نطاؽ واسع مف طرؼ حاكـ جديد. إقرار دستور غالب عمى مغموب ،مكرس لمنحى رئاسي تحكمي. الطائفية والنزعة العرقية أو الجيوية أو الدينية المغالية. -رفض االختالؼ الديني.

 تسميح األطراؼ السياسية لنفسيا في مواجية غيرىا ،وانطالقيا مف فكرة فرض ذاتيا بالقوة. -تفتت الدولة وسقوطيا ضحية التقسيـ.

 -تدمير البنيات التحتية وانتشار المجاعة واألوبئة.

 تدويؿ المشكمة السياسية الداخمية ،وتدخؿ قوى أجنبية لفرض أجندتيا الخاصة ،والسعيلمتحكـ في موارد الطاقة ،واضعاؼ القدرات الذاتية لمشعب ،وتوفير مزيد مف الحماية
إلسرائيؿ.

 تمكف اإلرىاب مف التوفر عمى بيئة خصبة لمتوسع واالنتشار. تحريؼ الشعارات األصمية األولى لالنتفاضة الشعبية وتحويميا ،مثالً ،مف شعار بناء الدولةالديمقراطية إلى شعار بناء دولة الخالفة و "تطبيؽ شرع اهلل".

 مشاىد مرعبة لمذبح والتقتيؿ والتنكر لكؿ ما راكمتو اإلنسانية عمى مستوى بناء دولة القانوف.ىذا يدفعنا إلى طرح السؤاؿ الطبيعي التالي  :لماذا فشؿ االنتقاؿ الذي َبش َر بو "الربيع العربي"؟
ىؿ دور الداخؿ ىو الذي قاد إلى ىذا المآؿ المؤسؼ أـ دور الخارج؟ ىؿ الخراب والدمار الذي أصاب
المنطقة العربية ىو مجرد حروب استعمارية جديدة؟
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ىناؾ ،في نظرنا ،تحميؿ مبسط وجاىز ،يذىب ،دوف أي مجيود لتدقيؽ المتابعة والرصد ،إلى أف
ما ُس ِّم َي بالربيع العربي ىو عبارة عف مؤامرة امبريالية غايتيا الوصوؿ إلى ما وصمت إليو األمور .وبناء
عمى ىذا التحميؿ ،فنحف ،في نياية المطاؼ ،مجرد دمى في يد األجنبي يفعؿ بنا ما يشاء ،ويعمؿ ،ليؿ
نيار وطوؿ الوقت ،لتشتيت شعوبنا ومنعنا مف التقدـ ،ونيب ثرواتنا ،وحرماننا مف حؽ التمتع بالحرية
والديمقراطية ،والحكـ عمينا بالبقاء متأخريف.

إننا نخشى أف يقود مثؿ ىذا التحميؿ إلى تزكية االستبداد ،الذي كاف قائماً قبؿ الربيع ،واستحسانو

واعتبار أف بقاءه واستم ارره كاف سيوفر عمى شعوبنا كؿ ما تعانيو اآلف !

إف العامؿ األساسي لما وصمنا إليو ىو االستبداد ،إذ لو لـ يكف ىناؾ استبداد لما كاف ىناؾ

تفكير في الثورة عميو .وال يجب عمينا أف ننسى أف الثورة عمى االستبداد ،مف حيث المبدأ ،مشروعة وتمثؿ

حقاً مف حقوؽ الشعوب .إف فشؿ الثورة ال يمنح المستبديف أية شرعية لمبقاء جاثميف عمى صدور

الشعوب .لقد انتيى الزمف الذي كاف يمكف ليـ فيو أف يواجيوا شعوبيـ بقولة ابف تيمية" :ستوف سنة مف
إماـ جائر أصمح مف ليمة واحدة بال سمطاف".

وفي جميع األحواؿ ،فإف الديمقراطية تمثؿ ،اليوـ ،نزعة ثقيمة ال يمكف تجنبيا .لقد تأخرت الثورات

بمنطقتنا ،كثي اًر .يمكف لممستبديف أف ينتشوا بتعثر المسار الثوري ،ظرفياً ،ولكنيـ يعمموف جيداً أف النصر،

في النياية ،سيكوف حميؼ الديمقراطية.

وتقؼ وراء فشؿ االنتقاؿ في البمداف العربية ،جممة مف األسباب المركبة ،ثقافية ،سياسية،

اقتصادية ،اجتماعية .قد يكوف الفشؿ عائداً إلى غياب طبقات متوسطة "ناضجة" أو إلى غياب مستوى
معيف مف التأىيؿ االقتصادي أو الفكري ،أو إلى غياب االستعداد لمتوافؽ واالستعداد لمتغيير ،أو إلى عدـ
وجود زعيـ جامع معتدؿ (أو باألحرى زعامة مؤىمة لقيادة االنتقاؿ) ،أو غياب نخبة معتدلة ىنا وىناؾ

(نخبة مف العيد القديـ مستعدة لمتغيير ،ونخبة مف العيد الجديد مستعدة لمتوافؽ) ،أو بكؿ بساطة ،غياب
نخبة قادرة عمى النيوض بمسؤولياتيا في مرحمة حاسمة مف تاريخ شعوبيا.

النخب التقميدية ،الموجودة في العديد مف البمداف الديمقراطية ،مسكونة بالياجس االنقالبي وليست

متشبعة ،بالقدر الكافي ،بالثقافة "االنتقالية" ،بينما النخب الشبابية ،التي قادت الثورات ،باقتدار كبير ،غير
قادرة عمى تحصيؿ تزكية انتخابية لمواصمة اإلشراؼ عمى بقية فصوؿ المسمسؿ وانجاح االنتقاؿ.

لقد ظَ ّؿ الذيف يفوزوف في االنتخابات ،بعد سقوط رؤوس األنظمة ،ىـ الشعبويوف اإلسالميوف

واألعياف ومقدمو المنافع الشخصية المباشرة لمناخبيف ،وليس أولئؾ الذيف يممكوف تصو اًر وبرنامجاً حقيقياً

لالنتقاؿ.

وفي بعض األحياف وقع التساؤؿ عما إذا كاف العامؿ الحاسـ في فشؿ االنتقاؿ ىو غياب الدولة،

أصالً ،وكؿ ما كاف موجوداً ،قبؿ سقوط رأس النظاـ ،ىو النظاـ ورئيس النظاـ.
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إذا كنا نعتبر أف سبب فشؿ رىاف االنتقاؿ راجع ،باألساس ،إلى عوامؿ داخمية ،فإننا ،مع ذلؾ،
يجب أف نعترؼ ،بالنسبة إلى الحالة العراقية ،عمى وجو خاص ،أف التدخؿ األمريكي ،في  ،3114قد َمي َد
الطريؽ لمتدخؿ اإليراني غير المباشر ونجـ عف التدخميف بحر مف الدماء وسمسة مف الكوارث.
إف نجاح االنتقاؿ الديمقراطي يتطمب أف تكوف األطراؼ السياسية قادرة عمى صياغة دستور

موحد ،وأف تكوف ىناؾ نخبة مناضمة مف أجؿ التغيير واالنتقاؿ وقادرة عمى نيؿ ثقة الشعب في التمريف
االنتخابي .وربما يتطمب األمر أف تكوف ىذه النخبة ،في مرحمة النضاؿ السمبي ،أي في ظؿ النظاـ

السابؽ ،قد تمكنت مف اكتساب الخبرة والمراس ،عمى المستوى االنتخابي ،ومف بذؿ الخطوات األولى
الضرورية عمى طريؽ إنجاح تمريف التوافؽ.

لقد تجمى ،مف خالؿ مجريات "الربيع العربي" ،وجود نوع مف اإلعاقة في بناء المشيد السياسي

بالبمداف العربية ،وعدـ جاىزية طرفي الصراع السياسي لمدفع بمسار االنتقاؿ الديمقراطي :

الطرؼ اإلسالمي يتوفر عمى نفوذ وقوة وقادر عمى تحقيؽ انتصارات انتخابية مشيودة ،ولكف

أغمب مكوناتو تريد خدمة ذاتيا وليس خدمة الديمقراطية ،واذا تبنت بعضاً مف مقومات الديمقراطية ،فيكوف

ذلؾ إما ألنيا مجبرة عمى األمر ،أو ألف ما تأخذه منيا يخدـ مصالحيا باألساس.
الطرؼ غير اإلسالمي مشتت بيف :

 مف يريد الثورة وال يريد الديمقراطية ،ويسعى في كؿ مرحمة إلى الثورة حتى تنتصر ثورتوالخالصة وتضعو في مواقع الحكـ عف طريؽ صناديؽ االقتراع أو حتى بدونيا ،وسيظؿ
يشكؾ في حقيقية الثورة كمما فشؿ انتخابيا ويتيـ الفائزيف بتدبير ثورة مضادة.

 -مف يريد الديمقراطية ولكنو ضعيؼ وعاجز عف فرضيا.

 مف يتحالؼ مع االستبداد ،ألف األولوية في نظره ىي محاربة اإلسالمييف ومنعيـ مف جنيثمار عمميـ وكدىـ.
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المغرب  :انتقال الممك دون انتقال ديمقراطي
المغرب تأثر أيضاً بموجة "الربيع العربي" ،وخرج عشرات اآلالؼ مف الشباب والمواطنيف اآلخريف

مطالبيف بالحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،دوف أف يتمكنوا مف فرض انطالؽ مسمسؿ فعمي لالنتقاؿ

النيائي نحو الديمقراطية ،وظؿ النظاـ السياسي كما ىو ،أي عبارة عف ممكية شبو مطمقة ،مع "ىامش
ديمقراطي" محدود ،ونظاـ سمطوي ينجح في تجديد بعض شعاراتو ونخبو وبعض مظاىره ،ولكنو يظؿ وفياً
لقواعد المخزف كما تَـ ترسيخيا منذ السنوات األولى لالستقالؿ.
قبؿ مجيء الممؾ محمد السادس كانت الحركة الوطنية الديمقراطية قد أضاعت عدداً مف الفرص

التي كاف بإمكانيا أف تفضي إلى مسمسؿ لمدمقرطة ،وقد َعد َدىا رفيقنا المناضؿ محمد بنسعيد آيت إيدر،
في مناسبات سابقة.
وبعد وفاة الممؾ الحسف الثاني في  2:::وانتقاؿ العرش إلى ابنو ،كانت الظروؼ مواتية لطرح

مشروع تعاقد جديد مع الممكية يقطع مع الممارسات السابقة ويفتح أفقاً لبناء مغرب ديمقراطي ،خاصة أف
الممؾ الجديد افتتح عيده بسمسمة مف التدابير واإلجراءات التي جعمت المغرب يدخؿ مرحمة انفتاح سياسي
نسبي في الفترة ما بيف  2:::و ،3113تخممتيا ،مع ذلؾ بعض مظاىر التشدد.

خالؿ المرحمة المشار إلييا تَـ تخفيؼ بعض مواطف االحتقاف ومحاولة إصالح بعض أخطاء حكـ
األب ،واطالؽ دينامية لممصالحات.
ِِ
ب
لـ َيعد "العيد الجديد" بإحداث قطيعة جذرية مع الماضي ،ولكنو وعد بتحسيف األوضاع ،وتَ َجن َ
اإلعالف عف مراجعة دستورية ولكنو التزاـ بإصالحات "مؤسسية" ،وعمؿ عمى إبراز الوجو االجتماعي
لمممكية في ظؿ عاىؿ جديد ،وأبدى في خطبو وتحركاتو نوعاً مف االنتباه إلى ظاىرة اليشاشة االجتماعية،

ورفَ َع شعارات جديدة مثؿ
وأعمف إرادتو في محاربة الفقر واإلقصاء واسعاؼ الفئات المحرومة في المجتمعَ ،
(المفيوـ الجديد لمسمطة) و (المشروع الديمقراطي الحداثي)..

الممكية التنفيذية ()4100-4114

بتعييف الممؾ لشخصية تكنوقراطية في منصب الوزير األوؿ ،يكوف قد وضع حداً لتجربة التناوب

األوؿ التي قادىا عبد الرحماف اليوسفي ،وخرج عف "المنيجية الديمقراطية" التي كانت تقضي بإسناد
منصب الوزير األوؿ لشخصية مف الحزب الحاصؿ عمى الرتبة األولى في انتخابات .3113

كاف المفروض أف ُيعيد إلى شخصية حزبية بتولي حقيبة الو ازرة األولى حتى يكوف لالنتخابات
معنى ،رغـ صواب كؿ التحفظات المسجمة عمى نزاىة االنتخابات ورغـ محدودية الصالحيات المخولة

لمحكومة ولموزير األوؿ ،ولكف الممؾ اعتبر ،ربما ،أف حؿ مشاكؿ البالد ومعالجة الممفات باقتدار ونجاعة
ودقة يتطمب استدعاء كفاءة التكنوقراط الذيف ال يتقدموف لالنتخابات وال يعرضوف ،نظرياً ،عمى الشعب

برنامجاً لمتصويت عميو ،لشغؿ ىذا المنصب الحساس والميـ ،ولو مف الناحية الرمزية ،واستبعاد األحزاب.

إف ىذه اإلشارة التي تتضمف تثميناً لمتكنوقراطية ىي في الواقع تعبير عف إرادة السير في طريؽ تقديـ
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التنمية كبديؿ عف الديمقراطية ،بدعوى أف ما ييـ الناس ىو اإلصالح االقتصادي واالجتماعي ،وال ييميـ
أف يكوف لموزير األوؿ لوف سياسي أـ ال ،فإذا كاف قاد ًار عمى حؿ المشاكؿ وحسف تدبير شؤوف البالد فيذا
ىو الميـ.

استغؿ النظاـ ،آنذاؾ ،الصراع الضاري الذي نشب بيف حزبي االستقالؿ واالتحاد االشتراكي،

حوؿ مدى أحقية كؿ منيما لشغؿ منصب الوزير األوؿ ،مف أجؿ إعطاء دفعة لمفكرة القائمة بأف المعالجة

الجدية لمشاكؿ التنمية تقتضي المزيد مف مركزة القرار وحصره في دائرة ضيقة مف المقربيف والتخمص ،في
نظره ،مف "ثرثرة" السياسييف الذيف ال ينجحوف سوى في خمؽ المشاكؿ عوض حميا.

اضطر اليوسفي إلى االعتراؼ بفشؿ التناوب األوؿ ،وتعذر االنتقاؿ مف (التناوب التوافقي) إلى
ِ
وعد َد العوائؽ الجوىرية التي واجيت
التناوب الديمقراطي كما أَم َؿ دعاة المشاركة الحكومية في َ ،2::9
التجربة ،وىي عدـ توفر الحكومة عمى الوسائؿ الكافية لتطبيؽ برنامجيا ،واخضاعيا الممنيج لتقاليد
عتيقة تعيؽ حركتيا وتجمد مبادرتيا ،ووجود نوع مف االزدواجية بيف سمطة الدولة وسمطة الحكومة مما

يعرقؿ عممية تحديد المسؤوليات وترتيب المحاسبة.

وبعد وقوع تفجيرات  27ماي  ،3114سيختار (العيد الجديد) الدخوؿ في مرحمة جديدة َحؿ فييا
التشدد محؿ إشارات االنفتاح ،وأصبحت الحرب عمى اإلرىاب ذريعة إضافية لمزيد مف مركزة القرار.
بعد تفجيرات  ،3114سار التطور السياسي في اتجاه وقؼ مسار االنفتاح وتدشيف مسمسؿ لتقييد

الحريات ،وحاوؿ النظاـ أف يوحي بأف ىناؾ حاجة إلى إعطاء الممؾ المزيد مف الصالحيات لترميـ الشرخ
االجتماعي ومحاربة األسباب التي ُيفترض أنيا أدت إلى اإلرىاب.
كما عمؿ النظاـ عمى فرض ترديد الرواية الرسمية لألحداث كرواية مقدسة ال يأتييا الباطؿ مف
بيف يدييا وال مف خمفيا ،وعمى بناء جبية خمؼ الممؾ لحماية المغرب ،والحفاظ عمى "االستثناء المغربي"

الذي يعني أف اإلرىاب نبتة غريبة عف تربتو ،تَـ تصديرىا إلينا لمحاربة المس بإجماع المغاربة حوؿ
ثوابتيـ.
وكاف التناقض في خطاب النظاـ واضحاً ،فبموازاة الحديث عف "حصانة" المغرب ،ومحاولة تحريـ

أية إشارة إلى األسباب والعوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية لتفريخ االنتحارييف ،كاف يتـ تدشيف
مشاريع اجتماعية ووضع برامج لمحاربة الفقر والتيميش واإلقصاء في األحياء التي ينحدر منيا
االنتحاريوف.

حصمت األجيزة األمنية عمى المزيد مف الضمانات والصالحيات والعدة والعتاد ،وتحوؿ األمر،

تدريجياً ،إلى ما يشبو الحصانة ،وتَـ تمرير قانوف محاربة اإلرىاب رغـ عيوبو الجمية ،واعتُقؿ اآلالؼ،
وحوكـ المئات في محاكمات لـ تستوؼ ،قط ،شروط المحاكمة العادلة ،ورغـ اعتراؼ الممؾ بحصوؿ
تجاوزات فمـ تُتخذ أية إجراءات عممية جوىرية لضماف عدـ تكرار تمؾ التجاوزات.
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اعتمد القضاء ،كثي اًر ،عمى تقارير األجيزة ،وتعززت القبضة األمنية ،ولـ تستطع المنظمات

الحقوقية مواكبة ما يجري في محاكمات تمت بإيقاع مفرط في السرعة لمحيمولة دوف استفادة المتابعيف مف
بعض الضمانات التي تضمنيا قانوف المسطرة الجنائية الجديد.

وشيئاً فشيئاً أصبح لممغاربة موعد شيري مع خبر اكتشاؼ خمية أو شبكة إرىابية ،ولدى كؿ

اكتشاؼ كاف ُيقاؿ أف العمميات اإلرىابية التي أُحبطت كانت أخطر ،بكثير ،مف تمؾ التي جرى إحباطيا
في المناسبات السابقة.
وظمت الحرب المغربية عمى اإلرىاب تجري بنفس المنطؽ واآلليات ،واستمر األمر ،كذلؾ ،بعد

وصوؿ موجة "الربيع العربي" ،ولنا أف نتصور اآلثار التي تخمفيا مثؿ ىذه الحرب عمى الحرية في بمد لـ
يحقؽ انتقالو الديمقراطي وال يعرؼ ،عممياً ،شيئاً اسمو الحكامة األمنية !

طبعاً ال يمكف إنكار النتائج التي تَـ التوصؿ إلييا في محاصرة الظاىرة اإلرىابية ،أمنياً ،ولكف
يظير أف الثمف الذي ُيطمب مف المغاربة أف يؤدوه ،مقابؿ تمؾ النتائج ،باىض عمى مستوى الحقوؽ

الديمقراطية.

ذلؾ أف الحرب عمى اإلرىاب ،في بمد كبمدنا ،تتحوؿ بسيولة إلى حرب عمى الديمقراطية ،أيضاً،

ووسيمة لمعاقبة عدد مف المعارضيف الذيف ال عالقة ليـ بخمفية اإلرىابييف ومخططاتيـ ،وسبباً في

اإلخالؿ بالتوازف الذي ُيفترض قيامو بيف األذرع األمنية لمنظاـ وأذرعو األخرى.
والجذير بالذكر أف ىذه الحرب تجري خارج منطؽ وعمؿ الحكومة "اإلسمية".

وحتى الشعار البراؽ الذي رفعو النظاـ ،بعد تفجيرات  27ماي ،وىو شعار (المشروع الديمقراطي
فس َيتِـ تناسيو ووضعو
الحداثي) ،لكسب ود اليسارييف وجرىـ إلى صفو وبناء حمؼ معيـ ضد اإلسالمييفَ ،
في الرؼ بعد مدة ليست بالطويمة.
حاوؿ النظاـ أف يقنع الناس بأنو قادر عمى إيجاد جواب لكؿ سؤاؿ مف أسئمة التنمية ،بغض

الطرؼ عف برامج األحزاب ونتائج االنتخابات ،وأنو في حاجة فقط إلى أطر تكنوقراطية قادرة عمى حؿ
المشاكؿ ألف األحزاب عاجزة.

ىذا االختيار ىو الذي يمخصو شعار (الممكية التنفيذية) ،وىو يعني أف الممؾ يعبر عف إرادة

شعبو في تحسيف األوضاع ،وأنو أعد لذلؾ مجموعة مف األوراش الكبرى والمخططات القطاعية وبرامج

المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية ،وأف المغرب قادر ،بفضؿ ذلؾ ،عمى الخروج مف النفؽ وااللتحاؽ بصؼ
الدوؿ البازغة.

إذف ،ىناؾ اليوـ ،كما كاف األمر في الماضي ،ما يمكف تسميتو ببرنامج الدولة القار.

و"برنامج الدولة" يحتاج إلى "حزب الدولة" ،أي إلى قوة سياسية "جديدة" ،تساعد في تسويؽ

البرنامج ،وتتولى كسب المعركة ضد اإلسالمييف .وىذا الحزب ىو أيضاً حزب إداري ،ولكنو الحزب
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اإلداري األوؿ؛ إذ لـ يعد المشكؿ ،بالنسبة إلى النظاـ ،ىو الحصوؿ عمى أغمبية برلمانية مريحة ،فيذا
متوفر ،بؿ أصبح المشكؿ ىو وجود حزب "إداري"قادر عمى احتالؿ الصؼ األوؿ في االنتخابات.

الممكية التنفيذية ىي ،إذف ،ممكية تسود وتحكـ ،وحزب الدولة ىو أداة سياسية جديدة لمحاربة

اإلسالمييف ودعـ المسار اإلصالحي لمممؾ وتجديد الحياة السياسية وتعويض النخب الحزبية التقميدية
بنخب تتوسؿ إلى خطاب أكثر إقناعاً لناخبيف تأكد ميميـ نحو الخطاب اإلسالمي.

الممكية التنفيذية تعني ،عممياً ،استبعاد أي إصالح دستوري ،عمى أساس أف اإلصالحات

المطموبة ال تتوقؼ عمى تغيير دستوري ،بؿ عمى تغيير "مؤسسي" أدنى مف الدستور.

َن ْشتَـ مف خالؿ ىذا التوجو خضوع النظاـ المغربي إلى إغراء النموذج البنعمي في تونس حيث بدأ
التسويؽ لفكرة نجاح النموذج التونسي في تحقيؽ قدر ىاـ مف اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وخمؽ
طبقة متوسطة.

وتظير عالقة الحزب الذي تَـ إنشاؤه بػ"الدولة" مف خالؿ عدة عناصر؛ فالشخصية التي أخذت
مبادرة التأسيس شغمت منصب وزير منتدب في الداخمية ،قبؿ أف تستقيؿ بطريقة مفاجئة وتتقدـ النتخابات

 ،3118معمنة أف ذلؾ ال يندرج في أية أجندة سياسية ،وبعد حصوؿ نتيجة دائرة الرحامنة ظير كما لو أف
الطريؽ سالكة الكتساح االنتخابات مف طرؼ حزب تؤسسو ىذه الشخصية.

وما كاف ألفواج األعياف ،التي ىاجرت بكثافة ممفتة إلى الحزب الجديد ،أف تفعؿ لو لـ تتأكد ليا

القناعة بأف ىذا الحزب ىو األقرب لمسمطة مف كؿ األحزاب الموجودة في الساحة ،وأنو ال ريب سيحظى
بامتيازات مؤكدة .وىذا ما حصؿ فعالً في عمميات تشكيؿ مكاتب الجماعات المنبثقة عف انتخابات
الم ْنتَ َخبِيف الذي غادر األحزاب
 ،311:وفي "الترضية القضائية" التي حظي بيا الحزب وجعمت جيش ُ
ِ
ضدا عمى مقتضيات القانوف ،والتحاقو بالحزب ،ال يمحقو أي جزاء.
ب باسميا في االنتخاباتً ،
التي ْانتُد َ
وسيظؿ ىذا "الوافد الجديد" حزب المفارقات بامتياز ،وحزب إنتاج الغرائب والعجائب ،وال أدؿ عمى

ذلؾ مف إعالنو بأف وثائقو الرسمية ىي النصوص الصادرة عف مؤسسات وىيئات عمومية (ىيأة
اإلنصاؼ والمصالحة مثالً) ،واعتماد بنائو التنظيمي في القيادة عمى أسماء يسارية سابقة تزعـ المنافحة
عف الحداثة ،وفي "القاعدة" عمى أعياف أمضوا حياتيـ السياسية في مقاومة الحداثة ،وتردده خالؿ المراحؿ

األولى لنشأتو ،في تصنيؼ نفسو فيو يقوؿ إنو ليس حزًبا يسارياً وليس حزباً ليبرالياً ،قبؿ أف يقع عمى
توليفة ال تعني ،في ضوء الخارطة الحزبية المغربية ،أي شيء ،وليس ىناؾ ما يسندىا في الواقع ،فيو

حزب يصنع الشيء ونقيضو وتتضارب مواقفو في النظر إلى الواقعة الواحدة.

و"الممكية التنفيذية" ،مف الناحية االقتصادية ،تعني استمرار ذات االختيارات التي انتُيجت في
الماضي ،والسيما الرىاف عمى خمؽ ودعـ "بورجوازية محمية" وتوجيييا نحو القطاعات التصديرية وتسخير
موارد وامكانات البالد لربح ىذا الرىاف.
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بغض النظر عف شرعية ىذه االختيارات مف عدميا .فإف حصيمتيا كانت كارثية .فنسب الفقر
واليشاشة والبطالة واألمية تظؿ مرتفعة بكؿ المعايير والمقاييس وبإجماع كؿ المؤسسات الوطنية والدولية،
ويواكبيا تراجع مستمر وميوؿ في مستوى وجودة الخدمات االجتماعية.

يخيا ،االستراتيجيات االقتصادية لمنظاـ السياسي المغربي،
إف ىذا الفشؿ ىو حقيقة الزمت ،تار ً
أعدمت كؿ إمكانية لمراجعة ىذه
وفي غياب آليات ديمقراطية تربط المسؤولية بالمحاسبة ،فقد ُ

االستراتيجيات.

بعد ىزة  ،3122اضطر النظاـ السياسي المغربي إلى إدخاؿ بعض التغييرات التاكتيكية عمى

َعد َىا لمحاضر والمستقبؿ.
الخطط والسيناريوىات التي أ َ
كاف الدافع األساسي إلى تمؾ التغييرات ىو موجة "الربيع العربي" في البمداف "الشقيقة" ،والتي
امتدادا طبيعياً ليا مف بعض الوجوه وليس مف كؿ الوجوه.
كانت حركة  31فبراير في المغرب
ً
حركة  41فبراير  :من الميالد إلى الخفوت

طُرح ،في بداية ظيور الحركة ،سؤاؿ عما إذا كانت ليا عالقة بالسياؽ اإلقميمي و"الربيع العربي"

أي عما إذا كانت مشابية النتفاضات وثورات المنطقة أما مختمفة عنيا؟
ىناؾ ،في نظرنا ،عناصر التقاء وعناصر اختالؼ.

الوضع السياسي في المغرب يشترؾ مع الوضع السياسي في البمداف التي اندلعت فييا انتفاضات

"الربيع" في جممة مف العناصر .ىناؾ في المغرب نظاـ سمطوي ال يعتمد الديمقراطية ،فيو ممكية شبو

مطمقة ،ويرتكز عمى آليات تحمي الفساد والريع واالستحواذ عمى الثروة ونيب الماؿ العاـ .ومف الناحية
االجتماعية ىناؾ تفاوتات صارخة تنذر بإمكاف حصوؿ انفجار اجتماعي عاـ في أية لحظة .وىناؾ

أحزمة لمفقر والبؤس تطوؽ العديد مف الحواضر وتتولي تخريج جيوش مف الشباب الفاقد لألمؿ والمستعد
لالنسياؽ وراء تيارات التطرؼ واالنغالؽ والجنوح والعنؼ .وىناؾ عزوؼ واسع عف المشاركة في

ماما.
االنتخابات وتقدير عاـ بأف االنتخابات لـ تعد تصمح ألي شيء وأف المؤسسات فقدت مصداقيتيا ت ً
وىناؾ استشراء لمفساد في مختمؼ دواليب الدولة .وىناؾ حزب مقرب يحظى بامتيازات سياسية غير

مشروعة وشبكات مقربة تحظى بامتيازات اقتصادية غير مشروعة .وىناؾ شعور كاسح بػ"الحـﯖرة" والظمـ
وعالقة توتر مع أجيزة الدولة التي ُينظر إلييا عمى أنيا ال تعامؿ عموـ المغاربة كمواطنيف بؿ كخدـ لدى
مف يمتمكوف الحظوة والنفوذ.
والوضع السياسي ،في المغرب ،يختمؼ عف الوضع بالبمداف التي اندلعت فييا ثورات الربيع ،أو

عف جميا ،مف خالؿ عناصر عدة؛ فالنواة الصمبة لمشباب الذيف قرروا النزوؿ إلى الشارع لممطالبة
بالتغيير ،لـ تكف تنازع في شرعية الممكية كشكؿ لمنظاـ السياسي ،بؿ تنازع في شرعية السياسات
الم ْنتَيَ َج ِة باسـ الممكية .والنظاـ السياسي كاف ينجح ،بيف الفينة واألخرى ،في
واالختيارات والسموكات ُ
إطالؽ مبادرات لمتنفيس وتخفيؼ االحتقانات ،وكاف ذلؾ يجري بشكؿ دوري ومنيجي حتى يتجنب حصوؿ
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االنفجار ،كما كاف يمجأ إلى تدشيف مسمسالت إصالحية محدودة ،يحاوؿ اإليحاء ،مف خالليا ،برغبتو في
إحداث التغييرات الجوىرية المطموبة واالستجابة لممطالب المرفوعة ،لكنو يتحكـ في تمؾ المسمسالت
ِ
ويرفؽ ،كؿ ذلؾ بيالة استعراضية
ويجعميا في النياية تخدـ مصالحو ،وتُْبقي عمى الجوىر واألساسُ ،
تتمكف أحياناً مف تيدئة النفوس وبعث األمؿ في تحسيف األوضاع.
لـ يتوقؼ النظاـ المغربي عف الرفع الدوري لشعار المراجعة والتصحيح وتجاوز األخطاء واعطاء

الوعود وضرب مواعيد لنقالت نوعية حاسمة (الترويج عدة مرات لخبر اكتشاؼ البتروؿ) .والمشيد
السياسي العاـ لـ يكف يعرؼ تقاطباً حاداً وواضحاً بيف صؼ "الفساد واالستبداد" وصؼ "اإلصالح
والتغيير" .لقد عمؿ النظاـ ،دائماً ،عمى تنميط الكيانات الحزبية ،وتغيير مواقعيا ،باستمرار ،مف المعارضة

إلى الحكومة ،ومف الحكومة إلى المعارضة ،حتى ال يراكـ حزب مف األحزاب الوازنة قد اًر مف المصداقية
يؤىمو لقيادة مسار حقيقي لمتغيير ،وحتى يضمف عدـ قياـ تحالؼ حزبي إصالحي قوي ييدد مصالح

المركب االستغاللي الجاثـ عمى صدور المغاربة.

وما إف صدر إعالف التظاىر في  31فبراير ،3122حتى ىرع النظاـ إلى محاولة إفشاؿ خطة

النزوؿ إلى الشارع باستعماؿ أساليب متعددة ومنيا المحاصرة والتشويو ،وعمد بعد ذلؾ إلى ميادنة
ومغازلة الحركة بعد أف تحولت إلى أمر واقع ،وانتقؿ ،في مرحمة ثالثة ،إلى استخداـ أسموب القمع المباشر

ثـ القمع بالوكالة (البمطجة) ،وصوالً إلى مرحمة االنتقاـ الالحؽ وطبخ الممفات القضائية لعدد مف رموز

الحركة.

أما بالنسبة إلى مواقؼ األحزاب والتيارات السياسية ،فقد اتخذ الحزب االشتراكي الموحد موقؼ

ِّسة ،واختار دعـ موقفيا بعدـ المشاركة في االنتخابات
الم َؤس َ
الدعـ المطمؽ لمحركة عمى قاعدة وثائقيا ُ
آمال أف تتمكف مف حيازة القوة الالزمة لفرض التغيير الحقيقي ،بينما اختار صؼ آخر مف اإلسالمييف
واليسارييف الداعميف ربط دعميـ بضرورة "عدـ تسقيؼ" أفؽ الحركة ومنح الشعب المغربي ،بعد التحرر

مف االستبداد ،حؽ تقريره مصيره واختيار شكؿ النظاـ الذي يريد ،والتدخؿ المادي المباشر لحذؼ شعار
الممكية البرلمانية مف الوثائؽ التي ستصدر عف الحركة بعد  28فبراير .3122

وشعار "عدـ التسقيؼ" ،إنما ُوجد ،في األصؿ ،إلخفاء حقيقة الخالؼ بيف مكونات حاممي الشعار
ذاتو ،فمو تَـ تكويف مجمس تأسيسي لما حصؿ اتفاؽ حوؿ طبيعة النظاـ السياسي الذي سينص عميو
دستور ما بعد التغيير ،ولَ َج َن َح الطرؼ الغالب إلى فرض تصوره لألشياء باسـ السيادة الشعبية .إف حكاية
عدـ التسقيؼ ،في نظرنا ،ىي مجرد مناورة إلخفاء النية في استغفاؿ األطراؼ األخرى وفرض نموذج
نظاـ معيف (دولة الخالفة أو دولة العماؿ والفالحيف) ،في الوقت "المناسب" عمى بقية األطراؼ ،والدليؿ

عمى ذلؾ ،ىو أف أنصار عدـ التسقيؼ ال يقدموف مقترحات دستورية مدققة ،تسمح ،مسبقاً ،بأخذ فكرة
عف حقيقة ما يريدوف الوصوؿ إليو.
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لكف ُيالحظ أف األغمبية الساحقة مف التنظيمات المدنية واألحزاب السياسية إما اختارت التزاـ
الصمت وتتبع ما يجري في انتظار ميؿ الكفة إلى ىذه الجية أو تمؾ ،أو أبانت عف قدر مف التفيـ
لمطالب حركة  31فبراير ،لكنيا تراجعت عف موقفيا بعد االستجابة ،أحياناً ،لمطالب جزئية واعتبرت ،في
وقت مف األوقات ،وخاصة بعد اإلعالف عف دستور  ،3122أف ميمة الحركة انتيت ،وعمينا انتظار
تفعيؿ مقتضيات الدستور التي وجدتيا جامعة مانعة .وجذير بالذكر ،ىنا ،أف النظاـ نجح في عزؿ

الديناميات االحتجاجية عف بعضيا ،وحاوؿ مخاطبة كؿ دينامية ،عمى حدة ،وفصؿ مطمبيا عف المطمب
العاـ ،وأَم َف ،بذلؾ ،عدـ صب ىذه الديناميات في المجرى العاـ لمحركة .وقد لعبت العالقات ،التي كاف
النظاـ قد نسجيا مع فصيؿ مف تنظيمات المجتمع المدني ،بمناسبة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية لمتنمية
البشرية ،دو اًر حاسما في إنجاح خطة فؾ ارتباط الجمعيات والحركات القطاعية بحركة  31فبراير.

واجتازت الحركة ،في مسارىا السياسي ،أربع مراحؿ ،األولى ىي مرحمة العالـ االفتراضي ،ويظير

أف خمفيتيا السياسية ىي الضغط لتحقيؽ انتقاؿ ديمقراطي .والثانية ىي مرحمة  28فبراير ،حيث تَـ إضفاء
نوع مف العمومية عمى "البياف الصحفي" ،لضماف مساىمة الكؿ (دستور شعبي ديمقراطي) .والثالثة ىي
مرحمة التظاىر في الشارع ،ولُوحظ فييا أف خطاب وشعارات المتظاىريف غير المنتميف ،سياسياً ،ثَم َن ِت
األفؽ السياسي الذي رسمتو الوثائؽ التأسيسية والمتمثؿ في الممكية البرلمانية ،كما أف عموـ المتتبعيف
اعتبر أف ىذا األفؽ يشخص "روح" الحركة ،وربما كاف ىذا أحد األسباب المفسرة النسحاب الطرؼ الذي

ظير لو أنو غير مستفيد مف الفكرة التي كوَنيا الرأي العاـ عف أىداؼ الحركة والتسويؽ اإلعالمي الواسع
لشعار الممكية البرلمانية باعتباره الشعار المركزي لمحركة .والرابعة ىي مرحمة تشكيؿ (مجمس الدعـ)
والتنسيقيات المحمية ،وىيمف عمييا إكراه التفاوض السياسي بيف المكونات ،وتشكيؿ (األنوية الصمبة)،

لمحفاظ عمى الطابع "التعددي" لمحركة.

واجتازت الحركة ،في مسارىا النضالي الميداني ،خمس مراحؿ .األولى مرحمة ىجومية شيدت

مسيرات شيرية وتصاعد في القوة ،بشعارات سياسية خالصة .الثانية ىي مرحمة المسيرات األسبوعية
والنزوؿ إلى األحياء الشعبية واتسمت برفع شعارات اجتماعية عمى أمؿ تحقيؽ نوع مف "القرب" مع

"الجماىير" ومحاولة اجتذاب الكتمة الحرجة .الثالثة ىي مرحمة دفاعية كاف ىاجسيا األساسي ىو محاولة
إفشاؿ الخطة الثالثية لمنظاـ (دستور جديد – انتخابات مبكرة – حكومة برئاسة "إسالمية") .الرابعة ىي

مرحمة السعي لضماف استمرار وجود الحركة في الشارع رغـ األمؿ الذي خمقو صعود اإلسالمييف إلى

الحكومة ،لدى قطاعات ميمة مف المجتمع ،في حصوؿ تغيير حقيقي .الخامسة ىي مرحمة انسحاب
العدؿ واإلحساف ،وتراجع مجموعة مف "الداعميف" ،وحصوؿ إجياد عاـ في جسد الحركة.

عند انطالؽ حركة  31فبراير ،كانت ،موضوعياً ،مؤىمة ،في نظرنا ،لتحقؽ أكثر مما حققت .ومع

ذلؾ فال يمكف الزعـ بأنيا لـ تحقؽ شيئا ميما.
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لقد خمقت ىزة سياسية كبرى في المغرب ،وصمت ارتداداتيا إلى العديد مف المؤسسات واألبنية
الحزبية والجمعوية واإلعالمية والرسمية ،وصنعت الحدث ،ودفعت الكثيريف إلى إعادة البحث عف مخارج
جديدة لموضع السياسي والى مراجعة تصوراتيـ عف الشباب المغربي وعالقتو بالسياسة وعف مقوالت

العزوؼ وموت السياسة .وتََوف َر نشطاء الحركة عمى قدر كبير مف الميارة واإلبداع النضالي في الشارع،
وساىمت أنشطتيـ في توسيع دائرة التسييس والوعي بشرعية االحتجاج ،واسقاط بعض المحرمات ،وىدـ
جدار الصمت والخوؼ ،ومحاكمة لغة الخشب ،واالنتباه إلى أىمية المسألة الدستورية ،وعالقة السمطة
وحرَر ِت الحركة العديد مف الطاقات وأعادت االعتبار لدور الفف في
بالماؿ ،ودور األجيزة االستخباراتيةَ .
حمبة الصراع مف أجؿ التغيير.
لقد فرضت الحركة عمى النظاـ إعادة النظر في الخطط التي سبؽ أف أعدىا والتي كاف مطمئنا

إلى توفر ظروؼ تنزيميا عمى األرض وعدـ وجود قوة سياسية قادرة عمى مقاومتيا واسقاطيا.

اضطر النظاـ إلى تقديـ تنازؿ "استراتيجي" في نظره ،وىو وضع دستور جديد ،بعد أف كاف مقتنعاً

بعدـ وجود ما يجبره عمى ذلؾ ،وبأنو يمارس الحكـ بسيولة ويسر ،في محيط منقاد وطيع.

ورغـ ذلؾ ،فإف حركة  31فبراير لـ تستطع فرض مسار حقيقي لالنتقاؿ الديمقراطي الذي حمـ بو

شاباتيا وشبانيا المؤسسوف.

ويعود اإلخفاؽ في تحقيؽ ىذه الميمة ،في نظرنا ،إلى عوامؿ متعددة؛ بينيا عامؿ نعتبره أساسياً

وجوىرياً.

فمف بيف العوامؿ ،ىناؾ الحذر الذي أبدتو قطاعات واسعة مف المجتمع ،إزاء الحركة ،وبقاؤىا في
حدود الحراؾ النخبوي وليس الجماىيري الواسع ،وعدـ وقوع حدث داخمي مؤ ِّسس ومح ِّ ٍ
وم َولٍِّد
َُ
َُ
ؼٍز لمتحرؾ ُ
لمغضب ،وعدـ توفر لحمة عضوية قوية تجمع مكونات صؼ الداعميف المفترضيف أو الفعمييف ،وتعثر
المسار الثوري في "المحيط" ،وعدـ تمكنيا مف إفراز قيادة وطنية موحدة و"معترؼ بيا" ،واستمرار قدرة

النظاـ عمى استخراج أوراؽ جديدة واستقطاب المزيد مف النخب وامتالكو لقنوات تواصؿ وعالقات خاصة
مع أغمب الفاعميف تتيح لو إمكانية تحييدىـ في المحظات الحرجة ومنع انضماميـ إلى دينامية لمتغيير مثؿ
تمؾ التي دشنتيا حركة  31فبراير..إلخ.

أما العامؿ األبرز ،في نظرنا ،فيو غياب رؤية موحدة لمتغيير المنشود لدى األطراؼ المشاركة،

وحي ،في حراؾ  31فبراير .ىذه األطراؼ تتوزعيا ثالثة تصورات لمتغيير (الثورة
فعمياً ،وبشكؿ نشط َ
الطبقية – الثورة الدينية – االنتقاؿ إلى الممكية البرلمانية) ،وليذا تـ االكتفاء برفع شعار ميـ ولكنو ،إلى
حد ما ،يتسـ بالسمبية ،فإسقاط االستبداد ال يكفي ،وحده ،لمداللة عمى طبيعة البديؿ السياسي الذي ينشده

المشاركوف في الحراؾ.

وفي النياية ،نجح النظاـ في الخروج مف المأزؽ بأقؿ الخسائر الممكنة ،وتَ َمك َف تدريجياً مف
استرجاع المبادرة وتجنب التحوؿ نحو الديمقراطية .وفشؿ حركة  31فبراير في فرض تحقيؽ ىذا التحوؿ
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ال يعني موت "روح" الحركة .لقد ظمت ىذه الروح حية في نفوس الكثير مف المواطنيف المغاربة ،تحفزىـ
عمى التدخؿ واالحتجاج عمى الق اررات والممارسات الظالمة والتنديد بمختمؼ أنواع االنتياكات والنزوؿ إلى

الشارع إلسماع صوتيـ (الوقفات االحتجاجية ضد منح العفو لػ "مغتصب األطفاؿ" دانييؿ كالفاف ،مثالً)،
وظمت تُْم ِي ُـ الكثير مف المناشط الفنية واإلبداعية واألدبية ،وتَُر ِّس ُخ فكرة رفض التطبيع مع الفساد واالستبداد
ورفض االستسالـ ليما.
إف حركة  31فبراير ،حسب النصوص األصمية الصادرة عنيا مف طرؼ نواتيا األولى في

الفضاء االفتراضي ،كانت تريد الوصوؿ إلى انتقاؿ ديمقراطي ،في المغرب ،يشبو االنتقاالت الديمقراطية

التي عرفيا العالـ.

وىكذا إذا أخذنا ،مثالً ،وثيقة مطالب الشعب العشريف ،نجد أنيا تنص عمى ضرورة حؿ الحكومة

والبرلماف والغاء الدستور (طي صفحة الماضي) ،وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية مؤقتة (سمطة االنتقاؿ)،
وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور الممكية البرلمانية (وثيقة متوافؽ عمييا) ،واإلفراج عف السجناء

السياسييف واغالؽ المعتقالت السرية واحتراـ حؽ التجمع والتظاىر والتعبير (االنفتاح السياسي) ،ومحاسبة
مقترفي الجرائـ االقتصادية والسياسية (العدالة االنتقالية) ،وحؿ المجالس والصناديؽ والييئات المشكمة مف

طرؼ النظاـ ،والزيادة في األجور واحداث صندوؽ التعويض عف البطالة ووضع برامج لمتشغيؿ

الواسع...إلخ (اإلصالح االقتصادي واالجتماعي).

ومثمما ضاعت الفرص قبؿ  ،3122ضاعت فرصة أخرى لالنتقاؿ ،في  ،3122وكاف لمنخب

التقميدية ،في بالدنا ،نصيب في حصوؿ ىذا الضياع.

والنظاـ الذي قدـ بعض التنازالت وااللتزامات ،أثناء مرحمة صعود الحراؾ ،عاد إلى التحمؿ منيا،

ؼ في ما بعد ،كأنو نادـ عمى ما قدمو مف وعود
صر َ
تدريجياً ،بعد خفوت حركة  31فبراير في الشارع ،وتَ َ
وتعيدات ،وأحس ،ربما ،بأنو بالغ في تقدير خطورة الوضع وقوة الحراؾ وجدية النتائج التي كاف ُيفترض

أف تسفر عنيا موجة االنتفاضات التي ىزت المنطقة العربية والمغاربية.

وتُعتبر المقتضيات الجديدة الواردة بدستور  ،3122مف بيف أبرز االلتزامات التي جرى التنصؿ
منيا ،وعمد النظاـ إلى إتياف سموكات واتخاذ ق اررات مناقضة لما جاء في تمؾ االلتزامات ،كأنيا غير
موجودة ،أصالً ،في الدستور أو أف وجودىا ال يمنحيا أية صفة إلزامية ،وذلؾ بالرغـ مف أف اإليجابيات

المحدودة لدستور  3122ال تُ َح ِّولُوُ إلى دستور ديمقراطي ،لكف طريقة التسويؽ لو مف طرؼ النظاـ ،وجزء
كبير مف النخبة ،جعمت منو في نظرنا خدعة بالحؽ والحقيؽ!
خدعة دستور 4100

طريقة وضع الدستور وطريقة إجراء االستفتاء ،لوحدىما ،تكشفاف عف نوايا الحاكميف.

الممؾ ىو الذي َعي َف كامؿ أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ،وىو الذي حدد ليا أجؿ عمميا ،أي
تاريخ الشروع فيو وتاريخ االنتياء .وىو الذي حدد ،مسبقاً ،األفكار والمحاور األساسية التي يجب أف
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يتضمنيا النص الجديد ومسطرة عمؿ المجنة .واستُبعد مف تشكيمتيا أي دستوري(ة) سبؽ لو أف نادى ،في
الساحة العامة ،بإقرار نظاـ الممكية البرلمانية في المغرب.
وبما أف النظاـ المذكور ىو صيغة التوفيؽ الوحيدة بيف الطابع الوراثي لمممكية والقواعد المتعارؼ

عمييا لمديمقراطية ،فإف معنى ذلؾ أف النظاـ لـ يكف يقبؿ ،قط ،بتدشيف مسار االنتقاؿ إلى الديمقراطية،
بؿ عمؿ عمى إدخاؿ بعض التحسينات المحدودة عمى السير المؤسسي ،كجواب عمى حراؾ الشارع،

والحفاظ عمى جوىر النظاـ وبنيتو العامة.

ت طريقة إجراء االستفتاء عمى الدستور دليالً إضافياً عمى غياب اإلرادة السياسية الضرورية
ومثمَ ْ
َ
في كؿ انتقاؿ ديمقراطي.
تمت تعبئة المساجد والمؤسسات العمومية لدعوة المغاربة إلى التصويت بنعـ ،وتقديـ ىذا النوع
ت مظاىرات "مضادة" لمنع معارضي الدستور ،مادياً،
ونظِّ َم ْ
مف التصويت عمى أنو واجب ديني ووطنيُ ،
مف التعبير عف موقفيـ .وككؿ االستفتاءات المغربية ،تعامؿ النظاـ مع استفتاء فاتح يوليوز  3122عمى
أنو استفتاء عمى الممكية ،وبالتالي َجرَد الحممة الخاصة باالستفتاء مف أىـ المقومات التي تنبني عمييا
حرية االختيار والتعبير.
دستور  3122يتضمف بعض اإليجابيات ،طبعاً( ،دسترة المنيجية الديمقراطية – احتكار البرلماف
لمتشريع – توسيع مجاؿ القانوف – ترسيـ األمازيغية..إلخ) ،ولكف في اإلجماؿ ،نالحظ أنو ِ
صيغ بطريقة
تُوحي بأنو منح العديد مف الحقوؽ ،وحسـ ،بطريقة إيجابية ،الكثير مف اإلشكاالت (فصؿ السمطات – ربط
المسؤولية بالمحاسبة – تكميؼ الحكومة بممارسة السمطة التنفيذية – السيادة لألمة – استقالؿ

القضاء...إلخ) ،ولكف الحقيقة غير ذلؾ.

نجد في الدستور ،مف الناحية اإلنشائية ،كؿ الحقوؽ المتصور وجودىا في دستور ديمقراطي،

وكؿ المصطمحات التي تقوـ عمييا دولة القانوف ،ولكف البنية المؤسسية العامة التي يقترحيا ،وكثرة

االحت ارزات والشروط التي يقيد بيا الحقوؽ ،والتناقضات التي يقوـ عمييا ،تجعؿ تمؾ المصطمحات بال
معنى وما ُيمنح بيد ُيسحب باليد األخرى.
في البداية ،انخدع الكثيروف بظاىر النص ،ومع مضي الوقت أدركوا أنو بعيد عف مقومات
الدستور الديمقراطي ،وأف المعركة مف أجؿ دستور يحمؿ حقاً وصؼ الديمقراطي مازالت مستمرة.
لـ يعد مف الممكف ،اليوـ ،إخفاء االختالالت العميقة والجوىرية التي يحمميا دستور  ،3122ولعؿ
أبرزىا :

 استمرار اتساع مجاؿ السمطة الممكية المتدخمة ،بقوة ،في القرار ،وفي تركيبة المؤسسات،وذلؾ عبر تحكـ الممؾ في سير مجمس الوزراء ،وخضوع مجمس الحكومة لمتوجيات التي
يسطرىا مجمس الوزراء بحضور وتأثير الممؾ ،وتبعية الوزراء لمممؾ ،وخاصة مف خالؿ آلية
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اإلعفاء ،ورئاسة الممؾ لعدد كبير مف المؤسسات الدستورية (مجمس الوزراء – المجمس
األعمى لمسمطة القضائية – المجمس العممي األعمى – المجمس األعمى لألمف) ،وتعيينو

لنصؼ أعضاء المحكمة الدستورية مف بينيـ الرئيس ،وتعيينو عممياً لنصؼ عدد أعضاء

المجمس األعمى لمسمطة القضائية.

 منح الممؾ سمطاً جديدة ،وأخطرىا ،عمى اإلطالؽ ،حقو في التقدـ أماـ البرلماف بطمب مراجعةبعض بنود الدستور بدوف استفتاء.

 ترؾ بياضات خطيرة (فشؿ رئيس الحكومة المعيف في تأليؼ الحكومة – عدـ الحصوؿ عمىتصويت أغمبية النواب عمى الحكومة بعد تشكيميا ألوؿ مرة – انسحاب حزب رئيس الحكومة

منيا وشغور منصب رئيس الحكومة)..

 إىماؿ التنصيص عمى مقتضيات وقواعد الحكامة األمنية وحرية المعتقد والدولة المدنية. -التباس وظيفة الممؾ كرئيس لممجمس العممي األعمى.

 اشتراط خضوع إعماؿ المساواة في الحقوؽ بيف الرجاؿ والنساء إلى ما يضعو المشرع العاديمف قيود ،أي ،عممياً ،ىناؾ تكريس لوضع قائـ ،ولـ نتقدـ قيد أنممة في ىذا المجاؿ.

 اشتراط خضوع سمو المواثيؽ الدولية ،المصادؽ عمييا مف طرؼ المغرب ،عمى القانوفالداخمي ،إلى ما يقرره القانوف الداخمي نفسو (!؟) األمر الذي يمثؿ نوعاً مف التناقض الصارخ
والكالـ الذي ليس لو أي معنى ،مف الناحية القانونية ،والذي يمثؿ نوعاً مف الضحؾ عمى

ذقوف الناس!

لقد كنا السباقيف إلى عرض نواقص الدستور واختالالتو ،وجاء تطور األحداث ليؤكد سالمة
تحميالتنا ،ففي حالة فشؿ رئيس الحكومة المعيف في تشكيؿ الحكومة ،واص ارره عمى عدـ تقديـ استقالتو
نصبح أماـ مأزؽ حقيقي يفرض إعادة إجراء االنتخابات إذا أردنا تجنب خرؽ الدستور.

الصيغة التي اقترحناىا كحزب اشتراكي موحد ،في مذكرتنا الدستورية ،تجنبنا الوقوع في المأزؽ،

ألف رئيس الحكومة الذي يعينو الممؾ ىو الشخصية التي يتبيف مف خالؿ االستشارات التي يجرييا رئيس

مجمس النواب ،مع ممثمي األحزاب والكتؿ الممثمة في المجمس ،أنيا تحظى بمساندة أكبر تكتؿ ألعضاء
مجمس النواب .أي أف التعييف يتـ بعد أف تنتيي المفاوضات بيف األحزاب وليس قبميا .واقترحنا أيضاً
النص عمى منح رئيس الحكومة المعيف أجؿ شير لتقديـ تصريح حكومتو أماـ مجمس النواب .والمفروض
أف األحزاب السياسية تعمف ،قبؿ االنتخابات ،عف األحزاب التي ستتحالؼ معيا لتأليؼ األغمبية .كما

اقترحنا تمتيع الممؾ بحؽ إعفاء الحكومة إذا اقتضت الظروؼ السياسية ذلؾ ،والظروؼ التي استُحضرت،
أثناء صياغة االقتراح ،ىي ،أساساً ،الحالة التي تندلع فييا ثورة ضد الحكومة ،وتنتشر في مختمؼ أنحاء

البالد دعوات إلى إسقاطيا ،عمى أساس ،طبعاً ،أال يحؿ الممؾ محؿ الحكومة ويباشر القياـ بأدوارىا بؿ
يترؾ لمنطؽ صناديؽ االقتراع أف يتدبر الوضع الناجـ عف إعفاء الحكومة.
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وبصدد المسألة الدستورية ،نود التأكيد عمى أف الدستور ،مف أجؿ أف يكوف ديمقراطياً ،يجب :
 -أف تكوف عباراتو واضحة وصياغتو خالية مف المبس واإلبياـ.

 أف يكوف ىناؾ انسجاـ في بنيتو ،وتكامؿ بيف شؽ الحقوؽ وشؽ تنظيـ السمط. أف يخضع تنظيـ السمط إلى المعايير الديمقراطية المعروفة (السيادة الشعبية – فصؿالسمطات – مؤسسات قائمة عمى االنتخاب الحر والتعددي والضامف لمتداوؿ – الضمانات
القانونية والفعمية لمحؽ في التعبير والتنظيـ والتجمع ومجمؿ الحقوؽ والحريات الواردة في

الصكوؾ الدولية).

النظام واإلسالميون  :حكومة المصالح المتبادلة
أُسندت رئاسة الحكومة ،المنبثقة عف انتخابات  ،3122إلى رئيس حزب إسالمي يشارؾ ،ألوؿ
مرة ،في الحكومة.

تجسيدا لصيغة تمتقي فييا مصالح النظاـ مع مصالح اإلسالمييف .النظاـ
كانت حكومة بنكيراف
ً
كاف محتاجا إلى إخماد الحراؾ ،وحزب العدالة والتنمية كاف محتاجاً إلى تطبيع عالقتو بالنظاـ وتقوية

ؼ ،دائماً ،بشيية ،ال حدود ليا لشغؿ كؿ
نفوذه داخؿ جياز الدولة وداخؿ المجتمع ،عمما بأف الحزب ُع ِر َ
مواقع التسيير المتاحة بأي ثمف ،ولطالما ساىـ في تسيير الكثير مف الجماعات الترابية ولو بواسطة عقد
بعقد تحالفات مع األطراؼ التي يعتبرىا موغمة في الفساد.

الحزب لـ يكف منشغالً بما إذا كاف سينجح أـ ال في إصالح أوضاع البالد كما وعد بذلؾ

الناخبيف ،إذ كاف يعمـ مسبقاً بأف الوسائؿ تعوزه ،فضالً عف كوف تصوره "لإلصالح" ىجيف وسطحي
ومعطوب ،ولكنو كاف منشغالً ،أكثر ،بضماف فرص تعزيز مكانتو وتواجده في الفضاء المؤسسي والفضاء

المجتمعي.

ارتضى حزب العدالة والتنمية ،رسمياً ،عدـ المشاركة في حركة  31فبراير ،واصطؼ إلى جانب

المخزف وساعده في إضعاؼ الحركة مقابؿ المقاعد الحكومية ولو بتعميؽ مطمب التغيير واعاقة االنتقاؿ.
ت الحزب بنعـ عمى دستور يعمـ بأنو ال يترؾ لمحكومة حي اًز كافياً لمحركة وإلعماؿ تصورىا وتنفيذ
وصو َ
َ
برامجيا وضخ نفس إصالحي حقيقي في المؤسسات ،وأكد ،بذلؾ ،أف األسبقية ،لديو ،ىي دفع النظاـ

لحؿ مشكمتو مع الحزب وليس دفع النظاـ لحؿ مشكمتو مع الديمقراطية.

تَـ فرض وجود وزراء السيادة وتوسيع دائرتيـ -بشكؿ مباشر أو ُمقَن ٍع -وتعزيز طاقـ المستشاريف
الممكييف بشخصيات و ازرية سابقة .وتَ َكف َؿ الممؾ ،منذ البداية ،برسـ المربع الذي تتحرؾ فيو الحكومة التي
كاف وزراء الحزب فييا ال يتحكموف إال في أقؿ مف  9في المائة مف الميزانية العامة.

في بداية عمؿ الحكومة ،حاوؿ رئيسيا االستباؽ بإعطاء الوعود ومحاولة اإليحاء بأف تحوالً

جوىرياً ىو قيد الحدوث في المغرب ،وبأف قطار التغيير قد انطمؽ .ولكف الرجؿ ،بعد مرور بعض الوقت،

انكفأ إلى الوراء ،عند أوؿ مواجية لو مع مجموعة مف مدراء القطاع السمعي البصري ،ودخؿ طريؽ
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التسويات والتراجعات وقبوؿ األمر الواقع ،دوف أف يتوقؼ عف ترديد خطاب مفاده أف قناعتو الدينية
تفرض عميو واجب السمع والطاعة ألمير المؤمنيف ،وأنو كرئيس لمحكومة مكمؼ فقط بالمساعدة وتقديـ

المشورة والرأي ،عمى أف يكوف القرار األخير لمممؾ.

خرج حزب مف الحكومة ،والتحؽ بيا حزب آخر كاف "معارضاً" ليا ،ضمف أجندة لمنظاـ ،بدوف

أية صعوبة ،وجرى ،مف خالؿ ذلؾ ،التأكيد مرة أخرى أف الحكومة المغربية أبوابيا مشرعة ،وىي أشبو
بحكومة ائتالؼ دائمة ،يمكف أف يدخميا أي حزب وأف يخرج منيا حزب كاف يبدو أنو أساسي في تشكيمتيا

ومنطقيا السياسي.

وبعد إعالف نتائج االنتخابات الجماعية لػ  ،3126وحصوؿ الحزب عمى أغمبيات مطمقة في

المدف الرئيسية في البالد ،اعتبر بأف فوزه في  3127مؤكد ،وبالتالي لـ يعد ىناؾ أي عائؽ يمنعو مف

اتخاذ أكثر القرار إيالماً لمجماىير الشعبية ،ومف إبداء نوع مف الصمؼ في الدفاع عف "ىيبة الدولة"
والحديث عف "الفتنة" ومواجية االحتجاجات وتمرير "إصالح" التقاعد.

أحس اإلسالميوف الحكوميوف بأنيـ نجحوا في استمالة الناخبيف وأف عمييـ ،اآلف ،االنتقاؿ إلى

السرعة القصوى ،في سباؽ استمالة النظاـ وتنفيذ أي أمر يرضيو ويخدـ مصالحو ،وقبموا نوعاً مف
"الوضع رىف اإلشارة".

ولـ ينتفض بنكيراف إال بعد أف الحت في األفؽ بوادر مناورات انتخابية محتممة لضماف فوز حزب

األصالة والمعاصرة بالرتبة األولى في االنتخابات التشريعية ،وظير بأف مف مفارقات الوضع الحكومي
القائـ ىو أف رئيس الحكومة ،نفسو ،ال يستطيع ضماف نزاىة االنتخابات ،وال يستطيع تأميف عدد مف
الحقوؽ االنتخابية حتى لحزبو ،وأنو يجيؿ الطريقة التي ستتعامؿ بيا اإلدارة الترابية مع المحطة االنتخابية

لػ .3127

خالؿ خمس سنوات ،انخرط الحكوميوف اإلسالميوف ،بدوف تردد وبإصرار شديد ،في مسعى إقناع

النظاـ بأىميتيـ لتعويض النخب التقميدية التي اعتمد عمييا في الماضي ،وقدمت حكومة بنكيراف لمبنيات
القائمة ما لـ يقدمو ليا أحد مف قبؿ ،وال خطر بباؿ النظاـ ،نفسو ،أنو سيتمقى كؿ ىذه اليدايا .اقتطعت

الحكومة مف أجور المضربيف ،ووجيت ضربات قاصمة لحركة المعطميف ورفضت التوظيؼ المباشر دوف
وزك ِت القمع
رفع عدد المناصب المتبارى عمييا وتحممت مف تعيدات رسمية سابقة ،وىادنت المفسديفَ ،
واعتبرت أف "أعداء الدولة" ىـ أعداء الحكومة ،أيضاً ،وعالجت ممفات التقاعد والمقاصة ،وممفات أخرى،
بالطريقة التي تخدـ النظاـ ،واعتبرت نفسيا غير معنية تماماً بتتبع أو معرفة كؿ ما لو عالقة بالصحراء

واألمف واإلرىاب وبأداء األجيزة األمنية وسير األوراش ،غير آبية بضرورة انسجاـ بنية البرنامج العاـ

لمدولة ،وبانعكاسات سير قطاع ما عمى القطاعات األخرى ،ومنحت المقاربات القمعية واالعتداءات عمى
الحريات كؿ أشكاؿ التسويغ واعتبرتيا ،في الكثير مف األحياف ،ضرورية والزمة ،ومنحت الحصانة
لمصادر التجاوزات.
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وتَـ التأكيد ،أكثر مف مرة ،عمى غياب أية نية لدى رئاسة الحكومة ،لمدفع بالمغرب في اتجاه
الممكية البرلمانية ،وو ِ
ضع مشروع مسودة لمقانوف الجنائي يمنح النظاـ أدوات قانونية إضافية لقمع الحريات
َُ
وي َوسِّعُ مناط جرائـ اإلرىاب لتمكيف
ويحشد أغمب حاالت عقوبة اإلعداـ في خانة جرائـ أمف الدولةُ ،

السمطوية مف متابعة خصوـ سياسييف سممييف بجرائـ اإلرىاب.

ودستور  ،3122عمى عالتو ،تعرض لمتجميد ،عمى أكثر مف صعيد ،وىو ما يكاد يجمع عميو

الباحثوف المغاربة .البعض َحم َؿ المسؤولية لرئيس الحكومة ،وحده ،والواقع أننا الحظنا وجود نوع مف
التوافؽ عمى التجميد بيف كؿ مف رئاسة الحكومة والنظاـ.
رئيس الحكومة يتوسؿ ،في الرد عمى كؿ مف يتيمو بالزىد في ممارسة صالحياتو ،إلى مقولة

تجنب أي اصطداـ مع الممكية ،وبالتالي فيو يعبر عف رغبتو في استمرار التشبث بذات التقاليد التي يقوـ

عمييا الحكـ ،والتي ال يمكف ،في نظره ،لدستور مف الدساتير أف يغيرىا أو يعدليا ،وألف المغاربة لـ
يطالبوا أحداً بالحياد عنيا.

الحكومة أعدت مشاريع القوانيف التنظيمية بعقمية ما قبؿ  ،3122فاعتبرت أف إعداد بعضيا يجب

أف يشارؾ فيو الديواف الممكي ،وأدخمت في دائرة المؤسسات "االستراتيجية" التي يجري تعييف مسؤولييا مف
طرؼ مجمس الوزراء وليس مجمس الحكومة ،بعض المؤسسات التي ال ُيعقؿ أف تُوصؼ باالستراتيجية،
وذلؾ في إطار سباؽ محموـ لكسب ود القصر واظيار االستعداد لقبوؿ أي شيء مف أجؿ البقاء.
بنكيراف وضع التوافؽ مع الممكية بديالً عف الدستور ،ألف كسب ثقة الممكية أىـ ،في نظره ،مف

الدستور وأسمى مف الدستور.

وعرفت الثقافة التقميدية ،التي ُيفترض أف النص الدستوري جاء ليقمص بعض الشيء مف مداىا،

مزيداً مف التجذر والرسوخ ،في عيد الحكومة التي شارؾ اإلسالميوف فييا.

ورئيسيا انطمؽ ،دائماً مف فكرة مؤداىا أننا نحؿ المشاكؿ بػ "السياسة" ،وليس بالمساطر

والنصوص ،وأف الميـ ىو حؿ المشاكؿ.

وفي النياية ،ال ىو َحؿ المشاكؿ وال ىو حرص عمى تطبيؽ المساطر والنصوص ،إف نظرتو
البراغماتية الزائدة تؤدي ،عممياً ،إلى احتقار الديمقراطية وتبخيس قيمتيا.
ورغـ أف الممؾ سبؽ لو أف أوصى باعتماد "التأويؿ الديمقراطي لمدستور" في خطاب  41يوليوز

 ،3122فإف االستم اررية المتحررة ،في الكثير مف األحياف ،مف إكراه تنفيذ النص الجديد ىي التي كانت
ليا الغمبة (االتصاؿ المباشر بالوزراء – وظيفة الخطب الممكية كمصدر لمبرامج – النظر إلى الحكومة

كمتمقية ،فقط ،لمتعميمات الممكية – خطاب اإلعالـ العمومي عف الممؾ باعتباره واضع البرامج التي تيـ

المسيرة التنموية – الغضبات الممكية – قضايا األمف والعالقات الخارجية والصحراء ظمت مجاالً محفوظاً
لمممكية – الزيارات الممكية إلى بمداف مختمفة واشراؼ المستشاريف عمى عقد اتفاقات "استراتيجية" ليس
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ىناؾ ما يفيد بأنيا كانت موضوع تداوؿ حكومي أو حتى مجرد مواكبة أو متابعة أو استعالـ – الرعاية
المباشرة لممؼ "إصالح العدالة".)..

استمر النظاـ في ممارسة التقميد الذي يفيد ،عممياً ،بأف "برنامج الدولة" ىو "البرنامج الممكي"،

حيث ُيعرض في الخطب الرسمية مف خالؿ تفاصيؿ مرقمة ومقتضيات مفصمة ،أحياناً ،تيـ ،مثالً،
قطاعات البادية والجماعات الفقيرة ،ومف خالؿ مشاريع ومبادرات جديدة ،بدوف أي إحساس بأف وجود
دستور جديد وحكومة جديدة ،يفرض تغيير ىذا التقميد ومنح الحكومة حؽ التدخؿ في تقرير ذلؾ البرنامج
أو تعديمو ومالءمتو مع مقتضيات البرنامج والتصريح الذيف سبؽ ليا اإلعالف عنيما.

وقدـ وزير األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية قراءة جديدة لمدستور ،عممياً ،مف خالؿ القوؿ إف البيعة

التي تربط أمير المؤمنيف برعاياه ،تمثؿ العقد األصمي واألسمى ،وىي القراءة التي تعيد الحياة لمفصؿ 2:
في الدستور السابؽ.

وحيف نتفحص -في الحزب االشتراكي الموحد -الحصيمة االقتصادية لحكومة بنكيراف نجدىا

بعيدة عف اإلصالحات التي كانت تستمزميا المرحمة وتفرضيا العناية بالشرائح الفقيرة والمتوسطة في

المجتمع ،وتتمثؿ مظاىر ىزاؿ الحصيمة في :

" -تجاىؿ اإلصالحات المتعمقة ،مثالً بمراجعة سياسية االنفتاح عمى الخارج أو إعادة العمؿ
بالمخططات االقتصادية.

 التخمي ،بشكؿ كمي ،عف محاربة اقتصاد الريع والفساد وافراغ اإلصالح الجبائي مف مضمونوبحيث أعاد إنتاج نفس األعطاب وأىميا غياب العدالة الضريبية.

 تشويو إصالح نظاـ المقاصة مف خالؿ طابعو الجزئي وعدـ مواكبتو بإجراءات بديمة فيمصمحة الشرائح التي كاف يستيدفيا نظاـ الدعـ في األساس.

 فرض إصالح نظاـ التقاعد بطريقة مستبدة وعمى حساب مصالح األجراء وفي غياب تحديدالمسؤوليات عف الوضعية الصعبة التي آلت إلييا معظـ أنظمة التقاعد.

 النتيجة ذاتيا  :استمرار مؤشرات التنمية في التدىور ،وقفز المديونية العمومية إلى مستوياتقياسية.

 االقتصاد الوطني ازداد اندماجا باالقتصاد الرأسمالي ،عبر نمط الميبرالية المتوحشة .وىكذانالحظ أف الثروات تزداد ،لكف مردودىا يتجمع بيف يدي فئة ضئيمة مف أصحاب االمتيازات

الخاصة الممثمة في المخزف وبطانتو والسماسرة والمنتفعيف".

بعض الذيف يدافعوف عف تجربة اإلسالمييف في الحكومة يذىب إلى أف ىؤالء تصرفوا كسياسييف

يروموف حؿ مشاكؿ المدينة وليس كرجاؿ دعوة وحممة إيديولوجية دينية.
لكف الواقع يثبت العكس تماماً.

43

األفق الجديد  :بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال
فبمناسبة إعػداد دستور  ،3122لـ يتردد قادة الحزب ،الذي سيرأس الحكومة في ما بعد ،في
التصريح بأنيـ تدخموا لحذؼ اإلشارة إلى حرية المعتقد مف نص المشروع األصمي ،واعتبروا أف صنيعيـ

ىذا فرضو عمييـ واجب حماية اإلسالـ ،ألف التنصيص عمى تمؾ الحرية قد ُيستعمؿ مف طرؼ البعض
لممس بالديف اإلسالمي وزعزعة المكانة المييبة التي يشغميا في كياف األمة والمجتمع.
وبعد تشكيؿ الحكومة لـ يجد رئيسيا أي حرج في القوؿ إنو وعشيرتو الحزبية ،مثميـ مثؿ عموـ

المغاربة ،يعتبروف نزوؿ المطر بمثابة رضى مف اهلل عمييـ ،وانو ىو ،شخصياً ،مقتنع بأف اهلل سيجود
عمينا بأمطار الرحمة ،ولـ يحدد السيد الرئيس ما ىو العامؿ الذي جعمو يطمئف إلى قرب نزوؿ الغيث،

ىؿ يتعمؽ األمر برؤيا أو مشاىدة راودت الرجؿ في منامو أو يقظتو ،دوف بقية الناس ،فاطمعتو عمى ما
سيجري؟ أـ بكوف أداء الحكومة حظي برضى اهلل فقرر مكافأة مف يتقمدوف المسؤولية فييا بإنزاؿ المطر !

وفي معرض الدفاع عف مضاميف مشروع مسودة القانوف الجنائي ،قاؿ وزير العدؿ في الحكومة،

إنو الحظ بأف القانوف يفرد الحماية لموطف ولمممؾ ،ولكف اهلل غير محمي ،وليذا اعتبر الوزير اإلسالمي
أف المشروع حمؿ عمى عاتقو ميمة حماية اهلل ،ضمف مياـ أخرى ،كما لو أف اهلل ،عز وجؿ ،كاف ينتظر
أف يتحمؿ اإلسالميوف المسؤولية في الحكومة ليضمنوا حمايتو ،وأنيـ قرروا سد ىذا النقص ابتغاء
مرضات اهلل حتى يجزؿ ليـ الثواب يوـ القيامة.

والحقيقة ،أنيـ أحرص عمى نيؿ رضى الناخبيف ،عف طريؽ ترويج مقوالت مغرقة في الشعبوية

الدينية البدائية ،والتي يحاولوف مف خالليا اإليحاء بأنيـ األقرب إلى اهلل.

صحيح أف حكومة بنكيراف واجيتيا عدة "معارضات" ،وأىميا كانت مف داخؿ النظاـ ،وغايتيا

إضعاؼ الحكومة لفائدة السمطوية ،رغـ الخدمات الجيدة التي قدمتيا ىذه الحكومة لمنظاـ.

وجود اإلسالمييف في الموقع الحكومي ،لـ يشكؿ أي خطر عمى النظاـ وعمى اختياراتو ،بؿ إنو

كاف مصد اًر لحؿ الكثير مف مشاكؿ النظاـ ولتمرير المشاريع الالشعبية التي لـ تجرؤ أي مف الحكومات

السابقة عمى تمريره ،ولذلؾ جنى النظاـ مف ذلؾ الوجود فوائد جمة ومحققة ،واستخمص منو ربحاً وفي اًر،
وتَ َمك َف ،بواسطتو ،مف إضعاؼ حركة في الشارع مطالبة بالديمقراطية بدوف أف يحقؽ الديمقراطية ،ويخرج
سالماً مف االختبار ،بؿ ينجح في تقوية قواعد المعب القائمة منذ عقود ،ومنحيا عم اًر جديداً وشرعية جديدة
تحت اسـ "االستثناء المغربي" ومحاولة "تجميميا" في أعيف الناس.

التجربة اإلسالمية في الحكومة حاولت التقرب مف النظاـ وخدمتو وتوطيد العالقة بو وبناء حمؼ

مقدس معو ،مف منطمؽ التقارب اإليديولوجي والسياسي القائـ بينيما ،ولكنيا ،مع ذلؾ ،كانت تجربة
مزعجة بسبب عامميف اثنيف :

 -1الصعود االنتخابي المتزايد لمحزب والخوؼ مف اآلثار النفسية لتبمور شرعية انتخابية قد
تضعؼ موضوعياً الشرعيات األخرى.
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 -2شخصية رئيس الحكومة الذي يمعب لعبة مزدوجة ،ألنو يطالب بحؽ احتكار خدمة "التحكـ"،
ويطالب عممياً بتخمي النظاـ عف األدوات األخرى لخدمة "التحكـ" .إنو زعيـ يمارس ،مف داخؿ

الحكومة" ،معارضة" ضد جزء مف امتدادات النظاـ نفسو ،ويبني شعبيتو عمى المظمومية،
وبالتالي فرغـ والئو لمنظاـ فإف حديثو المستمر عف التماسيح والعفاريت والعوائؽ التي تواجيو
وتمنعو مف تحقيؽ اإلصالح ،يوقع النظاـ في موقؼ حرج.

ىناؾ معارضة مزيفة تريد ىدـ بنياف التجربة الحكومية خدمة لمتحكـ والسمطوية ،ومعارضة تنتقد
التجربة ألنيا –أي التجربة -في األصؿ متواطئة مع السمطوية والتحكـ .المعارضة األولى تريد أف تحؿ

محؿ التجربة القائمة ،في إطار تنافس عمى الخدمة ،وىي تعارض الحكومة خدمة لمحكـ .والمعارضة
الثانية ،التي نعتبر أنفسنا كحزب وكفدرالية نواتيا األساسية ،تريد الوصوؿ إلى التغيير ،وتعارض الحكومة
والحكـ معاً.

االنتخابات  :من "الحياد السمبي" إلى عدم الحياد
قبؿ حموؿ موعد االنتخابات ،لُوحظ أف فكرة السمطوية دخمت مرحمة ىجوـ كبير ،وتمقت جرعة

إنعاش باسـ "االستثناء المغربي" ،وبواسطة تخويؼ الناس مف آثار أي نضاؿ ضد الفساد واالستبداد.

لقد حاوؿ النظاـ إقناع المغاربة بأنيـ يتمتعوف بامتياز ليس لو ثمف ،وىو العيش في كنؼ األمف
والطمأنينة واالستقرار ،بينما البمداف التي عرفت ما ُس ِمي بالربيع العربي تتمظى في جحيـ االقتتاؿ والفتنة
والصراعات المسمحة والفوضى العارمة والتشتت والتقسيـ والدمار.
وبالتالي ،فإف "الحكمة" تقتضي منا القبوؿ باألمر الواقع ،والتنازؿ عف حؽ االعتراض واالحتجاج

والنضاؿ لتحسيف األحواؿ العامة ،أي التنازؿ عف الديمقراطية ،فميس ىناؾ وضع أحسف مف ىذا الذي

نرفؿ فيو ،وعمينا االختيار بيف ىذا الوضع أو الدمار ،وليس ىناؾ اختيار ثالث !

لكف "االستقرار" الذي نعيشو َىش لمغاية ،وال أدؿ عمى ذلؾ مف المعطيات اإلحصائية الخاصة
بمؤشرات التنمية البشرية ومف داللة خطاب الممؾ عف الثروة .واذا ظمت األوضاع كما ىي عميو في

بالدنا ،فإف ذلؾ قد يقود إلى كارثة حقيقية.

ال تتوفر في بالدنا ،إلى حدود اليوـ ،شروط ومقومات االستقرار الحقيقي .ال يعني ىذا أننا

نستييف بقيمة أي قدر مف االستقرار يتوفر لنا ،في مرحمة مف المراحؿ ،ولكف "االستقرار" القائـ ببالدنا ال
ُي َخ ِّولَُنا حؽ الحديث عف "استثناء مغربي" ،وىو الشعار الذي تُ َس ِّوقُوُ صباح مساء كتمة منظمة مشكمة مف
نخب وكتائب إعالمية ومحمميف سياسييف .االستثناء الحقيقي ىو الديمقراطية والحكامة الجيدة ،فيؿ
بدستور يكرس االستم اررية وحكومة ال تحكـ نمثؿ استثناء.

في ظؿ مؤشرات عامة وكثيفة ،تفيد بقرب إغالؽ قوس التناوب الثاني كما أُغمؽ قوس التناوب
الم َذ ِّك َرِة بػ
األوؿ ،وانتشار حمى الخطابات المستحسنة لمسمطوية ،كما ُمورست وتُمارس في المغرب ،و ُ
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"فضائميا" وبالديف الواقع عمى جميع المغاربة حياؿ النظاـ ألنو بحنكتو ورزانتو وبعد نظره أنقذىـ مف مآؿ
شبيو بما يحصؿ في بمداف "الربيع" ،جرى تنظيـ انتخابات  3126و.3127

تدخمت أجيزة اإلدارة الترابية لفائدة "حزب الدولة األثير" ،ساعتئد ،عبر سمسمة مف العمميات التي

تراوحت بيف الدعاية المباشرة لفائدة التصويت عميو ،أو اتخاذ سمسمة مف الخطوات واإلجراءات اليادفة إلى
تحسيف وضعو االنتخابي في المنافسة ،بطريقة غير مباشرة ،والتقميؿ مف حظوظ خصومو ،لضماف فوزه
بالرتبة األولى أو حصولو عمى عدد مف المقاعد النيابية يفوؽ المائة ،ويعطي االنطباع بأننا أماـ قطبية

ثنائية وحزبيف قوييف متعادليف .لكف أحدىما يتفوؽ عمى اآلخر بنوع العالقة التي استطاع أف يقيميا مع
بقية األطراؼ السياسية األخرى والتي تجعميا ،في آخر المطاؼ ،األقرب إليو.

لـ تكف العمميات المتعمقة بتسجيؿ الناخبيف ووضع التقطيع وايداع الترشيحات وخريطة المكاتب

االنتخابية ،محايدة وبريئة ،بؿ كانت ُم ْستَْنفَ َرةً لخدمة جية معينة.
ت عمييا فيدرالية اليسار الديمقراطي ،فإنيا نجحت في جعؿ
ورغـ ضعؼ اإلمكانات التي تَ َوف َر ْ
الحممة االنتخابية لػ  ،3127تجري ،مف الناحية السياسية ،في ظؿ تقاطب ثالثي ،وحظيت بالتفاؼ جزء
كبير مف المثقفيف المرموقيف حوليا ،واسترعت االنتباه إلييا بسبب مستوى نظافة حممتيا ،وسمو وسائميا،
وحسف استخداـ التقنيات الجديدة لمتواصؿ اإللكتروني ،وقدرتيا عمى تعبئة جيؿ جديد مف المتطوعيف

المسانديف لمرشحييا.

والنتائج التي حصمت عمييا الفيدرالية في المدف الكبرى تُعتبر مشجعة وواعدة ،وتدؿ عمى أف
ىناؾ إمكانات حقيقية لمتوفر ،مستقبالً ،عمى عدد ميـ مف المقاعد ،وخاصة إذا تمكنت الفيدرالية مف

البروز في الساحة السياسية وابتداع اآلليات النضالية والمبادرات السياسية التي تجعميا أقرب إلى
المواطنيف ومرئية أكثر لدى شرائح الرأي العاـ ،واذا تمكنت مف تعبئة المتعاطفيف معيا لمتسجيؿ في
الموائح االنتخابية ،وتجنب التأخر في انطالؽ عمميات التحضير ،والبحث الجيد عف المعمومة واستثمارىا
بشكؿ دقيؽ ،وتحقيؽ مزيد مف االنفتاح عمى الطاقات التقدمية النزيية في عمميات الترشيح والدعاية،
وتغيير طرؽ العمؿ توخياً لمنجاعة واالستفادة مف بعض التجارب الناجحة ،فحيثما كاف ىناؾ تكويف جيد

لنشطاء الحممة ،وعقمنة وترشيد لطرؽ العمؿ ،فإف النتائج تكوف جيدة.

أكدت االنتخابات األخيرة أف األوراؽ التي استعمميا النظاـ مف أجؿ إضعاؼ بنكيراف كاف ليا

مفعوؿ عكسي وساىمت في تقويتو ،كما أظيرت ىذه االنتخابات استمرار اتساع اليوة بيف حركية المجتمع
وخارطة المؤسسات ،وأدت إلى تقمص عدد األحزاب الممثمة في مجمس النواب .وانضاؼ إلى المقاطعة،

كفعؿ احتجاجي ،نوع مف التصويت الجديد عمى نموذج رئاسة الحكومة في وجييا "المعارض" ،باعتباره
تصويتاً تمردياً وعقابياً ضد خصوـ رئيس الحكومة ،حتى واف لـ ُيوجدوا في الحكومة .ىذا ،عمما بأف

"معارضة" بنكيراف لـ تكف تنازع في الطابع غير الديمقراطي لألسس التي يقوـ عمييا الحكـ في المغرب،
بقدر ما كانت تنازع في شرعية األطراؼ التي يستخدميا الحكـ لتركيز تمؾ األسس ،وبالتالي فإف الصراع
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لـ يكف قائما مف أجؿ الديمقراطية ،بؿ مف أجؿ الحظوة .لقد نجح رئيس الحكومة في جعؿ خطاب
المظمومية وسيمة لصرؼ األنظار عف تقييـ حصيمة الحكومة نظ اًر ليزالتيا .مثؿ ىذا الخطاب يمكف أف
يجني منو صاحبو فوائد ظرفية ولكنو عاجز عف تجنيب المعني باألمر ،بصورة دائمة ،مأزؽ تحمؿ

المسؤولية عف ىزاؿ الحصيمة.

ىذا ،وباإلضافة إلى كوف االنتخابات األخيرة ،مثميا مثؿ سابقاتيا ،الزالت تجري ،في المغرب،

الم ْنتَ َخبِيف مف سمطة التقرير الحقيقي ،فإف وجود اإلسالمييف في الحكومة لـ
طبقاً إلطار دستوري يحرـ ُ
يسمح بدخوؿ المغرب عيد االنتخابات الحرة والنزيية .فإذا كاف بإمكاف اليوسفي القوؿ إف انتخابات

 3113كانت أقؿ سوءاً مف االنتخابات التي سبقتيا ،مف زاوية السموؾ اإلداري ،فإف بنكيراف ال يستطيع
القوؿ إف انتخابات  3127كانت أقؿ سوءاً مف انتخابات .3122

لقد انتقمنا ،عممياً ،مف "الحياد السمبي" إلى "عدـ الحياد" .واذا كاف اإلسالميوف يصرحوف بأنيـ

كانوا الضحايا األساسييف ليذا االنتقاؿ ،فإف ذلؾ ال يعفييـ مف المسؤولية ،إذ المفروض أنيـ وعدوا الناس
بتحقيؽ تطور في المسار السياسي ،واال فما الفائدة مف المشاركة؟ كما أنيـ سيظموف مالحقيف بسياط

السؤاؿ المؤرؽ التالي  :إذا كنتـ عاجزيف ،مف الموقع الحكومي ،حتى عف ضماف الحقوؽ االنتخابية
لحزبكـ ،فكيؼ يمكف لكـ ،كما تَد ُعوف ،تأميف مختمؼ حقوؽ المغاربة بأجمعيـ؟
الخط الثالث
ىذا ،وجدير بالذكر أف االنتخابات األخيرة في المغرب ،كانت مناسبة لمحاولة اإليحاء بأف النقاش

السياسي ،في المغرب ،يدور ،في جوىره ،حوؿ خطيف اثنيف ويقوده معسكراف كبيراف  :معسكر يقوؿ عف
نفسو إنو يقود لواء اإلصالح في بالدنا ويريده أف يكوف إصالحاً في ظؿ االستقرار ،ويتمنى تجميع

اإلصالحييف خمفو لخوض ىذه المعركة االستراتيجية ،التي يمثؿ المعسكر اآلخر أكبر معرقؿ ليا.
ومعسكر يقوؿ عف نفسو إنو يقود لواء الحداثة ويناىض الشعبوية ويريد كسر األصفاد التي تمنع مجتمعنا

وبالدنا مف االنطالؽ والنيوض والتجاوب مع منطؽ العصر ،والتحرر مف مظاىر التخمؼ ،وىي األصفاد

التي يتحمؿ المعسكر اآلخر مسؤولية المساىمة في توثيقيا وادامة وجودىا خدمة لمصالح حزبية ضيقة
وطمعاً في حصد أكبر عدد ممكف مف األصوات.

حزب العدالة والتنمية يرفع شعار اإلصالح ومقاومة التحكـ ،ولكنو ال يرى مانعاً في التحالؼ مع

المفسديف ويعتبر ذلؾ ضرورياً ومنتجاً ،وفي االستناد إلى األدوات والمساطر الفاسدة التي قادت إلى
الفساد .فكيؼ يريد أف يجمع بيف التحالؼ مع المفسديف والتحالؼ مع اإلصالحييف ،ويريد ،ضمنياً ،إقناع

الناس بأف الفاسد عندما يتحالؼ مع حزب العدالة والتنمية يصبح صالحاً ،وعندما ينيي ىذا التحالؼ،
يعود إلى طبيعتو األصمية.

ىذا التصور لإلصالح غريب جداً !
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صدى ليـ رئيس الحزب و َشك َؾ في
لما نزؿ الشباب إلى الشارع إلسقاط االستبداد والفساد ،تَ َ
حركتيـ ونواياىـ وشيطنيـ ،في بداية نضاليـَ ،وَوجوَ إلييـ أكبر طعنة في الصدر مدعياً أنو يستطيع

الوصوؿ إلى اإلصالح بػ "طريقتو" الخاصة ،ثـ ظؿ ،طواؿ خمس سنوات ،يشتكي مف الصعوبات التي
تواجو مشروعو اإلصالحي ،وىو الذي اعتبر ،منذ البداية ،أف اإلصالح غير محتاج إلى الديمقراطية ،بؿ

ذىب إلى حد التصريح بأنو ضد الممكية البرلمانية وال يرغب في قياميا في بالدنا.

فمصالح مف تَـ التدخؿ إلضعاؼ حركة  31فب ارير وإلخالء الشارع مف المطالبيف باإلصالح؟
القضية ،في األصؿ ،لـ تكف قضية إصالح أو عدـ إصالح ،بؿ القضية ىي مجرد اقتراح صفقة

عمى النظاـ ،تجري عمى حساب حركة  31فبراير ولحساب النظاـ والحزب اإلسالمي ،وتسمح ليذا األخير
أف ينعـ بوضعية لمقرب لـ تُتح لو في الماضي ،وىو يعمـ بأف ىذه الوضعية لف تسمح بالوصوؿ إلى
اإلصالح الحقيقي ،إال إذا كاف حزب ع.ت يعتقد أف اإلصالح ُيختزؿ في مكانة ىذا الحزب ،فإذا تبنى

النظاـ وجود الحزب في نسقو السياسي القائـ ،يكوف بذلؾ قد تبنى اإلصالح !

كيؼ يتبنى الحزب شعار اإلصالح مجرداً مف رافعتو التنويرية ،وال يعتبر ،بالتالي ،بأف اإلصالح

الديني ،مثالً ،ىو جزء أساسي مف اإلصالح المطموب في مجتمعاتنا.

كيؼ يمكف قبوؿ الديمقراطية كآليات ورفضيا كفمسفة أي تجريدىا مف روحيا ،والتعامؿ مع

اآلليات ،نفسيا ،بطريقة مخمة بمبدأ عدـ تجزئة الديمقراطية (تقديـ السيادة الشعبية بديالً عف الحريات

مثالً ،واعتبار أف األولى يمكف أف تعوض الثانية).

الحريات ،في نظر إسالميينا ،يجب أف تتعرض لمقضـ واالقتطاع ،ألف انتماءنا الديني يفرض

ذلؾ ،ولكؿ ديانة أف تختار ما تشاء مف الحريات وتستبعد ما تشاء فيي حرة ،وعمماء الديانة ىـ مف يقرر
في األمر ،كما لو أف اإلنسانية ،بمختمؼ دياناتيا وعقائدىا وتقاليدىا وأوضاعيا ،لـ تتوافؽ عمى حد أدنى
ممزـ لمجميع.

إف مف ينكر وجود ىذا الحد األدنى ،إنما يستكثر عمى اإلنسانية حؽ الوصوؿ إلى صياغتو.

وي َس ِّوقُوُ بصورة واسعة كمما
ويأخذ حزب رئيس الحكومة بالرأي األكثر محافظة واألكثر انغالقاًُ ،
أحس بأنو سيجمب لو المزيد مف األصوات ،حتى ولو تجمى ،مف خالؿ سموكات أعضائو اليومية ،عدـ
ويثِْق ُؿ دفتر التحمالت الديني ،المفروض أف يمتزـ بو المغربي المسمـ ،بمظاىر مغرقة
اقتناعو بذلؾ الرأيُ .
في التعسير والعنت ،وافدة مف ثرات الوىابية ،لممزايدة عمى خصومو وعمى النظاـ ،نفسو (تقييـ أداء وسائؿ
اإلعالـ السمعية البصرية عمى مستوى مدى أخالقية ىذا األداء) ،ويؤكد ،باستمرار ،عمى رفض المساواة
بيف الجنسيف.

ويركز ىذا الحزب عمى االختالفات القائمة بيف الديانات والحضارات ،ويستعظميا ،ويعتبر آثارىا

عموديا ،وييمؿ القواسـ المشتركة بينيا ،وتتحوؿ فكرة النظاـ العاـ ،لديو،
مدمرة وقاتمة ،ويصنؼ الديانات
ً
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إلى مشروع سمطوي شمولي يفرض الوصاية عمى الناس ويبيح خرؽ حميميتيـ ،ويعتبر القوانيف ،وخاصة
أساسيا لضبط األخالؽ داخؿ المجتمع.
سالحا
الجنائية منيا،
ً
ً
يرفع الشعارات ،عمى سبيؿ المزايدة ال غير ،وىو يعمـ بأنيا مستحيمة التطبيؽ ،ويعفي نفسو مف
ميمة رفع وعي الجماىير في تعامميا مع الحرية ،ويكرس بعض مظاىر التخمؼ القائمة في المجتمع
ويجامميا ،أو يتغاضى عنيا في أحسف األحواؿ ،لضماف تعاطؼ أكبر عدد مف الناس معو ،ويتحفظ مف

الحرية وال يعتبرىا ىي األصؿ.

وبيذا المعنى ،فإف الحركات اإلسالمية ،عموماً ،ىي يميف متطرؼ ،استناداً إلى المعايير العالمية

المعروفة لتصنيؼ اليميف المتطرؼ .ومحاولة ىذه الحركات اإليحاء بأنيا تمثؿ تيا اًر مختمفاً عف اليميف
وعف اليسار ،بواسطة استعماؿ لقب اإلسالمية لوصؼ نفسيا ،ىو مجرد غطاء إلخفاء خمفيتيا اليمينية

المتطرفة .وليذا يتعذر التحالؼ معيا لبناء الديمقراطية إذا لـ تتخمى عف جوىر ىذه الخمفية وتركب سبيؿ
االعتداؿ واالنفتاح والتسامح وقبوؿ االحتكاـ إلى دولة القانوف واالعتراؼ بمشروعية وجود األطراؼ

األخرى بغض الطرؼ عف معتقداتيا.

وحزب رئيس الحكومة يزعـ أنو يخوض معركة شرسة ضد التحكـ ،بينما ىو في حقيقة األمر

متواطئ معو حتى النخاع ومدعـ لوجوده وتغولو .ذلؾ أنو يخوض الحرب ،فعالً ،ضد حزب األصالة
والمعاصرة ،ويعتبرىا حرباً ضد التحكـ ،بينما ىناؾ فرؽ شاسع بيف ما ُيعتبر تحكماً ،مف جية ،وبيف ما
ُيعتبر مجرد أدوات لمتحكـ ،مف جية ثانية ،ومف المعروؼ ،في مغربنا ،أف أدوات التحكـ تتغير ،بينما

التحكـ با ٍ
ؽ.

وحزب األصالة والمعاصرة يقدـ نفسو كداعية لمحداثة وكمؤتمف عمى رسالة جمع الحداثييف وقوى

التنوير والعقالنية ،في صؼ واحد ،لمحاربة األصولية التي تمثؿ ،بالطبع ،خط اًر عمى المشروع الديمقراطي
وتيدد مكتسبات الحرية ،عمى محدوديتيا ،في مجتمعاتنا ،وتنذر بعودتنا إلى الوراء ،وانغالقنا عمى أنفسنا،
ومعاداتنا لمعالـ ولروح العصر.

لكف الحداثة ،لدى ىذا الحزب ،مجرد شعار تاكتيكي لمحاربة اإلسالمييف وتقميص نفوذىـ في

المؤسسات ،ولمتيرب مف المنافسة الشريفة في الميداف.

أيف ىي الحداثة لدى "مجتمع األعياف" الذي يمثؿ القاعدة العريضة والمشكمة مف ُم ْنتَ َخبِيف تَـ
جمبيـ مف األحزاب اإلدارية القديمة .وما ىي الحداثة التي كاف ىؤالء األعياف ينشرونيا بيف الناس
وي ْخ ِ
ض ُعوف ليا حمالتيـ االنتخابية ووسائميـ الدعائية وخطاباتيـ السياسية ورسائميـ وتجمعاتيـ وعالقاتيـ
ُ
بالناخبيف وبالقانوف وباألحزاب األخرى؟
أيف ىي الحداثة في تحالفات ىذا الحزب ،وفي تصوراتو إلشكالية السمطة والحكـ ،في المغرب،

ومقترحاتو لممستقبؿ؟
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إنو يطرح بعض أوجو الحداثة التي تزعج اإلسالمييف ويتجاىؿ أوجو الحداثة التي تزعج
الحاكميف؟

ىؿ يمكف الفصؿ بيف مقتضيات الحداثة السياسية ومقتضيات الحداثة االقتصادية واالجتماعية؟
واذا كانت الممكية البرلمانية تمثؿ الوجو السياسي لمحداثة في نظاـ ممكي وراثي ،والوعاء الوحيد

الحتضاف واعماؿ قواعد الديمقراطية في ظؿ ىذا النظاـ ،فإننا نفيـ ،طبعاً ،لماذا لـ يبادر ىذا الحزب في

مذكرتو الدستورية ؿ  ،3122إلى اقتراح أحكاـ مطابقة لجوىر الممكية البرلمانية لضماف ربط القرار
بصناديؽ االقتراع وربط ممارسة الحكـ بمبدأ المحاسبة ،واالحتفاظ لمممؾ ،فقط ،بدور شرفي ورمزي .إف

حديث ىذا الحزب عف الحداثة ال يحجب عنا الحقيقة الناصعة المتجمية في كونو ليس صانع نفسو بنفسو،
بؿ ىو ثمرة صناعة الغير ،وىو مجرد ذراع مخزني.

وىؿ الحداثة السياسية تسمح بالسعي لالنتصار عمى الخصوـ باستعماؿ كافة الوسائؿ ،ولو

باستحساف وتسويغ السمطوية ،وىضـ حقوؽ األفراد والجماعات ،وخرؽ المنظومة األخالقية لمعمؿ
السياسي عمى أكثر مف صعيد؟

ىناؾ حقيقة يحاوؿ كؿ مف الحزبيف (العدالة والتنمية واألصالة والمعاصرة) إخفاءىا ،وىي أف ما

يجمعيما أكبر مما يفرقيما ،مف حيث التصور ،وأنيما يشتركاف في ما ىو جوىري وأساسي ويختمفاف في

المواقع الظرفية ومواقؼ اآلخريف منيما.

كالىما يعتبر أف إقامة الممكية البرلمانية ليست ضرورية في المغرب ،وبالتالي ال يعتبراف بأف أىـ

إصالح تنتظره البالد ،منذ أكثر مف ستة عقود ،ىو انتقاليا الديمقراطي .حزب يخدـ النظاـ ،والنظاـ
يحسف استقباؿ تمؾ الخدمة ويريد إدامتيا ،وحزب يريد خدمة النظاـ ،والنظاـ ال يتحمس لتمؾ الخدمة رغـ

لجوئو المضطر إلييا ،وال يفسح ليذا الحزب مكانة تسمح لو بممارسة ىذه الخدمة كما يريدىا.

ومف الناحية التنظيمية ،ال يمكف تجاىؿ الفوارؽ ،ومع ذلؾ فنحف أماـ حزب لو روابط قوية بينو

وبيف جياز الدولة ،وحزب يطمح إلى التوفر عمى تمؾ الروابط .لقد أدت المشاركة الحكومية لإلسالمييف
إلى حدوث المزيد مف التقارب حتى عمى ىذا المستوى التنظيمي ،وذلؾ بفعؿ فتح المزيد مف "القنوات"،
وخاصة بعد االنتصار الداخمي الباىر ،حزبياً ،لممقاربة ،التي تعتبر أف حزب العدالة والتنمية ىو األقرب

وسياسيا إلى النظاـ ،وأف ىذا األخير سينتيي إلى االقتناع بذلؾ ،وأف ميمة الحزب اآلف ىي
إيديولوجيا
ً
ً
تقديـ األدلة عمى ذلؾ .ويجب االعتراؼ أف المقاربة المذكورة نجحت في تيميش عدد مف النصوص
المكتوبة ،التي كانت بعض المقاطع منيا تستعير مفاىيـ مف القاموس الديمقراطي ،وتوحي بحصوؿ بعض

سياسيا تقوده بقوة وبحزـ شديد الرئاسة اإلسالمية لمحكومة ،يثبتاف
طا
التقدـ ،لكف مقاطع أخرى ،وخ ً
ً
العكس.
الحزباف معاً :
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 يعقداف تحالفات في تسيير العديد مف الجماعات بكؿ سيولة ويسر ويحققاف تعاوناً شبو مثاليال تعتريو مشاكؿ ذات شأف.

ًا
 صوتا معاً عمى دستور غير مستوؼ لمقومات الدستور الديمقراطي ،واعتبراهإنجاز عظيماً
ونقمة سياسية نوعية.
 لـ يقدما ،في مذكرتييما الدستوريتيف ،ما يثبت التزاميما ببناء ديمقراطية حقيقية. -يقدماف برامج اقتصادية واجتماعية متقاربة.

 يؤكداف التزاماً مستم اًر مف طرفيما بمباركة وتثميف "برنامج الدولة القار" بدوف إيراد تحفظاتجدية ،ويعتبراف ،بذلؾ ،أنو ليس ىناؾ مشروع بديؿ.

المقاربة ،التي اعتمدىا الحكوميوف اإلسالميوف ،تبيف عدـ وجود خالؼ أساسي مع غريميـ

السياسي ،وأنيـ يريدوف حيازة مكانة "القرب" التي يحظى بيا.

الحزباف معا ،خدما "التحكـ" ،مف مواقع مختمفة ،ولـ ينازعا في جوىره ،ولـ يقدما
صنيعا ممموساً
ً
لتخميص بالدنا مف منظومة "التحكـ" ،رغـ رفع اإلسالمييف شعار معارضتو.

خاضعا لمجموعة مف القواعد
إف الرفض الحقيقي لمتحكـ ىو رفض استمرار الحكـ في بالدنا
ً
المعروفة والقائمة عمى وجود مركز حقيقي أوحد لمقرار ،وعدـ خضوعو ألي نوع مف المحاسبة والمراقبة
الفعميتيف ،وتحديد الخيارات الكبرى في دائرة مغمقة بدوف نقاش أو تقييـ عمومي مسبؽ في الساحة

الوطنية ،وتَ َدخ ُؿ مصالح المقرريف في نوعية وطبيعة البرامج المعدة ،والتعبئة المستمرة لترسانة مف الوسائؿ
اإلعالمية والحزبية واإلدارية إلضفاء طابع الحصانة عمى ما يتقرر مف برامج ،واقناع الناس بجودتيا

وتسخير المؤسسات لتزكيتيا وترسيميا ،واختراؽ الحياة الحزبية لتأميف والء أفرادىا الدائـ وإلزاحة العوامؿ
التي يمكف أف تحمي استقالؿ تنظيماتيـ وأف تُْب ِق َي فييا عمى قدر مف الحياة وقدرة عمى االعتراض والنقد.
لقد حاولت رئاسة الحكومة إقامة نوع مف الزواج السعيد بينيا وبيف منظومة التحكـ ،ولـ تُ ِب ٍْد
قد اًر ممموساً مف المقاومة والممانعة إال حيف بدأ يظير اتجاه رسمي إلى استخداـ كؿ ما ىو ممكف مف
المناورات االنتخابية الرامية إلى إقصاء بنكيراف مف موقع الرئاسة الحكومية .أما قبؿ ذلؾ التاريخ ،فإف

أقصى ما كاف يصدر عف الرجؿ ىو التظاىر أماـ الناس بعدـ مسؤوليتو عف بعض الق اررات المتخذة
خارج إدارتو .وىو بذلؾ يوجو خطاباً مزدوجاً  :خطاب إلى النظاـ مفاده أف أسوأ الق اررات التي أُطمع عمييا

رضي بالدفاع عنيا ،ولذلؾ فال حاجة إلى تمرير ق اررات دوف عممو ،فعممو مفيد لمنظاـ وليس ضا اًر بو،
وخطاب إلى الشعب مفاده عدـ جواز تحميمو أية مسؤولية عف الق اررات المتخذة خارج إدارتو .ومع ذلؾ

فمسؤوليتو األخالقية والسياسة قائمة ،ما داـ قَبِ َؿ المشاركة الحكومية في ظؿ قواعد يعمـ عمـ اليقيف أنيا
تسمح باتخاذ الق اررات خارج إرادة الحكومة أو رئيسيا.
قاـ بنكيراف بنوع مف "التمرد" ،حيف انتيى إلى عممو بأف ىناؾ جيوذاً حثيثة ،مدعومة مف أجيزة

الدولة ،تُبذؿ لكي يتبوأ حزب األصالة والمعاصرة الرتبة األولى في االنتخابات ،وتولى تصعيد ليجة
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الخطاب ،بشكؿ مفاجئ ،وقاؿ إف الرضى الوحيد الذي يسعى إلى تحصيمو ىو رضى والدتو ،واف مرجعيتو
تظؿ ىي ابف تيمية ،وتحدث عف وجود "دولتيف" في المغرب ،مجدداً بذلؾ اإلشارة إلى ما سبؽ أف عبر
عنو اليوسفي في محاضرة بروكسيؿ بخصوص وجود نوع مف االزدواجية بيف "سمطة الدولة" و"سمطة

الحكومة".

غاية ما كاف يريد بنكيراف الوصوؿ إليو ،ىو إزاحة حزب األصالة والمعاصرة ورئيسو ،مف الموقع

االمتيازي لمقرب الذي يحظى بو ،وتعويضو بحزب العدالة والتنمية ورئيسو .حاوؿ بنكيراف أف يقنع النظاـ
بوجاىة ىذا التعويض وبفوائده الجمة بالنسبة إلى النظاـ ،فيذا األخير سيربح عمى واجيتيف ،فيعفي نفسو

مف التورط في أية مناورات انتخابية ألف رصيد حزب ع.ت ال يحتاج إلى تدخالت تدليسية ،ويستفيد مف
استعداد ىذا الحزب المسبؽ لدعـ خيارات النظاـ وثوابتو وتزكية برامجو وق ارراتو وتبني أشد اإلجراءات

إض ار اًر بالجماىير الشعبية.

لكف ما وقع ،خالؿ المحاولة الفاشمة لتشكيؿ حكومة بنكيراف الثانية ،واقداـ الممؾ عمى إعفاء

الرجؿ ،يفيداف ،بما ال يدع مجاالً لمشؾ ،أف النظاـ رفض الصفقة المقترحة عميو ،وذلؾ ،ربما لعامميف :

 )1ألنو ال يريد إتاحة الفرصة لحزب العدالة والتنمية لالستمرار في توسيع قاعدتو االنتخابية،
ولعب دور منافس لمنظاـ في امتالؾ المشروعية الدينية رغـ أف الحزب خدـ مصالح النظاـ

أكثر مف اآلخريف ،وعدـ االطمئناف إلى وجود مؤشرات عف قرب األفوؿ االنتخابي لمحزب.

 )2عدـ الثقة في شخص بنكيراف نظ اًر لسيؿ التناقضات الواردة في خطابو ،ونظ اًر لقدرتو المذىمة
عمى ممارسة لعبة البحث عف الشعبية بأي ثمف ،ونظ اًر لبراغماتيتو المطمقة التي تجعؿ المرء

ال يعرؼ ما ىي في األصؿ نواياه الحقيقية !

إف انتماءنا ،كحزب اشتراكي موحد ،إلى الخط الثالث ،كما يظير ذلؾ مف خالؿ عناصر البرنامج

الخاص باالنتقاؿ الديمقراطي والمعروض في ىذه األرضية ،يعني أننا مع الحداثة في مختمؼ تجمياتيا،
سواء تعمؽ األمر بالمجاؿ السياسي أو المؤسسي أو بالمجاالت األخرى ،وال نعتبر أف معركتنا مف أجؿ

التحديث والتنوير ،تضعنا في مواجية خصـ واحد ،ىو األصولية اإلسالموية ،بمختمؼ تياراتيا ،سواء

المتواجدة داخؿ المؤسسات (حزب العدالة والتنمية) أو المتواجدة خارج المؤسسات (جماعة العدؿ
رت بثوب الحداثة القشيب في
واإلحساف) بؿ تجعمنا ،أيضاً ،في مواجية األصولية المخزنية ،حتى واف تَ َدث ْ
ِ
يف ضد النزعتيف
محاولة لمتغطية عمى نزوعيا السياسي الماضوي وما قبؿ الحداثي ونعتبر أنفسنا ُم َحصن َ
االنتحاريتيف القاتمتيف المتيف تقوـ إحداىما عمى التحالؼ مع اإلسالمييف ضد المخزف ،وتقوـ األخرى عمى
التحالؼ مع المخزف ضد اإلسالمييف.

لكف تبنينا لمؤسسات الحداثة ولمقواعد الديمقراطية المعروفة ،كونياً ،ال يعني االستسالـ لمنطؽ

السوؽ ومنحو حؽ "تأطير" ىذه الديمقراطية ورسـ مداىا وتحديد دائرة المستفيديف منيا وتكريس ظاىرة
"المقصييف مف الديمقراطية".
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إف نضالنا مف أجؿ إقامة الديمقراطية ال ينفصؿ عف نضالنا مف أجؿ إقامة أسس صمبة ودائمة
لمعدالة االجتماعية .إننا ال نقبؿ االستمرار في وضع منقسـ إلى مغربيف  :مغرب الذيف يممكوف كؿ شيء،
ومغرب الذيف ال يممكوف أي شيء ،ونرفض اإلدعاء بأف ال بديؿ عف الميبرالية المتوحشة وقوانينيا الظالمة
والتبعية إلمالءات المؤسسات المالية الدولية ولضغوط لوبيات الداخؿ التي تقتات مف الفساد والريع،

ونرفض تزكية السياسات التموييية التي تزعـ محاربة الفساد ولكف باإلبقاء عمى اآلليات والشروط المنتجة

لمفساد.

حكاية "البموكاج"  :مراجعة ترتيبات 4100
تَ َمك َف حزب العدالة والتنمية مف الفوز في انتخابات  3127واحتالؿ الصؼ األوؿ ،بينما كانت
حصيمتو الحكومية ترشحو ،موضوعياً ،لمخسارة .لقد تَ َمك َف مف استدرار عطؼ قطاع ميـ مف الناخبيف

الذيف وجد خطاب المظمومية صدى لدييـ ودفعيـ إلى تصويت عقابي ضد رموز التحكـ ،معتبريف أنيـ

نوعا مف التمرد ويعمنوف إدانتيـ لألوضاع العامة القائمة في البالد .لقد تسامحوا مع حزب
بذلؾ يباشروف ً
العدالة والتنمية ولـ يعتبروه مسؤوالً عف تزكية واستمرار تمؾ األوضاع ،ولـ يتعامموا معو باعتباره جزًءا
منيا ،بؿ قَد ُروا أنو يوجد في الصؼ المناىض ليا.
َعي َف الممؾ عبد اإللو بنكيراف رئيساً لمحكومة ،وشرع الرئيس المعيف في استقباؿ قيادات األحزاب،

في جو مف الدعة واالنشراح والثقة في أف "العرض" متوفر ،وأنو ىو مف سيختار األحزاب التي يريد العمؿ
معيا واستبعاد تمؾ ال يرغب في العمؿ معيا ،وأف األحزاب تتحمس لممشاركة باستثناء حزب واحد.

اعترض التجمع الوطني لألحرار عمى مشاركة حزب االستقالؿ ،بسبب وجود مشكمة لمدوائر العميا

مع رئيسو ،لكف بنكيراف ،الذي كاف يبدو متشبثاً بمشاركة حزب االستقالؿ ،تخمى عنو بعد ذلؾ .واعتبر أف
ىناؾ مؤامرة تريد إفشاؿ مشروع تشكيؿ الحكومة.

ثـ ظيرت بعد ذلؾ عقبة أخرى متمثمة في تمسؾ األحرار بمشاركة االتحاد االشتراكي .وىنا ثارت

ثائرة بنكيراف ورفض التراجع مبدياً ،ظاىرياً ،نوعاً مف التصمب والثبات في الموقؼ ،رغـ استمرار الضغوط

لعدة شيور.

ولكف الحقيقة ،في نظرنا ،أف عدـ تنازؿ الرجؿ راجع إلى وجود قناعة راسخة لديو بإمكاف إيجاد

مخرج ،وذلؾ لعامؿ بسيط ،ىو أف رئيس الحكومة المعيف معروؼ بتبنيو الحماسي لخط يرفض المعارضة
ِ
وسيعفى مف منصبو ،وليذا اعتبر نفسو في
باإلطالؽ ،ولـ يتصور ،لمحظة واحدة أنو َس َيتـ خرؽ الدستور ُ
موقؼ قوة.
لكف الذي جرى في ما بعد ،كاف مفاجئاً لو ،إذ صدر بالغ لمديواف الممكي يخبر الرأي العاـ بأف

الممؾ ،قرر ،مف بيف اختيارات أخرى ،تعييف شخصية أخرى مف الحزب ذاتو ،بسبب تعذر الوصوؿ إلى
تشكيؿ الحكومة بعد مرور ستة أشير.
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قررت أجيزة الحزب "التعامؿ بإيجابية مع قرار الممؾ" والتصريح ،أيضاً ،بأف بنكيراف لـ يكف ىو
السبب في فشؿ االتفاؽ عمى تشكيؿ الحكومة .وقَبِ َؿ سعد الديف العثماني ،رئيس الحكومة الجديد ،إدماج
حزب االتحاد االشتراكي في الحكومة ،وأُسدؿ الستار عمى أطوؿ مسمسؿ لتشكيؿ الحكومة في المغرب.

لـ يكف مستبعداً أف يتنازؿ بنكيراف ،في نياية المطاؼ ،بعد استقباؿ ممكي كاف َيمُوح لو في األفؽ،
ولكنو مع ذلؾ كاف يعتبر ،ربما ،أنو ال بد مف خوض فصؿ جديد مف حربو اإلعالمية بخطاب المظمومية

وشعار مناىضة التحكـ.

بعد تعييف العثماني ،دخؿ حزب العدالة والتنمية مرحمة الزوابع الداخمية ،فتبودلت االتيامات بيف

قادتو وأعضائو ،وظير تطاحف بيف تيار (االستوزار) وتيار (الوالية الثالثة) ،وتراجعت نتائج الحزب ،في
االنتخابات الجزئية ،بشكؿ فظيع ،وتخمؼ بنكيراف عف حضور بعض اجتماعات قادة األغمبية ،ووجد

الحزب نفسو في موقؼ شاذ ،وفي منزلة بيف المنزلتيف ،فيو يرأس الحكومة ،رسمياً ،وىياكمو قررت

التعامؿ بإيجابية مع بالغ الديواف الممكي ،الذي أعفى ،ضمنياً ،بنكيراف والقبوؿ بالعثماني رئيساً لمحكومة
والمشاركة فييا ،وىو في ذات الوقت يبدي ،خاصة عمى مستوى رئاسة الحزب وبعض قادتو ،درجة مف

ت بيا ىذه المشاركة ،ويتجمى ذلؾ ،مثالً ،في مقاطعة بنكيراف الجتماعات
التحفظ عمى "الطريقة" التي تَم ْ
قادة األغمبية وتجنب إعالف الدعـ الصريح لمحكومة ،دوف أف يبيف ما ىي "الطريقة األخرى" المتاحة !
إف بنكيراف وأنصاره ،اليوـ ،يريدوف الجمع بيف وضع المشاركة في الحكومة ووضع المعارضة،

وبمعنى آخر يريدوف انتياج خطة المعب عمى الحبميف ،وىذه ليست خطة جديدة بؿ إنيا الرياضة المفضمة
التي أتقنيا رئيس الحكومة السابؽ وحاوؿ ،مف خالليا ،دائما ،زرع الخمط والتمويو والتحمؿ مف المسؤولية.

المعارضة تُمارس في موقع المعارضة وليس باقتعاد كرسي رئاسة الحكومة.
خالؿ مرحمة التفاوض مف أجؿ تشكيؿ الحكومة ،لُوحظ أف بنكيراف ،عموماً ،يقبؿ لعبة معينة ثـ

يتظاىر برفض نتائجيا ،ويحاوؿ أف يظير كما لو أنو فُوجئ بيذه النتائج.
يتعامؿ مع أحزاب ،يعمـ بأنيا ليست مستقمة ،ويطمب منيا ،أماـ الناس ،أف تمنحو ماال تممكو وما
ليس بحوزتيا.

وسي َؿ بو خطة التخمص منو:
ولـ يكف ذلؾ ىو المنزلؽ الوحيد الذي سقط فيو الرجؿ َ
لقد تصور ،بعد إعالف النتائج المتعمقة بانتخابات  ،3127أف حزبو حسـ الصراع لصالحو ،وأف

ميزاف القوى قد تغير لفائدتو ،بينما الرصيد االنتخابي ليس كافياً ،وحده ،لمنح صاحبو قوة "الحسـ"

النضالي في الميداف.

ومارس الخمط بيف األغمبية النسبية ،التي حصؿ عمييا الحزب مقارنة بنتائج األحزاب األخرى،
واألغمبية المطمقة التي ظمت بيف يدي مجموع األحزاب التي تُ ِكف لو عداء مستحكما حتى واف رضيت
بناء عمى تمقييا إشارة تجيز ىذا التعامؿ أو تأمر بو.
بالتعامؿ معو ً
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فعميا ،ودوف أف يقدـ
وعمد إلى إعالف توقيؼ المفاوضة (بالغ انتيى الكالـ) بدوف أف يوقفيا ً
استقالتو ،وسمح لنفسو بالحياد عف أصوؿ االحتراـ الواجب لمرأي العاـ.
 مارس طقس االعتكاؼ في بيتو ونشر صورتو في السرير ،كفعؿ احتجاجي ،بينما ىو يجمعبيف رئيس حكومة معيف مكمؼ بتشكيؿ الحكومة ،ورئيس حكومة تدبير األعماؿ مكمؼ
بمواصمة تدبير شؤوف البالد بروح المسؤولية.

 امتنع عف فعؿ أي شيء ،كرئيس لمحكومة ،حياؿ أحداث الريؼ ،نكاية بخصومو وكموقؼانتقامي لإليحاء بأف المغرب بدونو مرشح لالنفجار ،وأف الذيف يريدوف إزاحتو عاجزوف عف

اإلتياف بأحد غيره إلطفاء الحرائؽ ،وىنا َغمب البعد الشخصي في تناوؿ األمور.
 تصور أنو يمسؾ بيديو أقوى األوراؽ مقارنة باألطراؼ األخرى ،وأف امتناعو عف تقديـاستقالتو ٍ
منتصر مف االختبار ،بسبب اعتقاده أف النظاـ لف يستطيع خرؽ
ًا
كاؼ ليجعمو يخرج
الدستور واعفاءه مف منصبو ،مف جية ،ولف يستطيع المجوء إلى انتخابات سابقة ألوانيا
بسبب كمفتيا المادية والسياسية الغالية ،مف جية ثانية ،وأف مرحمة تعثر التفاوض ستنتيي،

حتما ،في نظره ،باستقباؿ ممكي ،يستعممو كمطية لتبرير أي تنازؿ عند االقتضاء.

استعداد بنكيراف لمتنازؿ ُمتَأَت مف إص ارره عمى البقاء في رئاسة الحكومة واستبعاده ،كمياً ،لفرضية
العودة إلى المعارضة ،وليذا فإف ما يسمى بتيار االستوزار ىو في األصؿ تشخيص أجمى لخطة بنكيراف
األصمية والثابتة.

وليذا فإف الصراع ،داخؿ حزب العدالة والتنمية ،لـ يتعدى ،بعد ،سقؼ االعتبارات الشخصية.

كاف النظاـ يفضؿ فوز حزب األصالة والمعاصرة بالرتبة األولى (الخطة أ) ،ولكنو كاف مستعداً

لتدبير حالة حصوؿ حزب العدالة والتنمية عمى الرتبة األولى واسناد رئاسة الحكومة إلى بنكيراف نفسو

(الخطة ب) ،ألنو مازاؿ في حاجة إلى الحزب الستخدامو كواقية أمامية في عممية إغالؽ قوس الترتيبات

التي تَـ المجوء إلييا بعد نزوؿ شباب حركة  31فبراير إلى الشارع .ولكف وجود شخص بنكيراف في رئاسة
الحكومة ،ىذه المرة ،يجب أف يقترف بحرمانو مف النظاـ االمتيازي الذي استفاد منو في الماضي ،كرئيس
حكومة مشاغب وال نمطي يمنح نفسو حؽ قوؿ أي شيء.

واذا تََيس َر أمر تعييف شخصية أخرى مف الحزب ،في منصب رئيس الحكومة ،فسيكوف ذلؾ
أفضؿ ،وىو ما ساعد في حصولو بنكيراف بأخطائو وسوء تقديره لموضع السياسي ،كما ساعد فيو المقربوف
مف بنكيراف بتواطئيـ وانقالبيـ عميو.

وفيا لمنيجو في توظيؼ واستعماؿ أطراؼ سياسية معينة ،خالؿ
والخالصة أف النظاـ ظؿ ً
توظيؼ واستعماؿ أطراؼ سياسية معينة ،خالؿ مدة مف الزمف ،ثـ البحث ،بعد ذلؾ ،عف صيغ اإلقصاء
واإلبعاد ،منذ حكومة عبد اهلل إبراىيـ وحكومة اليوسفي وحكومة بنكيراف ،مع اختالؼ المواقع والمواقؼ
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ومستداما
يخيا
والمقومات اعتبارية لمرموز ومالبسات األحداث .إف األمر ،في عمقو ،يكشؼ
رفضا تار ً
ً
ً
القتساـ السمطة الفعمية أو اإلسمية.

حراك الريف  :ثنائية الخوف وتقديس األمني

بعد مقتؿ بائع السمؾ محسف فكري في الحسيمة ،يوـ  39أكتوبر  ،3127انطمقت سمسمة مف
ض النشطاء
وع َر َ
المظاىرات السممية ،بشكؿ عفوي في البداية ،ثـ تحولت إلى مسيرات دورية منظمةَ ،
الذيف يتولوف تأطير التظاىر ،دفتر مطالب متكامؿ يتضمف مجموعة مف المطالب االقتصادية
واالجتماعية والحقوقية.

الريؼ.

وشيئاً فشيئا تحوؿ التظاىر إلى انتفاضة سممية عارمة يشارؾ فييا عشرات اآلالؼ مف مواطني
وعمؿ النظاـ ،في البداية ،عمى حشد أحزاب األغمبية ضد الحراؾ ودفعيا إلى اتيامو بالخمفية

االنفصالية والعمالة لمخارج ،ثـ تراجعت بعض األحزاب عف اتياماتيا وتأكد بذلؾ حجـ االرتباؾ الذي

أصاب النظاـ وأتباعو.

ولـ تستطع الزيارات الرسمية إلى الريؼ ،وجمسات العمؿ الحكومية ،إخماد الحراؾ ،ورفض

النشطاء أي تفاوض مع ممثمي السمطات الحكومية والمؤسسات المنتخبة ،وطالبوا بالتفاوض مع ممثؿ
ت زيارات
ت وعود في الماضيَ ،وتَم ْ
لمممؾ ،وذلؾ في سياؽ المطالبة بضمانات جديدة ،إذ سبؽ أف قُ ِّد َم ْ
إلى المنطقة ،لكف مطالب الساكنة ظمت معمقة وتفاقمت األوضاع وتعثرت المشاريع التي ُدشنت أو أُقبرت
بكؿ بساطة.
عمد النظاـ ،بعد حادث المسجد ،إلى شف حممة اعتقاالت واسعة .اعتقؿ قادة الصؼ األوؿ فمـ

عددا كبي اًر مف نشطاء مواقع التواصؿ
يتوقؼ الحراؾ .اعتقؿ قادة الصؼ الثاني فمـ يتوقؼ الحراؾ .اعتقؿ ً
االجتماعي فمـ يتوقؼ الحراؾ .اعتقؿ الصحفييف والمصوريف والمدونيف وموثقي أحداث الحراؾ فمـ يتوقؼ

الحراؾ وانتقؿ مف المسيرات ،واإلضرابات ،والطنطنة في السطوح ،وتشغيؿ منبيات السيارات ،ومقاطعة
خطبة الجمعة ،والتخمي عف الطقوس االحتفالية لعيد ديني ،إلى إضراب المعتقميف عف الطعاـ.

وبعد التسويؽ في ظؿ حكـ الممؾ محمد السادس ،لفكرة مؤداىا أف مرحمة سنوات الرصاص قد

انتيت ،عادت اآللة القمعية لالشتغاؿ بأقصى سرعتيا وتَـ الزج ،في بضعة أسابيع فقط ،بمئات مف شباب
منطقة واحدة في السجف ،ومتابعتيـ بتيـ خطيرة تصؿ العقوبة فييا إلى اإلعداـ ،وتعذيبيـ ،وتجريدىـ مف

الثياب وتصويرىـ بشكؿ مييف ،ومداىمة بيوتيـ وكسر أبوابيا ،والتعامؿ معيـ كما لو كانوا إرىابييف،
والتنكيؿ بالمتضامنيف ،لمجرد أنيـ قاموا بمسيرات سممية ذات مطالب اجتماعية وحقوقية؟

ولجأ النظاـ إلى التضييؽ عمى المحاميف وتيديدىـ وفتح متابعات في حؽ بعضيـ ،وىو األمر

الذي لـ يجرؤ عمى المجوء إليو ،بيذه الدرجة ،حتى في أحمؾ ظروؼ القمع ومع محاميف كانوا يؤازروف
أشخاصا لـ يكونوا متابعيف بالتخطيط النقالبات عسكرية وتمردات مسمحة ،بؿ بتنفيذىا فعال! ووصؿ
ً
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األمر ،في اإلعالـ العمومي ،إلى درجة بث مشاىد عنؼ ال عالقة ليا بحراؾ الريؼ ،عمى أساس أنيا
تثبت عدـ سممية الحراؾ ،بينما المشاىد الحقيقية لمح ارؾ منتشرة في كؿ مكاف ويطمع عمييا القاصي

والداني ويقؼ العالـ كمو عمى طابعيا السممي؟

ماذا جرى حتى ركب النظاـ رأسو بيذه الطريقة الغريبة ،واضطر إلى الكشؼ عف كوف البنية التي

أنتجت سنوات الرصاص ،في ثوابتيا وجوىرىا ،الزالت قائمة ،وأصبحت تجاوزاتو حديث الخاص والعاـ؟
كيؼ قَبِ َؿ أف َيتجمع ضده كؿ ىذا الكـ مف التنديدات واالستنكارات؟ ألـ يفكر في التأثير المحتمؿ لذلؾ
عمى صورة اجتيد في الترويج ليا وتسويقيا عف نفسو وعمى مجريات ممؼ قضية وحدتنا الترابية؟ ولماذا
عاد إلى بعض الممارسات التي اعتبر عدد غير قميؿ مف الناس بأنيا أضحت جزًءا مف ماض غير
مأسوؼ عميو؟ لماذا انزلؽ بسيولة نحو ىدـ كؿ ما حاوؿ أف يشيده عمى طريؽ المصالحة مع الريؼ،
ونكأ جراح الماضي ،وأيقظ في النفوس اإلحساس بأف المخزف يحتقر أبناء المنطقة ويعامميـ بقسوة وعنؼ؟

لماذا جعؿ المتتبعيف الموضوعييف ينتيوف إلى أف الشكؿ الذي واجو بو النظاـ حراؾ الريؼ ،يجعؿ كؿ
حديث عف "المفيوـ الجديد لمسمطة" و"إصالح منظومة القضاء" مف قبيؿ العبث؟

57

األفق الجديد  :بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال
ؼ
صر َ
ىناؾ ،في نظرنا ،ثالثة عوامؿ ،عمى األقؿ ،تفسر ،إلى حد كبير ،ىذا الغمو القمعي الذي تَ َ
بو النظاـ :
عالميا ،مساحات جديدة لمتحرؾ ،وفرصا جديدة لمتغوؿ ،وموارد
 )1الشعور بأف السمطوية ربِحت،
ً
جديدة لالنتعاش ،بعد انتكاسة "الربيع العربي" ،وصعود اليميف المتطرؼ ،ىنا وىناؾ ،ودخوؿ
عدد مف المجتمعات الغربية في أزمات جعمت قادتيا الجدد يبدوف غارقيف في البحث عف

مخارج لموضع الداخمي المثقؿ بالمشاكؿ وغير مستعديف إليالء كبير اىتماـ لقضية تطور
الديمقراطية ومسألة الحريات في بمداف العالـ الثالث.

السمطوية ،عندنا ،تعتبر أف الوضع الدولي في صالحيا ،حالياً ،وتريد أف تستغؿ ذلؾ لكسب أكثر

ما يمكف مف المكاسب ،ولكنيا تتجاىؿ ،ربما ،النمو المطرد لمييئات المدنية والحركات الحقوقية ،عبر

العالـ ،وما يتفرع عف ذلؾ مف آثار عميقة.

 )2الخوؼ مف اتساع دائرة الحراؾ وتحولو مف حراؾ ريفي محمي إلى حراؾ وطني موحد ينازع
في نمط تنظيـ السمطة ونمط توزيع الثروة ،ويطالب بتغيير جذري ،ويربط بيف ما ىو
اجتماعي وما ىو سيػاسي .منػذ خفػوت حركة  31فبراير ،أصبح النظاـ المغربي يعاني مف

"عقدة  31فبراير" ،ويعتبر أف ميمتو الرئيسية ،في الظرؼ الراىف ،ىي استعماؿ كؿ التقنيات
األمنية التي تضمف عدـ عودة حركة  31فبراير أو حركة مماثمة إلى الشارع ،ميما كانت

انعكاسات ذلؾ عمى وضع الحريات وعمى مآؿ التزامات المغرب ذات الطابع الحقوقي ،ودوف
بمورة أية إ اردة جدية الجتثات األسباب والعوامؿ الموضوعية ،التي أدت إلى ظيور حركة 31

فبراير ،والمتمثمة في مظاىر االستبداد والفساد.

 )3تقديس األمني ،أي االنطالؽ مف أف المغرب يتوفر ،اليوـ ،عمى آلة أمنية نجحت في ضماف
معالجة حاسمة لقضايا اإلرىاب ،وغدت موضع إشادة دولية ،وعمييا أف تتحوؿ اليوـ إلى
وسيمة لمعالجة المزيد مف الممفات ،وأف العالـ الذي يتمقى ،بسخاء ،الخدمات االستخباراتية

المغربية ويستفيد منيا ،أيما استفادة ،ال يمكف لو في ذات الوقت أف ينازع في سموؾ مصدر
تمؾ الخدمات.

ىناؾ اليوـ تصور سائد ،عمى مستوى جزء مف مركز القرار ،مؤداه أف الشدة والعنؼ تستطيعاف

حؿ أية مشكمة ذات عالقة باألمف ،وأف االحتجاجات ،كيفما كاف نوعيا وحجميا وحيثياتيا ،ال تستطيع
الصمود أماـ اآللة القمعية ،ألف مف يتوفر عمى ُعد ٍة مادية في المواجية يكسب معركتو دائماً ضد مف ال
يممؾ تمؾ العدة ،وكمما زاد حجـ الترسانة األمنية ،يزيد االقتناع بأنيا قادرة عمى حسـ األمور لصالحيا
وكمما ازداد حجـ النجاحات المحققة عمى مستوى مواجية الظاىرة اإلرىابية يزيد االقتناع بإمكاف تحقيؽ

ذات النجاحات باستعماؿ األساليب والطرؽ نفسيا والمنطؽ نفسو .لقد تـ التعامؿ مع ممؼ الريؼ كممؼ
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مف ممفات اإلرىاب ،لكف ،ظير مف الناحية العممية ،أف المقاربة القمعية زادت في تعقيد المشكؿ عوض
حمو.

وىناؾ مف يعتبر بأف وصوؿ التيديدات ،التي تطاؿ أمف البالد ،مستوى معيناً ،يصبح معو كؿ

حديث عف المساطر والضمانات والقيود الشرعية لمتدخالت األمنية مضيعة لموقت ،وأف مسايرة المنطؽ

الحقوقي يؤدي ،في أحياف كثيرة ،إلى الكوارث ،وأف سقوط األنظمة ونجاح الثورات ،إذا ما حصؿ ،فإنو

ربما ُيعزى ،فقط ،إلى أخطاء أمنية عمى المستوى التقني .إذا كاف األمر كذلؾ ،فإف السوابؽ التاريخية
تؤكد لنا ،بشكؿ جمي ،أف بناء أكبر الترسانات األمنية واالستخباراتية ،وتزويدىا بكؿ الوسائؿ والغطاءات
والحصانات واالستقاللية ،واعطاءىا الحؽ في ممارسة الضغوط السرية عمى السياسييف ورجاؿ األعماؿ

الم ْنتَ َخبِيف والمثقفيف والصحفييف ،لـ يحميا مف خطر الوقوع في تمؾ "األخطاء التقنية" وكاف ما كاف!
وُ
طبعا ،إلى أمنيييا ،ولكف
إف تقديس األمني فيو خطر عمى الديمقراطية .كؿ بالد ىي في حاجةً ،

الم ْنتَ َخُبوف ويحاسبوف
ليسوا ىـ مف يضع سياساتيـ األمنية ،بؿ ىـ يخضعوف لمسياسات التي يقررىما ُ
عمييا .وفي كؿ بمداف العالـ ،إذا لـ تكف ىناؾ حكامة أمنية ،فإف األمنييف سيتجيوف نحو المطالبة بمزيد

يجيا ،إلى الدفاع عف مصالح
مف السمطات والصالحيات والوسائؿ والحصانات واالمتيازات ،فيتحولوف ،تدر ً
مؤسستيـ واستقالليتيا ،عمى حساب المؤسسات األخرى ،فيختؿ التوازف ،وتشرع البالد عمى خطر تحكـ
األمينيف واحكاـ قبضتيـ عمى الدولة وأخذىا كرىينة واصطناع األوضاع التي تسمح لنفوذىـ بالتزايد
وتدخالتيـ باالتساع.

إننا نخشى ،اليوـ في المغرب ،أف يتحوؿ األمني إلى رابع المقدسات ولكف ذلؾ َس َيتِّـ طبعاً ،في
خدمة النظاـ وتحت إمرتو.
كاف ىناؾ ،تصور أمني ،ربما ،بأف إخماد حراؾ الريؼ ىي قضية أسبوع أو أسبوعيف ،وأف

سيمُفوُ النسياف ،لكف ،ظير أف الخطة فشمت
الحياة ،بعد ذلؾ ،ستعود إلى سابؽ عيدىا ،وأف الموضوع َ
وأف الرأي العاـ ظؿ منشغالً بالقضية كما في السابؽ .وليذا تَـ المجوء إلى تصعيد العنؼ وتوسيع دائرة
االعتقاالت ،كشكؿ مف أشكاؿ اليروب إلى األماـ .ودخمنا دوامة خطيرة ،فكمما فشؿ القمع في تحقيؽ
أىدافو زاد منسوب القمع ،وزاد انشغاؿ الناس بمجريات الحراؾ وزاد منسوب االحتقاف ،محمياً ووطنياً.

حكومة العثماني ال يمكف ليا اليوـ أف تتيرب مف مسؤوليتيا عما يجري في الريؼ ،وعف عودة

"سنوات الرصاص".

إف تصريح رئيس الحكومة بأنو ال يتحدث في موضوع معروض عمى القضاء يفضح كؿ شيء،

ض الموضوع ،أصالً ،عمى القضاء؟ ألـ يكف ذلؾ "العرض" جزءاً مف حممة قمعية ىوجاء
إذ كيؼ ُع ِر َ
طالت نشطاء حراؾ سممي .ىناؾ قمع لنشطاء مسالميف ،جرى في ما بعد ،إعطاؤه تغميفة قضائية .ومنذ
البداية ظير أف شروط المحاكمة العادلة تَـ المس بيا ،فعندما يرجح المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف
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فرضية التعذيب ،بعد فحص المعتقميف ،فمعنى ذلؾ ،مثالً ،أف المسمسؿ القضائي المتحدث عنو فقد كؿ
مصداقية.

وبمناسبة حراؾ الريؼ ،برزت ظاىرة استغالؿ أراضي بمداف أجنبية كساحة لالحتجاج ضد

ممارسات السمطة المغربية ،وىو نوع مف "التدويؿ" الذي يعيد تصنيؼ المغرب الرسمي ضمف البمداف التي
ليا مشاكؿ جدية مع قضية الحريات.

ولُوحظ ،مف جية أخرى ،أف قادة حراؾ الريؼ ،رفضوا التعامؿ مع األحزاب السياسية واعتبروىا

مجرد دكاكيف .ورغـ أننا نعتبر أنفسنا جزءاً مف المجموعة الصغيرة مف األحزاب غير المعنية بيذا

الوصؼ ،فإننا لـ نشترط عمى أولئؾ القادة استثناء الحزب أو الفيدرالية مف ىذا الحكـ ،لكي نساند الحراؾ
ونبمور حيالو أشكاؿ نضالية ممموسة.

لقد قمنا بواجبنا ،ولـ نقصد بذلؾ تصفية حساب سياسي مع حكومة أو نظاـ ،بؿ انطمقنا في ذلؾ

مف تشبثنا المبدئي بالحؽ في االحتجاج السممي ،ومف تقديرنا أف مطالب المحتجيف مشروعة .ونحف ال
نحدد موقفنا مف الحراؾ عمى ضوء موقفو منا ،خاصة أننا نتفيـ خيبة األمؿ التي أصابت الشباب

المغاربة ،بسبب سموكات أغمب النخب الحزبية ،وجعمتيـ يقاطعوف االنتخابات؛ ونحف نعتز بالنضاؿ
السممي لشباب الريؼ ،حتى واف اختمفنا مع ىذا الخطاب ،أو ذاؾ ،مف خطابات قادة الحراؾ.

الجميع يعمـ أنو ،منذ عدة سنوات ،قررت فئات مف الشباب الذي ال يصوت في االنتخابات،

النزوؿ إلى الشارع إلسماع صوتيا ،ونحف نأمؿ أف تيتدي إلى السبؿ التي تمكنيا مف أف تستثمر ،كذلؾ،
حمبة المؤسسات ،عمى عالتيا ،لتحقيؽ المزيد مف النتائج المرجوة.

يجب أف نعترؼ بظيور فئة جديدة مف القادة الميدانييف لمحراكات الجماىيرية ،لـ يكونوا نتاج

صناعة نقابة أو حزب ،وبالدور البارز الذي تمعبو النساء عمى مستوى الصؼ األوؿ ،وعمى مستوى

مختمؼ درجات ومراتب القيادة والتأطير.

إننا نحيي ،عالياً ،شباب الحراؾ ألنيـ كسبوا رىاف السممية ،وىذا ليس بالييف في مجتمعات يؤدي

فييا الظمـ و"الحـﯖرة" ومظاىر العسؼ واالضطياد إلى ردود فعؿ عنيفة.

ما يقع ،في الريؼ ،يعنينا ،جميعاً ،ويعني مستقبؿ الديمقراطية ،في بالدنا ،وال يحتمؿ الصمت أو

السكوت أو الحياد .السمطوية تريد العودة ،بنا ،سنوات إلى الوراء حتى نبدأ المعركة ،بيننا وبينيا ،مف
نقطة الصفر وتعمد ،مف جديد ،إلى تقسيط عممية مدنا بحقوقنا الطبيعية .واجب الديمقراطييف ىو التشبث
بالمكتسبات ومواجية الردة.
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خالصات سياسية كبرى

 موت الدستور  :أُطمقت عمى دستور  3122رصاصات قاتمة؛ وىكذاَ ،يتِـ التصرؼ ،اليوـ ،كماط بيالة مف اإلكبار والتبجيؿ والتيميؿ ،ولـ ُيقدـ عمى أنو
لو أف ىذا الدستور لـ ُيوجد ،قط ،ولـ ُي َح ْ
يرسـ نياية مرحمة وبداية مرحمة جديدة ،ولـ يحاوؿ المدافعوف عنو إقناع العالـ كمو بأف المغرب

سيحقؽ ،بواسطة ىذا الدستور ،معجزة ال تتحقؽ ،بسيولة ،لممجتمعات والبمداف الشقيقة ،وكأف
الممؾ لـ يتحدث عف التأويؿ الديمقراطي لمدستور.

اليوـ ،أصبح الفصؿ ُ 58يق أر بنفس المضموف الذي كاف ينطوي عميو الفصؿ  ،2:في الدساتير
السابقة ،وبناء عميو ،أصبح بإمكاف الممؾ إعفاء رئيس الحكومة ،واعتبار الحكومة مسؤولة أمامو ،وأصبح
لو حؽ إحالة أي ممؼ عمى المجمس األعمى لمحسابات ،واتخاذ عقوبة المنع مف تحمؿ أية مسؤولية في
المستقبؿ ،سواء كاف التعييف فييا مف اختصاص مجمس الحكومة أو مجمس الوزراء ،أو تولى فييا الحزب
ترشيح أحد أعضائو ليا وزكت صناديؽ االقتراع ذلؾ.

ومف جية أخرى ،أصبح مف الصعب ،عمى أي كاف ،إنكار وجود خمؿ كبير في دستور 3122

وانطوائو عمى العديد مف التناقضات وأوجو النقص والبياضات.

طبعا ،ىناؾ مف يشير إلى ىذه االختالالت مف أجؿ الوصوؿ إلى دستور ديمقراطي ،وىناؾ مف
ً
يستحضرىا مف أجؿ تبرير تجميد العناصر اإليجابية في الدستور.
 تشويه معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة  :مف األوىاـ التي يتـ الترويج ليا ىذه األياـ،إمكاف تحقيؽ ربط المسؤولية بالمحاسبة دوف قياـ ممكية برلمانية في البالد ،إذ ال معنى

سياسيا ،لطرؼ لـ يقررىا.
لتحميؿ مسؤولية فشؿ البرامج والق اررات،
ً
بعيدا عف البرلماف ،ويتـ كما لو كاف
أصبح ما ُيسمى بربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة يتـ ً

عقابا إدارًيا ،بحجة أف البرلماف ال يتوفر عمى الوسائؿ البشرية والموجستيكية الالزمة ،وذلؾ في ظؿ نوع
ً
مف الخمط الكبير بيف الوجو القضائي لممسؤولية والوجو اإلداري لممسؤولية والوجو السياسي لممسؤولية.
 تصعيد خطير في منسوب عنف الدولة  :أصبح النظاـ يشعر ،أكثر فأكثر ،بأف ممارسةالعنؼ تَ ُحؿ جميع المشاكؿ وتوقؼ حركية االحتجاج وتضمف االستقرار ،ولو بدوف استجابة
حقيقية لممطالب .وأصبح النضاؿ السممي ُينظر إليو كإرىاب ،وليذا الغرض ،ىناؾ قائمة مف
النصوص الجنائية الجاىزة لتطبيقيا ،في أية لحظة ،عمى حاالت لـ تُوجد ىذه النصوص ،في
األصؿ ،لتجريميا.

إف الخروج لالحتجاج عمى فقداف الماء في زاكورة ،أصبح كافياً العتبار السكاف المحروميف مف

الماء ،ضالعيف في جريمة المس باألمف العاـ.

وبقدر ما يتـ تكثيؼ األوجو الحامية لحؽ الدولة في األمف ،ولو باستعماؿ طرؽ موغمة في

التعسؼ والشططُ ،يالَ َحظُ ،يومياً ،إىدار لحؽ المواطف في األمف.
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 االعتراف الرسمي بفشل المشروع التنموي  :بعد أكثر مف ستة عقود ،لـ يمح ،بعد ،بصيصالضوء ،الذي يشير إلى نياية النفؽ .األرقاـ المعمنة ،بخصوص مؤشرات التنمية البشرية،
مخيفة ومقمقة.

المجتمع المغربي ُيوجد ،حالياً ،عمى صفيح ساخف ،واالحتجاجات االجتماعية تنتشر كالفطر في
كؿ مكاف .الصورة الخارجية لممغرب غدت مرتبطة بمجموعة مف المظاىر السمبية التي تُ ْش ِع ُر عموـ
المغاربة باألسى واأللـ .التعبيرات السريرية عف وجود أزمة في جوؼ المجتمع ،تظير عمى أكثر مف
صعيد .والشرخ االجتماعي كبير ومنذر بأخطر الكوارث .وليس ىناؾ مغربي واحد يمكنو أف ينكر

وي َسج ُؿ أف المغرب الرسمي ،لـ يستفد،
استفحاؿ ظواىر الرشوة والريع والفساد والنيب واىدار الماؿ العاـُ .
أبدا ،حتى مف التقارير التي تصوغيا عدد مف المؤسسات الرسمية ،كتقرير الخمسينية ،الذي بقي حب اًر
ً
عمى ورؽ ،وتقارير المجمس االقتصادي واالجتماعي وخالصاتيا وتوصياتيا ،وخاصة في مجاؿ إرساء

أسس التنمية المستدامة؛ كما لـ تتـ االستفادة مف تقارير مجمس المنافسة والمجمس الوطني لحقوؽ
اإلنساف.

بالتالي ظمت جؿ تمؾ التقارير مجرد رماد يدر في العيوف وظمت تمؾ المؤسسات عاجزة عف

إحداث أي تأثير فعمي في الواقع العممي وطريقة وضع السياسات العمومية.

 أزمة مفهوم الممكية التنفيذية  :أصبح مفيوـ الممكية التنفيذية يعيش أزمة حقيقية ،لـ يعدباإلمكاف إخفاؤىا أو التستر عمييا .لقد ظيرت أعطاب وتناقضات ىذا المفيوـ ،ففي الوقت ،الذي
َيتِـ فيو الحديث عف فشؿ المشروع التنموي ،فإف الممكية المغربية ،باسـ ىذا المفيوـ ،كانت تُقَد ُـ
كقائدة ليذا المشروع .وباسـ ىذا المفيوـ ،أيضاً ،فإف الجوالت الطويمة ،خارج المغرب ،قد تطرح
تساؤالً حوؿ مدى استجابتيا لما يفرضو الدور ،المترتب عف المفيوـ المشار إليو ،مف متطمبات
والتزامات وتبعات ،وباسـ ىذا المفيوـ تستخمص بعض مراكز النفوذ والدوائر المقربة شرعية

التدخؿ في المجاؿ االقتصادي لمراكمة الثروات وفرض ضغط كبير عمى الموارد العامة واستثناء
نفسيا مف تقديـ التضحيات المفروض أف وضع البالد يفرض تحمميا مف طرؼ مختمؼ فئات

المجتمع.

 تعاظم نفوذ األجهزة  :تتجو األجيزة األمنية واالستخباراتية وىياكؿ اإلدارة الترابية ،منذ عدةسنوات ،نحو احتياز نفوذ مرعب .وتتكرس حصانتيا ،قانونياً وعممياً ،وتتحوؿ ىذه الحصانة إلى

ما يشبو القداسة ،في ظؿ تقدير ،مف داخؿ النظاـ ،بأف ذلؾ في صالحو.

بناء عمى قرار رسمي لمنظاـ ،تزايدت تدخالت األجيزة وشممت مختمؼ الممفات والقضايا .وأصبح

قرارىا نافذاً وال معقب عميو ،وأصبحت أعماليا وتحركاتيا مستفيدة مف قاعدة اإلفالت مف العقاب كمما

ارتبطت بالمجاؿ السياسي .وأُىدرت توصيات ىيأة اإلنصاؼ والمصالحة بسبب غياب الحكامة األمنية.
وأصبح بإمكانيا أف تحصؿ عمى أقوى وأحدث الترسانات الموجستيكية ،غير المتوفرة ،أحياناً ،حتى لدى
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الدولة المتقدمة ،بدعوى الحرب عمى اإلرىاب .وال تتوفر لممغاربة ،اليوـ ،أية ضمانات بأف حياتيـ
الخاصة واتصاالتيـ ومراسالتيـ غير مراقبة .وتزايدت الضغوط السرية الموجية إلى النخب السياسية
واالقتصادية ،ومشاريع "التأميـ" السري لممنابر اإلعالمية لضماف توجيييا .وأصبح الذيف مف المفروض

فييـ أف يراقبوا األجيزة ىـ مف يخضع لممراقبة ،وتأثر القضاء بيذا االمتداد المخيؼ لسمطاتيا واختراقاتيا.

 تفاقم المشكمة االنتخابية  :فضالً عف إشكاؿ العزوؼ الواسع عف المشاركة االنتخابية ،واستمراراالعتراؼ العاـ بانتشار مظاىر الفساد االنتخابي واستعماؿ األمواؿ ،وأصبحت تصريحات الحزب،

الذي يحتؿ منصب رئاسة الحكومة ،وحديثو عف المضايقات والخروقات والتجاوزات ،شيادة
مزعجة لمنظاـ وغير مسبوقة وليا الكثير مف التداعيات عمى مستوى سمعتو.

لكف مف جية أخرى ،ظير بأف األعياف لـ يعودوا قادريف عمى حسـ الموقؼ لصالح النظاـ ،بنفس
السيولة التي كانت ُمتاحة في الماضي ،وباستعماؿ أساليبيـ المعيودة التي بميت ،في جزء منيا ،وظيرت
بعض حدودىا ،وأصبح تدبير االنتخابات أكثر صعوبة ومشقة.
 عقدة  41فبراير  :يعتبر النظاـ بأف التنازالت التي قدميػا ،بعد ظيور حركػة  31فبراير ،واالنفتاحالمحدود الذي انخرط فيو ،آنذاؾ ،ىو سبب كؿ المتاعب والكوابيس التي عاشيا في ما بعد،
فالربيع العربي أخفؽ في االنتقاؿ ،بالبمداف التي شيدتو ،إلى الديمقراطية ،ووجد نظامنا المسكيف
نفسو ُم َورطاً في دستور يقيد يده ،مف بعض األوجو ،وفي خضـ محاولة مضنية لتدبير وجود

اإلسالمييف في الحكومة وىو الذي ال يكف ليـ أي ود.

ينطمؽ النظاـ ،اآلف ،مف أف الػوضع في  3122كػاف يسمح لو بتعريض حركة  31فبراير لدرجة

أقسى مف القمع والتنكيؿ ومنعيا مف تحقيؽ أية نتائج ،وليذا أصبح ىاجسو ،حالياً ،ىو عمؿ كؿ ما يمزـ
حتى ال تنبعث مف المجتمع حركة مماثمة أو شبيية بحركة  31فبراير ،واجياضيا في الميد بكؿ الطرؽ

إف ىي ظيرت.

 اتساع الهوة بين المشهد المؤسسي وحركية المجتمع  :المجتمع المغربي يتحرؾ .المواطنوفينزلوف إلى الشارع لمدفاع عف حقوقيـ واسماع صوتيـ واإلعالف عف مطالبيـ ،ويعتمدوف تأطي اًر

ذاتياً ،في الكثير مف األحياف .االحتجاجات تعـ مختمؼ المناطؽ والشعب يعي ،شيئاً فشيئاً ،بأف

الصمت والسكوف لـ يعد ليما أي معنى وأف النضاؿ الممموس ضرورة عممية وحؽ مف الحقوؽ.

ولـ تعد األحزاب ،التي تحتؿ أكبر حصة مف مقاعد المؤسسات المنتخبة ،قادرة عمى لعب أي

دور لموساطة أو التأطير.

ب بالوطنية الديمقراطية ،تعاني ،في أغمبيا اليوـ ،مف ضمور
األحزاب السياسية ،التي كانت تُمَق ُ
مصداقيتيا وانكماش إشعاعيا وتزايد أزماتيا الداخمية ،ولـ يعد بمستطاع الحزب اإلسالمي المشارؾ في

المؤسسات أف يقوؿ عف نفسو إنو حزب األطيار والصالحيف ،ويزعـ خموه مف أية نزعات مصمحية ضمف
يضا عمى وجود أزمة حقيقية.
صفوؼ قيادتو وقاعدتو ،وأصبح تبادؿ االتيامات بيف أعضائو عنوانا عر ً
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 لغة جديدة  :أدى تكثيؼ التواصؿ ،بيف شباب المغرب ،عمى مستوى الشبكات االجتماعية ،إلىظيور لغة جديدة في مخاطبة المسؤوليف في أعمى مراتب السمطة ،وىي لغة قائمة عمى جرأة غير
مسبوقة ،حيث يتـ تقديـ انتقادات حادة ،بوجوه مكشوفة وبدوف تحفظ أو تردد.

ىذا أزعج البعض ،بكؿ تأكيد ،فعاد إلى اجترار مقولة ىيبة الدولة .وحسب ىذا البعض ،فعندما
أحيانا" ،بمجرد تقديـ نقد صريح
ويعتبر "المس" حاصالًً " ،
تُ َمس ىيبة الدولة يصبح القمع مشروعاً ُ
لألوضاع !
 الصحراء والجهوية  :تحديات جديدة  :ىناؾ ،عمى مستوى قضية وحدتنا الترابية ،مستجداتمختمفة ،يرتبط بعضيا بعودة المغرب إلى المنظمة اإلفريقية ،ومحاولة تصحيح بعض مف أخطاء
الماضي ،في العالقة مع إفريقيا .وبعضيا اآلخر مرتبط بتداعيات الصراع مع األميف العاـ
السابؽ لألمـ المتحدة والصراع مع المبعوث الخاص السابؽ لألميف العاـ األممي في الصحراء،
ومحاوالت بعض الدوؿ توسيع اختصاصات المينورسو لتشمؿ مراقبة حقوؽ اإلنساف بالصحراء،

وقرار المغرب ترحيؿ عدد مف الموظفيف المدنييف األممييف ،وتيديد البوليساريو بالعودة إلى العمؿ

المسمح ضد المغرب ،وسباؽ التسمح بيف الجاريف ،وانزالقات الدبموماسية الجزائرية والتي ووجيت،
أحيانا ،بردود فعؿ متشنجة تصب الزيت في النار وال تراعي مصمحة الشعبيف الشقيقيف في
الحفاظ عمى روح اإلخاء في العالقة بينيما ،وبروز عدد مف مظاىر فشؿ النموذج الجيوي في

المغرب ،واتساع مجاؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف.

ونحف في الحزب االشتراكي الموحد ،نؤكد ،دائماً ،عمى ضرورة الربط بيف قضيتي الديمقراطية

والوحدة الترابية ،ونسجؿ إيجابية مقترح الحكـ الذاتي في الصحراء ،ونعتبر أف شرط نجاحو ىو إدماجو في
سيرورة لالنتقاؿ الديمقراطي تجعؿ مغاربة الشماؿ ومغاربة الجنوب يقرروف مصيرىـ ويبنوف وحدتيـ عمى

أسس تنظيـ ترابي مركب وديمقراطي يتراوح ما بيف الجيوية المتقدمة والحكـ الذاتي ،ويستجيب لمتطمبات
التنمية الشاممة والمستدامة ،ولتطمعات الساكنة ،ولمتنوع الثقافي والجغرافي واالقتصادي في المغرب؛ فال
جيوية وال حكـ ذاتي حقيقييف بدوف ديمقراطية حقيقية ،واال فإف الكالـ عف الجيوية أو عف الحكـ الذاتي

سيعتبر مف قبيؿ االستيالؾ ولف يصدقو أحد.
ُ
 صعوبات في التدبير الديني الرسمي :ظير ،مرة أخرى ،أف المساجد ليست مجرد أماكف لمعبادة،بؿ ىي وسيمة إيديولوجية في يد النظاـ لمتحرر مف الواجبات وااللتزامات التي يفرضيا عميو وجود
دستور يسطر الحقوؽ المسموح بيا .وىكذاَ ،يتِـ استغالؿ المساجد لفرض نوع مف التجريـ العممي
لتمؾ الحقوؽ وتحريميا ،دينياً.

لكف ،النظاـ ،اليوـ ،يجد صعوبة أكبر في تدبير ىذا الوضع المفارؽ بسبب احتجاجات تظير،

ىنا وىناؾ ،وتضغط مف أجؿ الحد مف ىيمنة النظاـ عمى المساجد واص ارره عمى جعميا في خدمة سياستو
(رفض ق اررات بإعفاء بعض األئمة ،مثالً).
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كما أف النظاـ السياسي وجد نفسو مطالباً بمراجعة المقررات الدينية في التعميـ العمومي،

وباستبعاد وحذؼ األفكار التي تساعد في زرع بذور االنغالؽ والتطرؼ ورفض التعايش مع "اآلخر".
أصبح النظاـ يبحث عف حمفاء دينييف جدد لمحاصرة القوى الدينية غير المنصاعة.

 احتداد النقاش حول الهوية والقيم  :يستعر النقاش ،في المغرب ،حوؿ القيـ بيف الحداثييفوالمحافظيف ،ويتناوؿ النقاش قضايا الحريات الفردية ،واإلجياض ،والمساواة في اإلرث بيف

الذكور واإلناث ،والتجريـ القانوني لمعالقات الجنسية الرضائية بيف راشديف ،وقضايا اليوية والمغة
والميرجانات الفنية ،وحرية المباس ،واالختالط ،وعقوبة اإلعداـ ،وتجريـ اإلفطار العمني في

رمضاف ،وأشكاؿ ممارسة الطقوس الروحية وكيفية تخميد األعياد والمناسبات الدينية وغير الدينية،
ومراسيـ حفؿ الوالء وتقبيؿ يد الممؾ ،ومضاميف البرامج المقدمة في المدرسة واإلذاعة والتمفزة،

وحؽ رفع العمـ األمازيغي.

ويظير ،إلى حد الساعة ،غياب أسس وضع توافؽ تاريخي حوؿ اإلطار العاـ لمعالجة مختمؼ

ىذه القضايا ،وذلؾ ألسباب متعددة ،ومنيا إصرار النخب المحافظة عمى استثمار موقؼ التصمب ،الذي
تبديو في الخطاب وال تأخذ بو في الواقع ،لربح تعاطؼ وأصوات الناس ،واصرار النظاـ عمى استغالؿ ىذا

التناقض بطريقة تتيح لو التحالؼ مع طرؼ إلضعاؼ الطرؼ اآلخر.
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الباب الثالث  -البرنامج الحزبي المطموب :
التحضير لعرض سياسي جديد في أفق االنتقال الديمقراطي
في ىذا الباب سنتناوؿ ،أوالً مفيوـ ومقومات ومتطمبات العرض السياسي الجديد ،وثانياً أفؽ

االنتقاؿ الديمقراطي كما يتبدى لنا في المغرب والخطوات التي سينيض عمى أساسيا وشروط إنجاحو.
 -Iالعرض السياسي الجديد

التحضير لعرض حزبي جديد ،في المغرب ،ىو تعبير عف حاجة موضوعية مف أجؿ استكماؿ

مياـ النضاؿ الديمقراطي .وظيور حزب يساري جديد يمثؿ حدثاً استثنائياً في زمف استثنائي وسياؽ

استثنائي ،مف أجؿ فتح أفؽ ديمقراطي بعد فشؿ المشروعيف المخزني واألصولي في تجنيب البالد خطر
التوجو نحو المجيوؿ .ولف تتحقؽ األىداؼ المرجوة والمأمولة بدوف تجميع الطاقات الكافية لتغيير ميزاف
القوى ،والحرص عمى عدـ الوقوع في األخطاء التي أدت إلى تراجع وانكماش اليسار الديمقراطي المغربي.

العمؿ مف أجؿ خمؽ ىذا الحزب الجديد ليس مجرد استجابة لحاجة كمية وعددية ،أي التوفر عمى

حزب بعدد أوفر مف المناضميف واألعضاء ،ولكف األمر يتعمؽ بخمؽ كياف حزبي قادر عمى سد خصاص

مريع قائـ.

ُيقاؿ إف األحزاب اليسارية في المغرب تعاني ،فقط ،مف ضعؼ عدد المنتسبيف ،ومف مشاكؿ في
تسويؽ مشروعيا والتعريؼ بأفكارىا ،ومف آثار انييار جدار برليف وىجوـ الميبرالية المتوحشة ،ومف نوع
مف التكمس اإليديولوجي .ولكف الحقيقة أنيا تعاني أساساً مف تراجع المصداقية بسبب عدـ الوفاء
بالتعيدات ،وتبني سياسات مجردة مف كؿ قيد متعمؽ بالمبادئ ،ومف انحدار أخالقي في الوسائؿ

المستعممة ،وغمبة الطموحات الشخصية ،ومف عقد تسويات غير منتجة وغير قادرة عمى توفير فرص
حقيقية لتغيير األوضاع ،جذرًيا ،نحو األفضؿ.
نريد أف يخمؽ حدث اإلعالف عف المولود الحزبي الجديد رجة سياسية في البالد ،ويدفع فئات مف
الشباب والمواطنيف إلى القطع مع اختيار العزوؼ االنتخابي والوعي بأىمية اإلدالء بالصوت االنتخابي
في المسار الطويؿ لمتغيير ،والشعور بأف الفكرة اليسارية لـ تنتو في المغرب بمجرد انييار منظومة
األحزاب التي كاف ليا شرؼ زرعيا وتعيدىا في التربة المغربية أياـ زماف .ونريد أف يساىـ الحدث في
تحرير الطاقات ،وبعث الثقة في إمكاف صنع بدائؿ ،واالتعاض مف تعثرات التجارب السابقة ،وفتح فضاء

جديد لمفعؿ السياسي النقي والنبيؿ والفاعؿ ،وضماف تالقح التجارب والخبرات.

ونريد أف تكوف عممية اإلعداد لظيور المولود الجديد ،مناسبة الستقطاب الفعاليات التقدمية التي

اختارت ،بسبب وضع اليياكؿ الحزبية اليسارية التقميدية ومآليا الدرامي ،أف تكتفي بالعمؿ في حقؿ

المجتمع المدني ،وأحياناً بواسطة ممارسة نضاؿ سياسي داخؿ ىذا الحقؿ ،في انتظار ظيور حاضنة
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سياسية جديدة جديرة بالثقة ،واستقطاب أعضاء تمؾ اليياكؿ الرافضيف لسموؾ قياداتيا وخطيا السياسي
المدعـ الستمرار وتكريس السمطوية في بالدنا.

إف مدخؿ األفؽ الذي نتجو إليو ىو االندماج ،واالندماج نريد أف يكوف مناسبة لدمج فعاليات

وأطر سياسية مختمفة وكيانات مدنية في بنية حزبية جديدة .يجب أف ننفتح عمى أكثر ما يمكف مف

التجارب الحية في المجتمع ،ففكرة العرض السياسي الجديد ىي أكبر مف عممية اندماج ثالثي أي اندماج
األحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.

ب حاد ،في المغرب ،عمى خمؽ حزب جديد ،يساري ديمقراطي ،حزب المؤسسات،
ىناؾ َ
طمَ ٌ
الحزب الذي لف يكتفي بالتشكؿ عمى قاعدة استيعاب أحزاب الفيدرالية ،ولكنو سيمثؿ محطة التقاء ألكبر
قدر مف اليسارييف والتقدمييف الذيف يحولوف تاريخ الميالد إلى حدث سياسي وطني َي ِع ُد بضخ َنفَ ٍ
س جديد
في رئة البالد.
الحاجة ماسة إلى حزب يساري ،متجدد ،فاعؿ في األحداث ،غني بتعدده ،منفتح ،متمسؾ بأخالؽ

عالية ،يقظ ،حريص عمى احتراـ التعاقدات ،قادر عمى استثمار اآلليات الحديثة لمتواصؿ وعمى التجديد
وتعبئة الشباب والنساء ،وعمى المبادرة واإلبداع ،وصير مختمؼ التجارب الشعبية والحزبية المفيدة ،والتزاـ

روح المسؤولية وسرعة التجاوب مع تطور األحداث ،وتكثيؼ مجيود المتابعة والمواكبة ،واقتراح الحموؿ
واعداد الممفات.

وبالنسبة إلى أحزاب الفيدرالية ،فإف استشراؼ األفؽ االندماجي ال يتعارض مع سعي كؿ حزب،

منيا ،لتقوية ذاتو ،ففي ىذه التقوية مساىمة في تقوية الحزب الذي َس َيتَ َول ُد عف اندماج واحد ،بيف األحزاب
الثالثة وبيف الفعاليات والحساسيات واألطر والكيانات المدنية المعنية بالمساىمة في خمؽ الحزب الجديد.
وفي انتظار بروز الحزب الجديد ،يتعيف االلتزاـ بكؿ متطمبات المسار االندماجي ،ولذلؾ يجب أف

نشخص ،في عالقاتنا كأحزاب ثالثة ،وفي سموكات كؿ طرؼ منا ،وجود اإلرادة الواضحة والحاسمة
والوطيدة إلنجاح ىذا المسار ،ونعمؿ عمى اإلزاحة التدريجية لكؿ العوائؽ وتذليؿ الصعاب التي قد تواجيو

عف طريؽ الحوار الرفاقي واالحتراـ المتبادؿ وتثميف المنجز المشترؾ.

إننا نتصور أف العرض السياسي الجديد سيكوف جاى اًز سنة قبؿ موعد االنتخابات المقبمة ،ولذلؾ

يتوجب عمينا بذؿ كؿ المجيودات الضرورية الكفيمة بإنجاح ىذه الخطوة في ىذا األجؿ.

طبعا ،كانت بيننا في الماضي ،كأحزاب ثالثة ،بعض االختالفات في التقدير السياسي ،بصدد
ً
تناوؿ عدد مف القضايا .وتقوـ ،بيننا حالياً ،بعض التمايزات ،التي نعمؿ عمى معالجتيا ،في تدبير

ومعالجة عدد مف القضايا والممفات ،وخاصة في ما يتعمؽ بالثقافة التنظيمية القائمة داخؿ كؿ حزب
وببعض آليات العمؿ وأسموب التعبير .ولكف عمينا االعتراؼ بأننا نجحنا ،إلى حد ما ،في تقميص بعض

تمؾ التمايزات ،مف خالؿ الوثائؽ المرجعية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ،ومف خالؿ المواقؼ المستجدة
والتطورات الحاصمة عمى صعيد ممارسة أطراؼ الفيدرالية.
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سيكوف عمينا ،في المدة المتبقية ،تسريع وتيرة التنسيؽ والعمؿ الوحدوي بيف تنظيمات وىياكؿ
األحزاب الثالثة ،وطنياً واقميمياً ومحمياً وقطاعياً ،طبقًا لمبرنامج المسطر ،وخوض حوارات ولقاءات
تحضيرية لمحدث السياسي النوعي ،وأنشطة عمومية تعبوية مشتركة في مختمؼ مناطؽ المغرب.
والعالقة مع ما يمكف أف نسميو بػ "المكوف الرابع" ،لف تكوف عممية إدماج في حزب جاىز ومعمف

عنو وقائـ ،بؿ يجب أف تتخذ شكؿ عممية بناء مشتركة ليذا الحزب ،الذي لف يكتفي باستثمار كؿ ما ىو

إيجابي ،في تجربة كؿ حزب مف األحزاب الثالثة ،بؿ سيباشر استثمار كؿ ما ىو إيجابي في التجارب
القائمة في الساحة الوطنية.

يجب أف ال يظؿ ،في المغرب ،كياف أو تيار أو بؤرة فعؿ ،ذو خمفية ديمقراطية ويسارية تقدمية

حقيقية ،بعيداً عف اىتمامنا وسعينا لمتجميع ومبادراتنا بفتح الحوار والتعاوف عمى طريؽ بناء العرض

السياسي الجديد.

وبمعنى آخر ،فإننا لف نقوـ باالندماج الثالثي واعالف الحزب المترتب عف ذلؾ ،ثـ نتولى إلحاؽ

"اآلخريف" بيذا الحزب ،بؿ يجب أف يشارؾ ىؤالء ،معنا ،في بناء الحزب الجديد.

وما سيتميز بو ىذا الحزب ،أساساً ،ىو الجمع بيف الفعالية والمبادئ .إف التزامنا بالمبادئ مف

موقع ىامشي وبأدوات ضعيفة التأثير والفعؿ ،ال يكفي ،وخرقنا لممبادئ مف أجؿ تبوأ مكانة وازنة في

الحقؿ المؤسسي ،مرفوض بشكؿ مطمؽ.

وفي رحمة السعي إلعداد العرض السياسي الجديد ،عمينا استحضار مجموعة مف الواجبات

واألىداؼ التي مف شأنيا أف تجعؿ ىذا العرض في المستوى المطموب والمنتظر.

يجب عمينا التمسؾ بخصمة التواضع ،وىذا يفرض عمينا التمسؾ بفضيمة النقد الذاتي واالعتراؼ

بأخطائنا ،وبأننا رغـ النقد السديد الذي وجيناه إلى مسار اليسار التقميدي ،لـ نستطع ،مف الناحية العممية،

ضع بديؿ وازف عف ىذا اليسار.

كما يتعيف عمينا االعتراؼ بأمر واقع قائـ عمى األرض ،تسنده معطيات ممموسة ،وىو عدـ قدرة

أي مف األحزاب اليسارية ،التي لـ يسبؽ ليا المشاركة في الحكومة ،أف يشكؿ ،لوحده ،اإلطار الذي
ستتجمع داخمو ،وتنظوي في لوائو ،مختمؼ الطاقات والفعاليات الراغبة في مد البالد بييكؿ حزبي قوي
وفاعؿ ،قادر عمى تجنب أخطاء التجارب السابقة .إف مف الوىـ االعتقاد بأف عممية إعادة البناء المطموبة

ستتـ داخؿ إطار بعينو ،وأف ىذا اإلطار موجود في الساحة وجاىز الستقباؿ كؿ مف يريد المساىمة في

إنجاز تمؾ العممية.

عمينا احتراـ المنظومة األخالقية في السياسة ،وخاصة مف خالؿ العمؿ عمى تنفيذ الوعود،

ومصارحة الجماىير بالحقائؽ ،وتشخيص المعنى التعاقدي لمسياسة ،واستعماؿ الوسائؿ النزيية ،وتدبير
الشؤوف الحزبية الداخمية وفؽ قواعد الديمقراطية المنفتحة ،وقبوؿ النقد والنقد الذاتي وعدـ تقديس القادة مع
االلتزاـ باالحتراـ المتبادؿ ،وضماف الحؽ في تكويف تيارات ،وعدـ احتكار القيادة لحؽ استعماؿ الموجستيؾ
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الحزبي ،وربط المشاركة الحكومية بتوفر وسائؿ تطبيؽ البرنامج وبوجود أغمبية منسجمة وغير ذلؾ مف
الشروط التي سبؽ تفصيميا في ىذه األرضية ،وتوفير وسائؿ ضماف ممارسة المواطنيف لنوع مف الرقابة
عمى أداء المنتخبيف واألعضاء ومحاسبتيـ.

النفَس الذي
عمينا محاولة استثمار الدروس والعبر المستخمصة مف حركة  31فبراير ،وتقوية َ
ضختو في المجتمع ،واالستفادة مف الحقائؽ التي أكدتيا ،وخاصة تمؾ الحقيقة التي تفيد أف بالدنا تتوفر
عمى خزاف نضالي شاب يريد أف يعيش المغاربة ،في كنؼ ديمقراطية كاممة تطابؽ مثيالتيا في العالـ،
ويتابع التطورات ويستوعب حقائؽ العصر وعمومو ومعارفو ،ويطمح إلى دخوؿ بالدنا عيد االنتقاؿ

الديمقراطي وفؽ ما ىو متعارؼ عميو مف مساطر وأخالقيات ومقومات وعمميات.

عمينا االبتعاد عف نيج الوصاية عمى األجياؿ الجديدة .لقد أثبتت حركة  31فبراير ،والكثير مف

الحركات االجتماعية واإلبداعية والفكرية ،أف المغرب يزخر بالطاقات الشابة الواعدة ،وأف الجديد سيتولد
مف عممية تالقح التجارب والمدارس واألعمار .إف المناضميف الذيف قادوا اليسار ،في المراحؿ السابقة ،ال
يمكف ليـ أف ينطمقوا مف أف ذلؾ يمنحيـ تفويضاً مطمقاً لقيادة المرحمة المقبمة ولمتعامؿ مع الشباب

كمريديف وأتباع منقاديف و"يد عاممة" سياسية ،بؿ إف التكامؿ والتالقح والتفاعؿ اإليجابي ىي أسس
ضرورية لبناء التنظيـ المتجدد الذي نطمح إليو.

عمينا تأكيد االلتزاـ بالخط الثالث ،باعتباره االختيار الوحيد الذي يشخص االنتماء الحقيقي إلى

الديمقراطية ،فيو يفضح طبيعة الصراع القائـ ،حالياً ،بيف األصولية المخزنية واألصولية اإلسالموية،
والذي ليس صراعاً مف أجؿ الديمقراطية أو مف أجؿ الحداثة ،إذ تتوافؽ األصوليتاف وتتحالفاف معاً عمى

تعطيؿ إمكانات التطور الديمقراطي الحقيقي ،ولضماف استمرار السمطوية كيدؼ لألصولية المخزنية،
ولضماف "التمكيف" كيدؼ لألصولية اإلسالموية.

مشكمة النظاـ مع حزب العدالة والتنمية ليست مشكمة حداثة ألف النظاـ ،نفسو ،يرفض الحداثة

السياسية .ومشكمة ىذا الحزب مع النظاـ ،حتى اآلف وفي الواقع العيني ،ليست مشكمة الديمقراطية ألف
ىذا الحزب يريد المناصب والمواقع ولو مقابؿ السكوت عف المطالبة بالديمقراطية ،أي بجوىر الديمقراطية.

ىو يطالب بحقوقو الديمقراطية كحزب ،وقد يقوؿ قائؿ إف في ذلؾ مطالبة بالديمقراطية .وىذا صحيح مف
بعض الوجوه ،ولكف الحقيقة الساطعة ىي أنو يطالب بالجزئي عمى حساب الكمي والجوىري .ينتفض،

ت حقوؽ الشعب كمو ،أو وصؿ األمر
ت حقوقو في التربع عمى الكراسي ،وال ينتفض إذا ُمس ْ
فقط ،إذا ُمس ْ
في البالد إلى حد إىدار المكتسبات التي ضحى مف أجميا خيرة أبناء شعبنا قبؿ ظيور الحزب اإلسالمي،
نفسو.

69

األفق الجديد  :بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال
 -IIأفق االنتقال الديمقراطي
الميمة الجوىرية التي تقع عمى عاتقنا ،كديمقراطييف ،في المرحمة السياسية الراىنة ،ىي العمؿ

عمى الوصوؿ ببالدنا إلى الديمقراطية الحؽ في إطار الممكية البرلمانية ،وبرنامجنا العاـ ،إذف ،ىو
تحضير شروط االنتقاؿ الديمقراطي.

وحتى ننيض بيذه الميمة ،عمى الوجو األمثؿ ،نحف مطالبوف بتوضيح وتدقيؽ مفيوـ االنتقاؿ،

والسعي لخمؽ جبية ديمقراطية ضاغطة في اتجاه االنتقاؿ ،والعمؿ عمى قياـ تعاقد دستوري عمى أسس
الممكية البرلمانية ،وتحقيؽ اإلجراءات والتدابير التي تصاحب ،عادة ،مثؿ ىذا التعاقد.
مفهوم االنتقال

االنتقاؿ الديمقراطي ىو مسمسؿ سياسي متكامؿ َيتُِّـ ،مف خاللو التخمص مف وضع ال ديمقراطي
والعبور إلى الديمقراطية.
ىذا المسمسؿ يتطمب بعض الوقت ،طبعاً ،ويمر عادة مف مرحمة انفتاح سياسي إلى مرحمة

تصميب الديمقراطية.

والتعاقدات التي تنشأ حوؿ المساطر وقواعد المعبة بيف األطراؼ السياسية ،ال تعني تجميد الصراع

أو إنياء الصراع ،مستقبالً ٍَ ،بؿ ترمي إلى تيذيبو واخضاعو إلى أسس سممية ،مدنية ،وحضارية
وأخالقية.
وااللتزامات الجديدة التي تتفرع عف مسمسؿ االنتقاؿ تُفرض عمى "الجميع" سواء تعمؽ األمر
بممثمي نظاـ قائـ أو بممثمي األطراؼ السياسية األخرى.
أصبح اليوـ بإمكاف "الش اررة" ،التي تمعب الدور األساسي في تحريؾ مسمسؿ االنتقاؿ ،أف تتخذ

صورة سممية وأف تنجح في جر أطراؼ المعبة السياسية إلى دائرة الحوار المفضي إلى صياغة مشتركة

لخارطة االنتقاؿ نحو الديمقراطية.

الوضع الالديمقراطي يمنح لمحاكميف امتيازات ال يتخموف عنيا بسيولة ،ولذلؾ فإف بذليـ ألي

تنازؿ وقبوليـ بالديمقراطية سيكوف رىيناً بحجـ النضاؿ الذي ستقوـ بو القوى الديمقراطية والضغط الذي

ستمارسو عمى الحاكميف.

االنتقاؿ الديمقراطي ،مغربياً ،ىو المرور مف نظاـ الممكية شبو المطمقة ،أو النظاـ السمطوي

(الممكية التنفيذية) ،إلى نظاـ الممكية البرلمانية.

في الماضي ،كانت الجميورية ،وحدىا ،ىي التي تشخص الحرية والديمقراطية وحكـ الشعب

ودولة القانوف ،اليوـ يتوفر العالـ عمى ممكيات نجحت في اختبار العبور إلى الديمقراطية ،ىذا لـ يكف
سيالً ولكف التجربة دلت عمى أنو ممكف دائماً.

لقد كانت ىنالؾ عدة فرص لفرض انطالؽ مسمسؿ لمتغيير الحقيقي المفضي إلى الديمقراطية،

واضطرت الممكية إلى بذؿ بعض التنازالت ،أحياناً ،ولكنيا ،حتى اآلف ،ترفض التنازؿ عف ما ىو أساسي
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وىو سمطة التقرير ووضع البرامج واالختيارات وممارسة الحكـ ،ونجحت ،دائماً ،في استغالؿ تناقضات

األطراؼ األخرى لتجنب الوصوؿ إلى الديمقراطية أو اقتساـ السمطة ،وفي احتواء جزء مف الصؼ

الديمقراطي.

واذا كانت اإلرادة السياسية ىي أىـ شيء في االنتقاؿ الديمقراطي ،وىي التسميـ بضرورة

الديمقراطية وجدواىا ،واالستعداد التاـ لتحمؿ كؿ تبعاتيا ونتائجيا ،فإف أىـ شيء في خطة الوصوؿ إلى

ذلؾ ،ىو بناء جبية ضاغطة قادرة عمى تعبئة الشعب وتجنيده في معركة االنتقاؿ.

وفي اإلجماؿ ،يمكف القوؿ بحصوؿ االنتقاؿ المفترض ،إذا تجمى ،مف خالؿ مؤشرات ممموسة،

وجود إاردة سياسية لمتغيير تَ ْقَب ُؿ بشرعية التداوؿ ،وانطالؽ مسمسؿ لمتغيير العميؽ والجوىري ،وقياـ مسار
انفتاحي يتسع فيو فضاء الحريات ،وتحقيؽ مصالحة واعتراؼ متبادؿ بيف األطراؼ ،وتعاقد فعمي عمى
وثيقة دستورية ليست وثيقة غالب عمى مغموب ،واجراء انتخابات حرة ونزييةُ ،م َؤ ِّس َس ٍة ،وانجاز إصالح
اقتصادي واجتماعي حقيقي ،وانبثاؽ قيادة ناجعة ذات مصداقية ،ودخوؿ مرحمة تصميب الديمقراطية أي
وضع البالد عمى طريؽ السكة النيائية لمديمقراطية.

منطؽ االنتقاؿ ليس انتصا اًر إلديولوجية ما ،وال يعني وجود مرحمة بياض كامؿ بيف عيديف ،وىو،

عموماً ،يرمي إلى إقرار الديمقراطية وليس إلى تمكيف الثوار مف السطو عمى الحكـ وادعاء الحؽ في أف

يحكموا البمد لمجرد أنيـ ثوار ،أي لعبوا الدور األساسي الذي بمقتضاه تـ وضع حد الستمرار عيد سابؽ.
شروعا في مسار
ونحف في المغرب ،لـ ُن ْقِد ْـ ،بعد ،عمى الخطوة النوعية الحاسمة التي تعني
ً
االنتقاؿ الديمقراطي .حصمت في المغرب عدة "انتقاالت" ،بمناسبات مختمفة ،ولكنيا ال تحمؿ مقومات
االنتقاؿ الديمقراطي.

المْم ِؾ ،وحصمت "انتقاالت حكومية" ،أي تغييرات في تركيبة الحكومة االسمية
حصؿ انتقاؿ ُ
مددا طويمة في المعارضة إلى ضفة المشاركة الحكومية.
وانتقاؿ وجوه أمضت ً
االنتقاؿ ىو ضرورة مجتمعية مف اجؿ توفير مقومات االستقرار والتقدـ والتنمية والنيضة

الحضارية ،وبدونو ،وانطالقًا مما يجري في المنطقة العربية والمغاربية ،فال يمكف التكيف بالكوارث التي
يمكف أف تحؿ ببمدنا.
المغرب في حاجة إلى انتقاؿ ديمقراطي حقيقي ،ألننا نعيش في ظؿ وضع سمطوي ،فيناؾ

تعبيرات سياسية توجد خارج المؤسسات ،واالنتخابات المغربية تفتقد مقومات االنتخابات الحرة والمفتوحة

والنزيية وتجري وفؽ مساطر مجحفة وتقطيع "محذوـ" وعزوؼ أغمبية الناخبيف.

والقصر مستمر في لعب دور المقرر األساسي لمسياسات العمومية والحاضف ،بيف ثناياه،

لمحكومة الفعمية القارة.

ومصير األحزاب اإلدارية وأحزاب سنوات الرصاص والجالديف ومزوري االنتخابات ،لـ يتحدد

طبقًا لألسس التي تسمح بالحديث عف طي لصفحة الماضي واشاعة لمحقيقة وانصاؼ لمضحايا وتأميف
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المستقبؿ .وعمؿ ىيأة اإلنصاؼ ،المحدثة في المغرب ،بعد تربع الممؾ محمد السادس عمى العرش ،لـ
تتجاوز حدود المصالحة المبتورة والناقصة مع جزء مف المجتمع ،فقط ،وبدوف تقديـ أية ضمانات حقيقية

لعدـ التكرار .والدليؿ عمى ذلؾ أنو جرى المجوء ،مف جديد ،إلى ذات االنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف
بعد أحداث  27ماي  3114األليمة.

ت ،بشكؿ
ضخ َم ْ
وأدوار ووظائؼ وتدخالت األجيزة األمنية واالستخباراتية وىياكؿ اإلدارة الترابية تَ َ
عنقائي ،وتمكنت مف الحصوؿ عمى نوع مف الحصانة الفعمية االستثنائية.
والدساتير المغربية ظمت دوف مستوى الحد األدنى المطموب في الدستور الديمقراطي ،ولـ نتوصؿ

بعد إلى الصيغة التي تضمف تحوؿ البرنامج الحكومي إلى البرنامج العاـ الوحيد لمدولة.

جبهة االنتقال

البد مف النضاؿ لتحقيؽ االنتقاؿ ،وىذا النضاؿ يحتاج إلى جبية لمقوى المستقمة والديمقراطية

والنزيية التي تقود أطواره .المفروض أف يكوف اليساريوف جزًءا مف ىذه الجبية ،وليذا تتعيف إعادة بناء
اليسار ليكوف قاد اًر عمى تجاوز األخطاء واسترجاع القوة التي تسمح بمعب دور حيوي داخؿ ىذه الجبية.
والمفروض أف تضـ الجبية كؿ الديمقراطييف ،بمختمؼ مشاربيـ ،مف ليبرالييف واسالمييف وقومييف

ونشطاء الحركة الثقافية األمازيغية ،وكؿ التعبيرات التي ترى أف الميمة الجوىرية المطروحة عمييا في
المرحمة الراىنة ىي قيادة نضاؿ مشترؾ مف أجؿ إقامة نظاـ الممكية البرلمانية ،في المغرب ،باعتبارىا

الصيغة التي تضمف تسييد كممة الشعب ،في ظؿ الطابع الوراثي لمممكية ،وتكفؿ احتراـ المقومات

الجوىرية لمديمقراطية.

مكونات الجبية يتعيف ،في نظرنا ،أف تتعاقد عمى أسس التعامؿ في ما بينيما عبر صياغة ميثاؽ

ُمْم ِزٍـ ،وعمى مراحؿ إنجاز مشروع االنتقاؿ وشروط إنجاحو .ورفع ىذه المكونات شعار (الممكية البرلمانية)
ال يكفي ،إذ يجب ،أوالً ،أف ينعكس مضموف ىذا الشعار عمى خطاباتيا وبرامجيا وسموؾ أعضائيا
ومنطؽ اشتغاليا .ويجب ،ثانياً ،أف تكوف ممتزمة بخيار النضاؿ السممي ورفض العنؼ بمختمؼ أشكالو
ويجب ،ثالثاً ،أف تعتمد وسائؿ نزيية وترفض أي استعماؿ لموسائؿ المنافية لمقواعد األخالقية المتعارؼ

عمييا في السجؿ الديمقراطي .ويجب ،رابعاً ،أف تكوف متمتعة باستقالليا عف جياز "الدولة" وعف "أحزاب

الدولة" وترفض أف يؤوؿ إلييا أي امتياز أو دعـ أو فائدة مف المصدريف المشار إلييما.

إف بناء الجبية ،عمى أسس سميمة ،يقتضي أف تبمغ األطراؼ التي ستنظوي ،تحت لوائيا ،درجة

عالية مف النضج والتشبع بالثقافة الديمقراطية وروح االنتقاؿ ،وتكوف قادرة عمى :
 -وضع تصور واضح لالنتقاؿ في زماف ومكاف معينيف.

 -وضع برنامج يحدد الخطوات العممية المطموبة إلدخاؿ ذلؾ التصور حيز التطبيؽ.

 إثبات مصداقيتيا ونزاىتيا .المصداقية ليست مجرد وصؼ يطمقو تنظيـ سياسي عمى نفسو ،إنياواقع ممموس تتبيف مالمحو مف خالؿ تعاطؼ الناس مع التنظيـ وثقتيـ فيو وفي نزاىتو واحتراميـ
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لو ولقادتو .وبيذا المعنى ،فإف المصداقية ليست ىي ما نقولو عف أنفسنا ،بؿ ىي ما يقولو الناس
عنا.

 امتالؾ القدر المطموب مف النجاعة والفعالية وامكاف التأثير في سير األحداث ورعاية فصوؿاالنتقاؿ ،وتحقيؽ نتائج انتخابية ميمة ،في اقتراع تعددي نزيو وحر.

والحكومة االنتقالية التي يمكف أف تفرزىا حركية االنتقاؿ يجب أف تتسـ بالقدرة عمى تخطي عقبات

العبور والتغمب عمى المصاعب ،وأف تتوفر عمى طاقة التحمؿ وروح االعتداؿ ،وأف تعكس وجود أغمبية
إصالحية مستقمة ونزيية ،وأف تمتزـ بتطبيؽ برنامج يأخذ بعيف االعتبار طبيعة المرحمة االنتقالية ويستجيب
لمتطمباتيا.

التعاقد الدستوري
ويقصد بو القبوؿ الجماعي بدستور تجتمع فيو مقومات الممكية البرلمانية.
ُ
ال يجب أف ُينظر إلى الممكية البرلمانية عمى أنيا اختيار يخص عائمة سياسية بعينيا ،فكؿ

الديمقراطييف ،بتعدد مذاىبيـ وفصائميـ ،الذيف ال ينازعوف في شرعية النظاـ الممكي ،يجب أف يكونوا في
صؼ الممكية البرلمانية.

لكفُ ،يالحظ أف بعض التنظيمات تُعمف أف الممكية البرلمانية مآؿ حتمي أو ضروري وأنيا مع
الممكية الديمقراطية كػ "أفؽ" لنضاليا وعمميا ،ولكنيا ،في الواقع العممي ،ال تعمؿ إال عمى جعؿ ىذا األفؽ
يرتسـ في أبعد نقطة ،وذلؾ عف طريؽ منح السمطوية ،في كؿ مرة ،نفساً جديداً.

الممكية البرلمانية ،في تصورنا ،يتعيف أف تُبنى اآلف ،وىذه ىي الرسالة التي بعث بيا إلى الجميع
شباب النواة األصمية لحركة  31فبراير.
إف دستور الممكية البرلمانية ىو الدستور الذي يضمف قياـ الديمقراطية في دولة مدنية والمركزية،

تعترؼ بالسيادة الشعبية وفصؿ السمطات وحقوؽ اإلنساف والتمثيؿ النيابي الدوري والتعددي والتداوؿ عمى

السمطة ،وتُ َحؿ ،في كنفيا ،مشكمة وجود ازدواجية بيف سمطة "الدولة" وسمطة "الحكومة" ،وتضمف االنتقاؿ
مف نموذج الحكومة "المحكومة" إلى نموذج الحكومة "الحاكمة" التي تدير كافة مناحي الشأف العاـ وتممؾ
وسائؿ ذلؾ.

ونؤكد ،في ىذا الصدد ،تشبثنا بالمقتضيات الدستورية التي سبؽ أف اقترحناىا لتكوف أساس وضع

دستور جديد ،ومنيا عمى الخصوص :

" -التنصيص عمى الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية وحرية المعتقد ورفع كافة القيود التي تحد مف
المساواة بيف الرجؿ والمرأة.

 -لمممؾ دور رمزي ،فتحديد التوجيات والبرامج تقرره صناديؽ االقتراع.

 -حصر لقب إمارة المؤمنيف في سمطة اإلشراؼ الرمزي عمى ممارسة المغاربة لشعائرىـ.
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 تعييف الممؾ في منصب رئيس الحكومة الشخصية التي يتبيف  -مف خالؿ االستشارات التييجرييا رئيس مجمس النواب مع ممثمي األحزاب والكتؿ الممثمة في المجمس -أنيا تحظى بمساندة

أكبر تكتؿ ألعضاء مجمس النواب.

 -أداء الممؾ لمقسـ ،والتزامو بعدـ إعفاء أي وزير بدوف اقتراح مف رئيس الحكومة.

 التقييد الزمني لحالة االستثناء وممارسة الصالحيات المترتبة عنيا مف طرؼ رئيس الحكومة. -تدبير حالة عجز الممؾ.

 اعتبار حؽ لجوئو إلى المحكمة الدستورية كافياً بدوف حاجة إلى طمب قراءة ثانية لما يصدر عفالبرلماف.

 -اعتماد ىيأة دستورية مستقمة لإلشراؼ عمى االنتخابات.

 تعزيز ترسانة الحقوؽ وتوفير ضمانات فعمية ،ودسترة مجموعة مف أحكاـ مدونة األسرة ،وتحديدميمة القوات العمومية في حماية ممارسة الحقوؽ والحريات وضماف أمف المواطنيف ،والغاء عقوبة
اإلعداـ ،والتنصيص عمى حؽ التعويض عف البطالة.

 رئيس الحكومة ىو الرئيس الفعمي والوحيد لمسمطة التنفيذية. يمارس مجمس الحكومة دراسة كافة القضايا التي تيـ السياسية العامة لمدولة ومشاريع القوانيفوالمراسيـ التنظيمية ،وغير ذلؾ مف القضايا ،بينما ينحصر دور مجمس الوزراء في تناوؿ حاالت

خاصة (الحصار – إشيار الحرب في حالة االستعجاؿ – طمب الثقة – تعديؿ الدستور – مباشرة
اختصاصات مجمس النواب مؤقتا بعد حمو).

 يدخؿ ضمف اختصاصات الحكومة حؽ إدارة السياسة األمنية وشؤوف الدفاع الوطني والسياسةالخارجية ،وتدبير قطاعي العدؿ والشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ ،ويمثؿ وزراء الداخمية والدفاع
الوطني والشؤوف الخارجية والعدؿ والشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ جزءا ال يتج أز مف الفريؽ

الحكومي المتضامف والمسؤوؿ أماـ الناخبيف والناخبات.

 تباشر الحكومة سمطة التعييف في كافة الوظائؼ المدنية السامية ،ومناصب اإلدارة الترابيةواألمنية.

 تخضع كافة اإلدارات والمؤسسات والصناديؽ العمومية إلشراؼ الحكومة ومراقبة السمطةالتشريعية.

 األجيزة األمنية واالستخباراتية ،بكافة تشكيالتيا وأصنافيا تُوضع تحت إشراؼ الحكومة ومراقبةالسمطتيف التشريعية والقضائية ،ورئيس الحكومة ُيعتبر بمثابة أعمى سمطة رئاسية بالنسبة لتمؾ
األجيزة.

 -يطمع الممؾ الحكومة عمى مضموف خطابو إلى الشعب ،ويتمقى موافقتيا قبؿ إلقائو.
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 رئاسة الممؾ لمجمس الوزراء رئاسة شرفية ،فرئيس الحكومة ىو مف يتولى إعداد جدوؿ األعماؿواعداد ظروؼ االجتماع والدعوة إليو.

 الحصانة الكاممة ألعضاء مجمس النواب عند اإلدالء بالرأي. -لمجمس النواب حؽ إصدار ممتمس بإقالة وزير مف الوزراء بعد استجوابو.

 بعض المناصب األساسية العميا المحددة بقانوف تنظيمي تستكمؿ مسطرة التعييف فييا بمصادقةلجنة مختصة مف لجاف مجمس النواب ،وتشترط المصادقة بنفس الطريقة عمى الوزراء المقترحيف
خالؿ التعديالت الجزئية.

 ُيشترط في المرشح النتخابات مجمس النواب التوفر عمى مستوى تعميمي يؤىمو لحسف القياـبمأموريتو.
 رئاسة المجمس األعمى لمسمطة القضائية تُسند إلى أحد القضاة باالنتخاب. -إحداث توازف في تركيبة المحكمة الدستورية ،ورئيسيا يكوف باالنتخاب.

 -إحداث توازف في تركيبة المجمس األعمى لإلعالـ السمعي البصري ،ورئيسو يكوف باالنتخاب.

 اعتماد بنية دولة المركزية ترتكز عمى الجمع بيف اإلفادة مف التجارب العالمية الناجحة ،ومفالوجو الخالؽ لتراث المغاربة عبر التاريخ.

لقد أكد الواقع العممي وجاىة مالحظاتنا بخصوص دستور  ،3122وخاصة عجزه عف حؿ بعض

المشاكؿ الطارئة ،مثؿ عجز رئيس الحكومة المعيف عف تأليؼ الحكومة .ونؤكد ،مف جانبنا اليوـ ،أف
الصيغة التي نقترحيا كحزب لتعييف رئيس الحكومة تتالفى المطب الذي تَـ الوقوع فيو ،بعد انتخابات
 ،3127ذلؾ أننا نرى أف يكوف التفاوض بيف األحزاب والتكتالت ،في مجمس النواب ،ىو األساس لتحديد
الشخصية التي يتولى الممؾ تعيينيا ،عمى أف تحرص األحزاب ،بصورة مسبقة ،عمى إعالف أسماء
الشخصيات التي تقترحيا لرئاسة الحكومة في حالة الفوز.
اإلجراءات المصاحبة

يفترض االنتقاؿ الديمقراطي حصوؿ تفاىمات حوؿ عدد مف التدابير الضرورية لتحصيف االنتقاؿ
وحمايتو وتحقيؽ األىداؼ المنتظرة منو ،وىيكمة المعبة السياسية وفؽ قواعد تضمف ليا أكبر قدر مف

الثبات واالستمرار ،بحيث ال تفكر أغمبية جديدة في مراجعتيا كما تُراجع البرامج والقوانيف "العادية" ،ومف
أىـ اإلجراءات التي نرى أف ترافؽ التوافؽ الدستوري :
 التعاقد الوطني عمى الخطوط العريضة لمقوانيف الكبرى المييكمة لمحقؿ السياسي مثؿ قوانيفاألحزاب ،وقوانيف الحريات العامة (الصحافة – التجمعات – الجمعيات) ،وقوانيف االنتخابات،
وقوانيف القضاء ،وقوانيف اإلعالـ العمومي ،وعدد مف القوانيف التنظيمية ،وذلؾ في أفؽ توطيد

فصؿ السمطات واستقالؿ القضاء ومنح األفراد والجماعات ما يكفي مف الضمانات المتعمقة
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بحرياتيـ وحقيـ في التعبير والتنظيـ واالحتجاج السممي وباحتراـ اإلعالـ العمومي لمعايير
االحترافية والموضوعية والحياد والتعددية.

 تدابير االنفراج السياسي ،وذلؾ مف خالؿ إعطاء تعميمات عاجمة بتطبيع عالقة الدولةواإلدارة بالمواطنيف ،واطالؽ سراح المعتقميف السياسييف ،ورفع الحظر المفروض عمى
تنظيمات سياسية سممية ،والغاء العراقيؿ المفروضة عمى تأسيس األحزاب والجمعيات ،وفتح

الفضاء اإلعالمي العمومي عمى مختمؼ تعبيرات المجتمع ،وتقديـ توجييات صارمة ،إلى
كافة مسؤولي األجيزة األمنية واالستخباراتية ،لحمميـ عمى احتراـ منظومة الضوابط المعموؿ
بيا في البمداف الديمقراطية.

 مساطر العدالة االنتقالية ،وذلؾ عبر إقرار المحاسبة الضرورية عف الجرائـ االقتصاديةوالسياسية ،وتوفير ضمانات عدـ التكرار ،وانصاؼ الضحايا ،ومعرفة كامؿ الحقيقة والكشؼ

عف المعمومات المطموبة عف االنتياكات التي عرفيا الماضي ،وحؿ األحزاب اإلدارية ،وفتح
تحقيؽ عف مالبسات مسمسؿ المتابعات والتوقيفات التي أعقبت أحداث  27ماي ،وتأسيس

ىيئة بديمة عف ىيأة اإلنصاؼ والمصالحة التي لـ تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا ،وتوفير
شروط التخمص مف كؿ أشكاؿ التدخؿ في الحياة الحزبية ،وااللتزاـ بكؿ االحت ارزات الضامنة

لمفصؿ بيف السمطة والماؿ ،والمحققة لتنافسية الحقؿ االقتصادي ،ووضع حد لظاىرة "المخزف
االقتصادي" وتصفية اآلثار التي ترتبت عف ذلؾ في الماضي.

 حؿ اإلشكاؿ االنتخابي ،مف خالؿ تقديـ الضمانات التي تسمح بتوسيع دائرة الالعبيفالمشاركيف في االنتخابات وبمحاربة أسباب العزوؼ االنتخابي ،وتحرير الحقؿ االنتخابي مف
تأثير الماؿ ومخططات الضبط الرسمي ،وتحقيؽ رجة سياسية تسمح لالنتخابات بمعب دورىا

السياسي كمجاؿ لمتباري بيف البرامج ،وفرض حيادية "الدولة" ،وضماف تصرؼ كافة أجيزتيا
عمى أساس أنيا تقؼ عمى نفس المسافة مف كافة األحزاب السياسية وليس ليا حزب مفضؿ
وال مشكمة ليا مع أي حزب أو أية نتيجة ،وال ييميا مف سيفوز في النزاؿ االنتخابي.

 تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي إصالحي .ىذا البرنامج ال يتعيف أف يتخذ شكؿ إجراءاتتقنية وفنية ،فقط ،بؿ يجب أف يستيدؼ محاربة الريع والفساد والبطالة ،وضماف شروط

الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص ،وتحرير الحقؿ االقتصادي مف القيود التي تكبؿ االستثمار
وتحد مف التنافسية وتخدـ فئة مف المحظوظيف وذوي االمتيازات والمقربيف مف دوائر القرار،
وتعبئة الموارد الضرورية لمنيوض بقطاعي التعميـ والصحة ورفع العزلة عف البوادي والمناطؽ

الميمشة ،ووضع حد لممظالـ التي يتعرض ليا سكاف العالـ القروي ،ومحاربة التفاوتات
االجتماعية والمجالية ،والغاء الصناديؽ السوداء ،واتخاذ كؿ ما يمزـ لوقؼ كؿ أشكاؿ الضغط

السياسي عمى الفاعميف االقتصادييف وتجريد عمؿ اإلدارة الضريبية مف أية خمفية سياسية.

76

األفق الجديد  :بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال

77

األفق الجديد  :بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال
الباب الرابع  -التحالفات :
من "الفيدرالية" إلى "جبهة االنتقال"
إف العالقات بيف األطراؼ السياسية ،في نظرنا ،تخضع لنوع مف التصنيؼ الرباعي ،فيي يمكف

أف تتدرج مف الحوار ،إلى التنسيؽ ،ثـ التحالؼ فاالندماج.

الحوار

الحوار يمكف أف يتحقؽ حتى مع أطراؼ نختمؼ معيا في الرؤى والتصورات ،وىو ال يعني،
بالضرورة ،وجود إمكانات لممضي قدماً نحو التنسيؽ أو التحالؼ.

ومع ذلؾ ،فنحف نعتبر أف القوى التي يمكف أف نحاورىا ىي القوى الديمقراطية ،بمختمؼ مشاربيا،

أيضا ،شروط ثالثة :
ليبرالية أو إسالمية أو قومية أو الحركة الثقافية األمازيغية ،والتي تجتمع فيياً ،
 -2اعتماد السممية.
 -3نزاىة الوسائؿ.

 -4االستقاللية عف جياز الدولة.

والحوار لو وظيفة عرض األفكار وتدقيقيا ،والقياـ بقراءات متقاطعة لوضع أو مسألة ،واتاحة

الفرصة ،أماـ الرأي العاـ ،لتبيف الفروقات واالختالفات بيف األطراؼ وتقدير وجاىة حججيا ومدى متانة
مرافعاتيا ،والبحث عف نقاط مشتركة وعف استعداد األطراؼ لتغيير بعض منطمقاتيا أو لتبديد سوء التفاىـ
القائـ في نظرة األطراؼ إلى بعضيا البعض واستكشاؼ إمكانات التعاوف المستقبمي.

وبالنسبة إلى التنظيمات اإلسالمية ،في المغرب ،فإننا ال نرى مبر اًر لقياـ حوار رسمي مباشر،

حالياً ،مع أي منيا ،إلى أف يقرر مجمسنا الوطني جواز ذلؾ ،في شروط واحت ارزات يحددىا مسبقا،
وبالنسبة إلى أطراؼ إسالمية بعينيا.

حاليا ،في إطار الصراع الفكري والسياسي ،مع شخصيات إسالمية ،ىو
لكف التناظر الممكفً ،
ذلؾ الذي يتقيد بالشروط التالية :
 أف يتـ تحت إشراؼ ورعاية ىيأة إعالمية أو فكرية محايدة وذات مصداقية. -أف يشارؾ فيو مناضمونا بصفة شخصية.

 أف ال يكوف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ عمى تتويج الحوار ببياف أو ميثاؽ مشترؾ يوقعو المشاركوف. -أف يقدـ المكتب السياسي لمحزب إذنا بذلؾ إلى المناضميف المعنييف.

التنسيق

يقوـ مفيوـ التنسيؽ ،في نظرنا ،عمى استثمار التطابؽ في الرأي ،القائـ حوؿ موضوع أو ممؼ أو
مسألة محددة ،لقياـ عمؿ مشترؾ وتحركات في الميداف وتعاوف عمى خدمة وتفعيؿ الوحدة في الرأي التي
تجمعنا بتنظيـ سياسي أو جمعوي أو نقابي أو غيره.
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والتنسيؽ يكوف مع األحزاب والييئات ،التي تكوف ،في منطمقيا ديمقراطية ،سممية ،ونزيية الوسائؿ
ومستقمة عف جياز الدولة ،ألف الحزب غير المستقؿ ليس ،في األصؿ ،حزًبا ،بؿ ىو أشبو بممحقة إدارية.
ورغـ أف األحزاب "التاريخية" فقدت جزءاً مف مصداقيتيا واستقالليا ونزاىة وسائميا ،فيمكف

التنسيؽ معيا في قضايا محددة (التعميـ – الحداثة – حقوؽ المرأة )..مف خالؿ مناضمييا وقطاعاتيا
وفروعيا (التنسيؽ بيف المستشاريف الجماعييف).

كما يمكف التنسيؽ مع (النيج الديمقراطي) ،ومع الحركات والنقابات والييئات المدنية في إطار

التنسيقيات واإلئتالفات ،ومف أجؿ القياـ بمبادرات ذات طابع حقوقي أو فكري أو اجتماعي (الخدمة
العمومية – المدرسة العمومية – ارتفاع األسعار – حقوؽ المرأة – التضامف مع المواطنيف – مناىضة

القمع.)..

التحالفات
حاليا ،بأحزاب أخرى،
في انتظار المؤتمر االندماجي ،فإف إطار التحالؼ الرسمي الذي يجمعناً ،
ىو فيدرالية اليسار الديمقراطي ،الذي نريده أف يمثؿ نواة صمبة لتحالؼ أكبر إذا توفرت شروطو.
وىناؾ نوع مف التحالؼ الرمزي أو المعنوي قائـ بيننا وبيف جزء مف المجتمع المدني المغربي ،رغـ

أنو ال يحمؿ ،مف الناحية القانونية ،صبغة حزبية.

التحالؼ يكوف مع القوى الديمقراطية التي نستطيع وضع برنامج نضالي مرحمي معيا .وىذا

يتطمب ،في نظرنا ،وجود تقارب في الرؤية السياسية الشاممة وانعداـ تناقض جوىري ،بيننا ،في مضموف

البرامج والتوجيات واألىداؼ.

وال ُيستخمص التعارض أو التقارب ،مف خالؿ المواثيؽ المكتوبة والموقعة بيف األطراؼ ،بؿ،
أيضاً ،مف خالؿ ما ينشره كؿ طرؼ ،عمى العموـ ،أو بيف أعضائو ،مف أفكار وما ُي َس ِّوقُوُ مف خطابات
ومفاىيـ.

ونعتبر أف التحالؼ السياسي يقتضي ،فضالً ،عف الشروط التي حددناىا ،بصدد القوى التي نقبؿ
التنسيؽ معيا ،توفر شرط العمؿ عمى تحقيؽ الممكية البرلمانية في المغرب ،ومف يحمؿ تصو اًر آخر
لمتغيير مف حقو أف يبحث عف حمفاء آخريف غيرنا .نحف ال نفرض عمى اآلخريف تصورنا ،ولكننا ال نقبؿ

ضمِّ ُؿ
أف يفرض عمينا ،أي كاف ،ركوب قطار التغيير دوف اتفاؽ مسبؽ عمى وجية الوصوؿ ،نحف ال ُن َ
ضمِّمََنا أي كاف وأف يتوارى خمؼ خطابات مغرقة في العمومية إلخفاء أىدافو
أحداً ولكننا ال نقبؿ أف ُي َ

السياسية.

عمميا ،نعيش نوعاً مف "التحالؼ" مع جزء مف المجتمع
ومف جية أخرى ،قد يبدو تصريحنا بأنناً ،
المدني المغربي ،مف قبيؿ الكالـ المفتقد لممنطؽ السياسي ،ألف التحالؼ يكوف ،عادة ،مع األحزاب
السياسية ،ولكف السياؽ المغربي ،اليوـ ،يجعؿ مف التحالؼ مع المجتمع المدني التقدمي ،أو مع جزء منو
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عمى األصح ،ذا مضموف سياسي .لقد تراجعت وظائؼ وأدوار األحزاب ووجد المجتمع المدني نفسو،
موضوعياً ،بصدد سد الفراغ ،وأصبحت لو أدوار سياسية .كما أف الوضع السياسي المتردي لعدد مف
التنظيمات اليسارية دفع بعدد مف أطرىا إلى ممارسة نوع مف اليجرة القسرية إلى قارة المجتمع المدني
واالشتغاؿ فييا وفؽ تصور يساري في انتظار تحسف أوضاع اليسارُ .يضاؼ إلى ذلؾ ،إقداـ عدد مف
النخب عمى إنشاء جمعيات ذات وضع مركب ،فيي ليست بأحزاب ولكنيا تمارس السياسة مف خالؿ
التفكير فييا وتقديـ المقترحات والبدائؿ وتتبع وتحميؿ األوضاع السياسية.
الجمعيات السياسية أنواع ،وظيرت في سياقات مختمفة .بعضيا جاء لتحضير أحزاب بعينيا

لخوض تجربة التناوب .وبعضيا جاء ليطرح نفسو كبديؿ عف األحزاب السياسية .وبعضيا ُو ِج َد مف أجؿ
ضماف تجميع عدد مف الطاقات التي غادرت أحزابيا أو انتفضت عمى الشكؿ غير األخالقي الذي غدت
ىذه األحزاب تمارس بو السياسة ،واعتبرت وجودىا في جمعياتيا محطة "ترانزيت" في انتظار عرض
سياسي

جديد.
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االندماج
إف اندماج عدة بنيات وتيارات وشخصيات ورموز في حزب سياسي واحد يعني أنو تحققت ليا
وحدة عامة عمى مستوى ثالثة عناصر وىي :
 المرجعية الفكرية العامة. الرؤية اإلجمالية لمنضاؿ السياسي واألىداؼ القريبة والبعيدة لذلؾ النضاؿ (الخط السياسي). النمط التنظيمي المعتمد في الحزب الناجـ عف االندماج.نعتبر أف وحدة ىذه العناصر الثالثة متحققة ،أو ىي قيد التحقؽ أو مف الممكف أف تتحقؽ ،بيف :
 -2األحزاب السياسية المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
 -3عدد مف الجمعيات السياسية (جمعية وضوح – طموح – شجاعة ،وجمعية أنفاس)..
 -4حساسيات أو تيارات داخؿ أحزاب وطنية ديمقراطية تاريخية ،غادرت أحزابيا ،أو لـ تغادر
أحزابيا األصمية ولكنيا ال تشارؾ في دورتيا التنظيمية وال تزكي مواقؼ قياداتيا.
 -5قيادات ونشطاء الحركات االجتماعية ذات األىداؼ والقيـ المشتركة معنا.
وبعد انبثاؽ الحزب اليساري الجديد ،سيكوف عميو التحالؼ مع أحزاب أو تيارات ليبرالية أو

ت.
إسالمية ،تقبؿ بالنضاؿ مف أجؿ الممكية البرلمانية ،إف ُو ِج َد ْ

طبعا ،ونحف نتحدث عف إمكاف التحالؼ مع أحزاب أو تيارات إسالمية ،نستحضر كوف أغمب

الحركات اإلسالمية ،في العالـ ،وفي المغرب أيضاً ،ىي يميف متطرؼ ،بمواصفاتو وعاىاتو المعروفة،
والتحالؼ مع اليميف المتطرؼ لبناء جبية مفترضة ترعى النضاؿ مف أجؿ االنتقاؿ ،محفوؼ بالمخاطر
ض مصمحة البالد لمخطر ،ألف نجاح مسعى جبية االنتقاؿ رىيف
وي َعِّر ُ
وال تكوف لو حظوظ مؤكدة لمنجاحُ ،
بقياميا عمى نواة إصالحية معتدلة ،إذ ال يمكف االعتماد عمى غير المعتدليف إلنجاح االنتقاؿ .وليذا فإف
اشتراط قبوؿ التيارات اإلسالمية بالنضاؿ مف أجؿ الممكية البرلمانية ،في السياؽ المغربي ،يمكف أف يكوف
مؤش اًر عمى التحرر مف وجييا "المتطرؼ" ،وخاصة إذا ترافؽ ذلؾ مع اقتناعيا بحرية المعتقد.
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الباب الخامس  -التنظيم واألداة :

حزب حقيقي من طراز جديد قادر عمى الجمع بين المبادئ والنجاعة
في التشخيص
الزاؿ تنظيمنا الحزبي يعاني الكثير مف االختالالت ،نذكر منيا :

 ظاىرة عدـ تفعيؿ الق اررات والقوانيف والمساطر (اآلجاؿ – المياـ – التداوؿ). عدـ وظيفية التنظيـ ،فنحف ال نتمكف ،دائماً ،مف ربط التنظيـ بمياـ محددة بسيطة وواضحةوواقعية والمحاسبة عمى أساسيا.

 عدـ القدرة عمى حسف استقباؿ الوفادة الجديدة (المنخرطوف الجدد يحسوف بأنفسيـ ضائعيف بالبوصمة).

 عدـ مواكبة التنظيمات لعمؿ المناضميف في الواجيات والمنظمات الجماىيرية. التجربة العممية لـ تنجح في تشخيص منتج لفكرة التيارات وظمت أشبو بمعارضة دائمة لمقيادة. االنطالؽ ،دائماً ،مف الصفر وعدـ تحقيؽ التراكـ المطموب. -غياب قاعدة معمومات دقيقة عف التنظيـ الحزبي.

 ظاىرة اليدر التنظيمي ،ففي كؿ مرحمة يظير كما لو أنو محكوـ عمينا بفقد جزء مف مناضمينا. -وجود نقاش "داخمي" غير مقيد بالضوابط يؤدي إلى تكريس صورة "خارجية" أقرب إلى السيئة.

إنجاح االنفتاح

ثقافة االنفتاح تتطمب منا أف نأخذ المبادرة فيو ونخطط لو ونحدد مسبقاً األىداؼ التي يتعيف

الوصوؿ إلييا .االنفتاح ليس مجرد طقس استقباؿ بارد وسمبي .واالنفتاح ال يكوف ،فقط ،عمى أفراد نتقاسـ
معيـ مائة في المائة مف األفكار ،بؿ عمى مف نتقاسـ معو أغمب األفكار األساسية.

واالنفتاح يكوف عمى مواطنيف ،نريدىـ شركاء داخؿ بنيتنا الحزبية نشتغؿ بجانبيـ ويشتغموف

بجانبنا ،وال نريدىـ مجرد يد عاممة "نشتغؿ بيا" ،ونجعؿ مف معيار األقدمية حاج اًز في وجو اإلفادة مف

عطائيا عمى الوجو المطموب.

إف أغمب الوافديف عمينا ليـ إدراؾ عميؽ لخصوصية مشروعنا ،ودخموا الحزب عمى ىذا األساس،

فالمجتمع المغربي يتحوؿ ،ووسائؿ التواصؿ االجتماعي تسمح لمشباب اليوـ أف ُي َك ِّو َف فكرة واضحة عف
الحزب الذي يريد أف ينخرط فيو.
طبعاً ال بد مف شروط احت ارزية في عممية ضـ طالبي العضوية ،لكف ما ىو موجود في قوانينا

الحالية كاؼ ،وال حاجة الصطناع حواجز جديدة نغمؽ بيا عممياً أبوابنا.
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االنفتاح يتطمب قبولنا بالعمؿ مع أعضاء تقدمييف ويسارييف ليـ اجتياداتيـ الخاصة ومسارىـ
التاريخي الخاص وأسموبيـ الخاص في القوؿ والتعبير ،ومنحدريف مف أوساط مختمفة .وليس في ىذا
قطيعة مع ىويتنا وتاريخنا وثقافتنا.
ثورة في طرق العمل

يجب أف نغير طريقة اشتغالنا ،بشكؿ جذري توخياً لمنجاعة والفعالية ،ابتداء مف طريقة اشتغاؿ

قيادتنا الوطنية ومكتبنا السياسي ،عمى وجو الخصوص .وىذا يتطمب وضع تعاقدات تنظيمية جديدة

لتطوير أداء المؤسسات الحزبية واحتراـ ق ارراتيا وجعميا بؤ اًر لممبادرة واإلبداع والحركة والفعؿ وتسريع
إيقاعيا.

إننا ،طبعاً ،سنحافظ عمى ىويتنا اليسارية ،وليس ىناؾ أي داع لمتفريط فييا ،ولف تكوف ىناؾ

قطائع عمى مستوى قناعاتنا ومبادئنا ،ولكف القطائع المطموبة يجب أف تطاؿ طرؽ اشتغالنا ومناىج عممنا
وايقاع تحركنا.

ليس لدينا مشكؿ متعمؽ باختياراتنا ،فنحف ال نشؾ ،عموماً ،في صوابيا ،ولكف لدينا مشكؿ في

طرؽ العمؿ ،فانتخابات  8أكتوبر  3127تفيد ،بما ال يدع مجاالً لمشؾ ،أنو كاف بإمكاننا تحقيؽ نتائج
أحسف بكثير مف تمؾ التي حققناىا لو اعتمدنا طرؽ عمؿ جديدة ،وفي الدوائر التي استطعنا فييا تجديد
آليات اشتغالنا االنتخابي ،ظيرت آثار ذلؾ واضحة جمية.
تجديد التعاقدات

يتعيف أف يكوف مؤتمرنا الوطني الرابع مناسبة إلبراـ تعاقدات سياسية وتنظيمية تيـ المستقبؿ ،في

ضوء دروس الماضي ،وىكذا يمزـ تغيير طريقة عمؿ القيادة ،ووضع قانوف داخمي خاص بالمكتب
السياسي ،يرمي إلى مالءمة عمؿ ىذا الجياز مع متطمبات بناء حزب مف طراز جديد.

ب عمى أساسيا ،في إطار
يجب أف ُي َكم َ
اس ُ
ؼ كؿ عضو في المكتب السياسي بميمة محددةُ ،ي َح َ
ومحفز لممناضميف،
ًا
وعاء لممبادرة واإلبداع واإلنتاج،
رؤية ترمي إلى ضماف وظيفية الجياز القيادي وجعمو
ً
أيضاً ،عمى المبادرة واإلبداع واإلنتاج.

كما يجب ضماف االحتراـ المستمر لمق اررات المتخذة ،واالحتراـ المستمر لممؤسسات ،واالحتراـ

المستمر لممناضميف.

يمكف لكؿ عضو في القيادة ،التعبير عف رأيو بكامؿ الحرية ،داخؿ األجيزة ،ولكنو ممزـ بالدفاع،

في المحافؿ العامة ،عف الق اررات المتخذة ديمقراطياً وااللتزاـ بيا في سموكو وعدـ عرقمة تنفيذىا.

وعمينا احتراـ المؤسسات ،وذلؾ بالمواظبة عمى الحضور في اجتماعاتيا ،والرجوع إلييا في كؿ

القضايا الداخمة ضمف اختصاصاتيا ،وعدـ تحويؿ الفضاء األزرؽ إلى بديؿ عنيا.

وعمينا احتراـ المناضميف ،قادة وقاعدة ،وعدـ شف حمالت لمتشيير في حؽ مناضميف نختمؼ معيـ

في التقدير ،بالنسبة إلى ىذه النقطة أو تمؾ ،أو التنقيص مف قيمتيـ أو محاكمة نواياىـ.

83

األفق الجديد  :بناء قوة المستقبل لتحقيق االنتقال
الحزب االشتراكي الموحد فضاء ديمقراطي يتيح ألعضائو حؽ النقد ،وحؽ تكويف تيارات ،وحؽ
ممارسة االختالؼ ،في إطار المسؤولية واالحتراـ المتبادؿ والعالقات الرفاقية بيف المناضميف وبيف القاعدة
والقيادة ،مع االلتزاـ بالتوجيات التي تنبثؽ عف األجيزة التقريرية.

إجراءات جديدة

لقد توصمت لجنة التنظيـ والقوانيف ،المنبثقة عف مؤتمرنا الوطني الرابع إلى اقتراح جممة مف

التعديالت اليامة عمى قوانيف الحزب.

وىكذا جرى االتفاؽ عمى إمكاف تواجد مناضميف ،لـ يصوتوا عمى األرضية الفائزة ،في تركيبة

المكتب السياسي ،وتواجد مناضميف لـ تتوفر ليـ في الحزب سوي أقدمية ثالث سنوات ،وىذا يمنح إمكانية
إلغناء النقاش داخؿ الجياز التنفيذي الوطني ولضـ وجوه جديدة.

كما تـ االتفاؽ عمى الزيادة في نصاب تمثيؿ النساء لتأكيد حرص الحزب المستمر عمى تقوية

حضور المرأة في مختمؼ أجيزتو.

ولضماف فعالية األجيزة ،تـ اقتراح منع المتغيبيف ،في األجيزة السابقة ،مف الترشيح ،أو الذيف

ليست ليـ القدرة عمى النيوض بمياـ األجيزة التي سيترشحوف لعضويتيا أو الذيف أخموا بالتزاماتيـ

المالية.

وجرى اقتراح توسيع المجمس الوطني بالشكؿ الذي يتيح تمثيؿ طاقات جديدة بو ،واشتُرط
لعضويتو أقدمية سنتيف فقط.
ومف أجؿ ضماف تمثيؿ محترـ لمجيات ،في المجمس الوطني ،جرى اقتراح اعتماد لوائح الترشيح

الجيوية بجانب الالئحة الوطنية.

ولممزيد مف توضيح األدوار والوظائؼ جرى اقتراح الفصؿ بيف المياـ التنفيذية التي تدخؿ في

دائرة مساعدة المكتب السياسي في عممو ،والمياـ االقتراحية التي تدخؿ في دائرة مساعدة المجمس الوطني
في عممو ،وذلؾ مف خالؿ التمييز بيف المجاف الوظيفية التنفيذية والمجاف الوظيفية االقتراحية.
ولتجويد مردودية التيارات ،جرى اقتراح وضع ضوابط جديدة لعمؿ التيارات.

ولضماف المزيد مف آليات الرقابة الداخمية ،جرى اقتراح إحداث لجاف تقصي الحقائؽ ،عند

االقتضاء.

ويمكف العودة إلى تقرير لجنة التنظيـ والقوانيف ،لالطالع عمى تفاصيؿ التعديالت القانونية

المقترحة.

ونود ،في ىذه األرضية ،عرض المزيد مف األفكار التي نرى أف مف شأنيا إغناء النقاش داخؿ

المؤتمر ،حوؿ قضايا التنظيـ ،والمساعدة عمى بمورة المزيد مف اإلجراءات والمقترحات .وىكذا نرى ضرورة
التأكيد عمى :
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 إعادة االعتبار لعنصر الزمف في التخطيط والتدبير مف أجؿ تحقيؽ تسريع عاـ إليقاع العمؿ،وتجنب التحمؿ الناجـ عف طوؿ لحظات الفراغ والبياض التنظيمي ،أحياناً.

 حسف استثمار وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،والعمؿ عمى تجذير الوعي بأىميتيا في مرحمة مابعد الحزب الكالسيكي.

 التشبث بالثقة في النفس وبإمكانات التقدـ المتاحة أمامنا وتغيير إيقاع العمؿ والنظر إلىالمستقبؿ بحماس وتفاؤؿ.

 -الحرص عمى االحتفاظ بتجربة التيارات والعمؿ عمى تطوير أدائيا.

 إعطاء األولوية لخطة التجذر في المجتمع وتقوية أدوات الحضور والتدخؿ والمشاركة فيالحياة اليومية لممواطنيف ،واالرتباط بيياكميـ القاعدية وتطوير آليات القرب مف المواطنيف،
والتنسيؽ بيف تجارب المناضميف المختمفة في ىذا المجاؿ ،والعمؿ في اتجاه توفير المزيد مف

الشبكات التي تُعنى بتطوير اآلليات المذكورة وتبادؿ الخبرات والتعاوف بينيا.
 وضع نظاـ جديد لالجتماعات الحزبية يحدد ،بوضوح ،قواعدىا واإلجراءات التي تضمف الرفعمف مردوديتيا وترشيدىا.

 الحرص اليومي ،مف طرؼ تنظيماتنا ،عمى التتبع المستمر لمجريات الحياة االقتصاديةواالجتماعية والثقافية والسياسية ،داخمياً وخارجياً ،وذلؾ وفؽ منيج عممي ،نتجنب بو اجترار

األحكاـ الجاىزة.

 اعتماد لغة قريبة مف الواقع وتبسيط الخطاب لضماف نفاذه إلى إدراؾ أوسع الشرائحاالجتماعية.

 -التزاـ التنظيمات ،سنوياً ،بخوض حممة التسجيؿ في الموائح االنتخابية.

 العمؿ وفؽ القاعدة التي تقضي بالشروع في تحضير االنتخابات المقبمة مباشرة بعد انتياء أيةانتخابات.

 حرص كافة التنظيمات الحزبية عمى تنمية وتجذير ثقافة المبادرات واالجتياد واإلبداع،واستكشاؼ مجاالت جديدة لمفعؿ واإلنتاج.

 إعطاء األولوية ،في برامج فروعنا وتنظيماتنا ،لمتغمب عمى مشكؿ "المرئية" ومساعدةالمواطنيف يومياً في التعرؼ عمينا وعمى رموزنا.

 التفكير في طرؽ جديدة لمتغمب عمى المشكؿ المالي (تنظيـ حفالت مؤدى عنيا). تعميـ نظاـ التحويالت البنكية الشيرية لتدبير مسألة االشتراكات الحزبية. -البحث عف صيغة جديدة ،أكثر عممية ،لتوزيع بطائؽ العضوية.

 تقوية وتوسيع القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية ،وتعميؽ التعاوف ،مع قطاعات الحزبيفاآلخريف المنضوييف في إطار الفيدرالية.
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 التحديد المسبؽ لحجـ العضوية التي نريد الوصوؿ إلييا في كؿ مرحمة. وضع استمارة خاصة بالمنخرطيف الجدد لمتعرؼ عمى حقوؿ اىتماميـ ،وتقييميـ ألداءاليياكؿ واألجيزة الحزبية ،والكيفيات التي جرى بيا االلتحاؽ بالحزب ،والمحفزات التي دفعتيـ
إلى اختيار االلتحاؽ بالحزب ،ومقترحاتيـ بالنسبة لممستقبؿ.

 توسيع شبكة المقرات ،وعقد ندوة خاصة بدراسة مشاكؿ المقرات وجرد احتياجاتيا ومعالجةأوضاعيا ووضع نظاـ داخمي خاص بيا وبرنامج لتكويف المداوميف ،وتعزيز تجربة المقرات

المشتركة بيف أحزاب الفيدرالية.

 إصدار نشرة داخمية إلكترونية شيرية خاصة بمناضمي الحزب. عقد ندوة وطنية يساىـ فييا المناضموف والمتعاطفوف الشباب الذيف ساىموا في التأطيراإللكتروني لحممة الفيدرالية في انتخابات  ،3127والذيف نظموا حممة االنفتاح عمى أعضاء

جدد ،مف أجؿ تعميؽ التعاوف والمكتسبات والتخطيط لعمميات أكبر حجما في المستقبؿ.

 إعداد بنية تحتية لإلعالـ السمعي واإللكتروني الحزبي (أستوديو – طاولة لمتوضيب –فيديوتيؾ..إلخ).

 إعادة صياغة مدونة السموؾ وتضمينيا عدد مف االلتزامات المتعمقة باستعماؿ وسائطاالتصاؿ الجديدة.

 االنفتاح عمى بعض التجارب األجنبية في مجاالت إدارة الحمالت االنتخابية والدعاية الحزبيةوالتنظيـ وفؽ أحدث الطرؽ ،ودعوة مؤطريف مف أحزاب صديقة لإلشراؼ عمى تكويف شبابنا

الحزبي.

 -إنشاء مدرسة لمتكويف الحزبي.

 -توطيد العالقة مع مركز محمد بنسعيد آيت إيدر ودعـ عممو وتوسيع مجاؿ التعريؼ بو.

 خمؽ إطار دائـ لمتشاور والحوار مع الشخصيات األكاديمية والفنية والحقوقية والمدنيةواإلعالمية التي وجيت رسالة الدعـ إلى رفيقتنا نبيمة منيب بمناسبة انتخابات .3127

 وضع خطة سنوية لتتبع نشاط المستشاريف الجماعييف وعمؿ النائبيف البرلمانييف المنتميفلمحزب ،والتعريؼ بمجيوداتيـ ومبادراتيـ ،ومساعدتيـ في أداء أدوارىـ عمى الوجو األكمؿ،
وضماف التنسيؽ الوطني وتبادؿ المعمومات والتجارب والمعارؼ بينيـ.
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التوقيعات :
 )1نبيمة منيب األمينة العامة

 )2محمد مجاىد عضو المكتب السياسي
 )3محمد الساسي عضو سكرتارية المجمس الوطني

 )4عبد المطيؼ اليوسفي عضو سكرتارية المجمس الوطني
 )5مصطفى مسداد عضو المكتب السياسي
 )6محمد بوالمي عضو المكتب السياسي

 )7فاطمة الزىراء الشافعي عضو المكتب السياسي
 )8مصطفى الشافعي عضو المكتب السياسي
 )9كماؿ السعيدي عضو المكتب السياسي

 )11محمد العيساوي عضو المكتب السياسي
 )11حياة التيجي عضو المكتب السياسي

 )12عبد المطيؼ قيمش عضو المكتب السياسي
 )13عبد الوىاب البقالي عضو المكتب السياسي
 )14منذر السيامي عضو المكتب السياسي

 )15نور الديف رشيد عضو المكتب السياسي
 )16عبد الرحماف الرامي كاتب جيوي (جية الشرؽ)

 )17أحمد فتياف كاتب جيوي (جية طنجة  -تطواف)
 )18صالح الرواضي كاتب جيوي (جية فاس  -مكناس)
 )19أحمد حبشي كاتب جيوي (جية الدار البيضاء)

 )21فتح اهلل لحسف كاتب جيوي (جية سوس ماسة)
 )21محمد عبد اهلل الكوا نائب الكاتب الجيوي (جية كمميـ واد نوف)
 )22سميرة بوحية منسقة القطاع النسائي

 )23محمد المباركي عضو المجمس الوطني (فرنسا)

 )24ادريس الجوني عضو سكرتارية المجمس الوطني

 )25عمر بالفريج نائب برلماني عف فيدرالية اليسار الديمقراطي
 )26مصطفى الشناوي نائب برلماني عف فيدرالية اليسار الديمقراطي
 )27نجيب أقصبي عضو المجمس الوطني
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 )28سامية عباد األندلسي عضو المجمس الوطني
 )29لكبيرة شاطر عضو المجمس الوطني

 )31عصاـ ماجيد الكاتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
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