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 الديباجة

 2244ماي وفاتح يونيو  24ـ  22، أيام التاسع لعقد مؤتمره الوطنيستعد حزب التقدم واالشتراكية ي

، في ظل تحول تاريخي يعيشه المغرب، ومستجدات "مغرب المؤسسات والعدالة االجتماعية" تحت شعار 

على  ،وتدقيق مواقفه ،تستوجب من الحزب تحيين تحاليله، وطنيا وعلى الصعيدين الجهوي والدولي، سياسية

حركة ليه خالل مؤتمراته الوطنية، حيث مكنته مقاربته التفاعلية والفاعلة، دائما، من استيعاب غرار ما دأب ع

 .دنافي المنحى العام للتطور السياسي لبال ،إيجابا ،التأثيربالتالي و ،المجتمع و التاريخ

ب فوق اذه الوثيقة السياسية، التي تهدف إلى تقعيد نضاالت الحزوفي اذا االطار، بالذات، تندرج 

أرضية نظرية وسياسية متكاملة، تمنح الحزب تماسكه اإليديولوجي ومنطقه السياسي، واما القيمتان 

على كل االنحرافات الفكرية  فتوحةاألساسيتان اللتان قد يتحول الفعل الحزبي في غيابهما إلى حركية جوفاء، م

 .التي تحول العمل السياسي إلى مجرد لعبة انتهازية

تظل كل التزم بأن الذي انبثق من رحم مدرسة النضال واألخالق،  ،م واالشتراكيةإن حزب التقد

حركاته وسكناته موسومة بهذه المرجعية التي تؤاله التخاذ الموقف الصائب وسط غابة من التعقيدات 

ضطلع بدور وذلك ما يجعل اذه الوثيقة السياسية ت. االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وطنيًا وجهويًا ودوليًا

جعله قادرًا يللسياسة التي ينهجها الحزب في سياق تحليل نظري رصين  ،واإلضاءة المفسرة ،الخيط الهادي

في  ،على فك رموز واقع مركب، حيث تأتي اذه الوثيقة كنتاج ديمقراطي نابع من الذكاء الجماعي للحزب

بعد  ،الموكولة لها مهمة تأطير عمل الحزبأعقاب نقاش مؤسساتي داخل تنظيماته، تهييئًا للوثيقة النهائية 

 .المؤتمر الوطني التاسع

الرابعة دورتها اليوم األول من في  ،باإلجماع ،اللجنة المركزية صادقت عليهاالتي  ،وقد سعت الوثيقة

، إلى تدوين التحاليل المتكاملة التي تجعل الحزب 2241مارس  46ــ  43عشرة، المنعقدة يومي السبت واألحد 

في  ،ويجب التذكير. ع فهمه للمستجدات وبلورته للسياسة المستقبلية، ضمن إطار مفاايمي محمل بالدالالتيض

أو مجرد سرد  ،تحليل أكاديميإنجاز أن الوثيقة السياسية للمؤتمر ليس المقصود منها ب ،اذا الصدد

، كما ليس الهدف منها استبعاد لما وقع في الفترة الفاصلة بين المؤتمر السابق والمؤتمر الحالي كرونولوجي،

 :السابقة، وإنما تتوخى القيام بعملية تحليلية ثنائيةالسياسية كل التحاليل الواردة في الوثيقة 

 .تأكيد الضوابط المؤسسة والمقاربات المبدئية ــ  1

 .للوقوف عند المتغيرات التي برزت في الفترة بين المؤتمرين ،لة األحداثءمسا ــ  2

، فكريةالكيان الحزبي، المرجعية ال )اذا، تعتبر الوثيقة أن النواة الصلبة لهوية الحزب، وتأسيسًا على 

تظل معطى ثابتًا، لكن يجب التذكير به حتى يساعد المناضلين والمناضالت على ( فهم وتدبير الشأن السياسي

 2242ين سنتي ب ،ما يفرض علينا ذلك السيل الجارف من المستجدات في ،واجبهم النضالياالضطالع ب

المستجدات والتعامل معها انطالقًا من مواقع مبدئية، واو اذه  ستيعاب، واجب التمحيص والتحري، ال2241و

تثبيت الضوابط )لتلك الثنائية المذكورة متضمنة شكاًل ومضمونًا، حيث أتت  ،ما يفسر محتوى الوثيقة

 (.واستحضار المستجدات
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ناصر المقاربة الشمولية ، بدءًا بالباب األول المخصص للرصيد إنها وثيقة عملت على استدماج كل ع

ثم عند قضية أساسية تهم  ،الفكري والتراكمات النضالية للحزب، للوقوف أواًل عند التذكير بهوية الحزب الثابتة

 .جدلية الصراع والتوافق مع ما يستتبع ذلك من معالجة موضوع التحالفات

قة العربية والمغاربية في طموضوع التحوالت الكبرى التي عرفتها المن ويأتي الباب الثاني للوقوف عند

في صورة فضاء متميز يدبر المرحلة  االذي بد ،ومدى آثاره على المغرب ،"الربيع الديمقراطي"سياق 

تدبير ناضج لمسألة الدستور  )األخرى التي شملها اذا الحراك بلدان البمقومات خاصة به، لم نالحظها في 

في سياق  ،بقيادة حزب ذي مرجعية دينية ومساامة حزب تقدمي او حزبنا ،"حكومة منتخبة"د ولتشكيل الجدي

 .(اتسم بالعمق والمسؤولية ،قرار ديمقراطي ناتج عن نقاش جدي مستفيض

مخصصا للوضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وقضية الحقوق والحريات،  الثالثوجاء الباب 

، "بين اإلكرااات الماكرو اقتصادية والتوازنات االجتماعية "فة على الثنائية الصعبة ليسلط األضواء الكاش

استحضر اذا الباب المسألة الثقافية، وقوفًا بمزيد من الدقة، كما . مطالبًا بسياسة اجتماعية إشراكية وإدماجية

 .عند مستجدات المسألة األمازيغية

اي قضية الوحدة الترابية، مع أبعاداا التدبيرية  فهو مخصص لقضية مصيرية، ،أما الباب الرابع

 .ميدانيًا والمتعلقة بالعمل الدبلوماسي كذلك

من  ،متكامل ألام مواصفات الوضعية الدولية، فقد تم تخصيصه لتحليل الباب الخامس واألخيروأما 

 .على الحياة السياسية في بالدنا ،بطبيعتها ،حيث أنها تؤثر

المحالة على أنظار أعضاء الحزب وتنظيماته قصد المناقشة واإلغناء،  ،ةاذه اي الوثيقة السياسي

األساس ضمن بصفتها الوثيقة  ،ويصادق عليها ،كي يناقشها ،استعدادًا ألن تعرض على المؤتمر الوطني التاسع

 .لمؤطرة لكل نضاالت الحزبمنظومة الوثائق المرجعية ا
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 الباب األول

 ت النضالية للحزبالرصيد الفكري والرتاكما

 

 

لضبط  المؤطرات التي يندرج فيها  انعقاد المؤتمر الوطني لحزب التقدم واالشتراكية مناسبة ثمينةإن  .4

من أجل نوعية األجوبة الواجب نحتها يدرك ، والراانة ستشعر دقة المرحلةباعتباره حزبا يعمله، 

، مستلزمات النجاح فيهايعي طبيعة و ،نالتحوالت التاريخية التي يشهداا المغرب اآللتصدي لتحديات ا

إلى مرجعية مذابية تمنح نشاطه المصداقية ويقدر حجم المهام المناطة به وجسامتها، مستندا، في كل ذلك، 

 .الالزمة

تحركاته على أرضية صلبة من المقومات كل إن حزب التقدم واالشتراكية يبني واعتمادا على ذلك، ف .2

التي تعطي كامل الدالالت  ،المبدئيةو  ، تشكل جميعها البوصلة المفاايميةةليالنضاات وااللتزام الهوياتية

 .لتلك التحركات

بهوية الحزب، والثاني بالنضاالت التي تنير ثالثة أقسام رئيسية، أولها ذا الباب إلى تم تقسيم ا، بعا لهذاوت

 .فات، بينما يعالج القسم الثالث جدلية الصراع والتوافق ومسألة التحالمساره

 هوية احلزب الثابتة: القسم األول

ذلك أن . إن الحديث عن الهوية اإليديولوجية لحزب التقدم واالشتراكية او تأكيد لعدد من الثوابت المؤسسة .2

ما دام إعادة النظر في اويته ، استحضار الموضوع، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، ال يتوخى 

 .وبالتالي، فاألمر عبارة عن تحصيل حاصل ليس إال. الكيان  أن المرتكزات المذابية جزء من

اعتبارا لذلك، فإن المؤتمر الوطني التاسع للحزب يؤكد، إن كان الموضوع يحتاج إلى تأكيد، تحليله و .1

الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الثامن، بلورته مؤتمراته الوطنية المتتالية، ودققته لمسألة الهوية، كما 

" ، تحت عنوان ( 443إلى  423، الفقرات 23، 28، 25الصفحات )  2242ماي  24إلى  28من  الملتئم

واليوم، نعتمد المنطق نفسه لكي نؤكد، بمزيد ". تشبث بالثوابت وتجديد في الممارسة: الهوية االشتراكية 

 :نمن الوضوح، المحددات التي تؤطر العمل الحزبي، حيث يمكن اختصار تلك المحددات في شقي

 .ــ الشق النظري، ويهم الهوية اليسارية، االشتراكية، التقدمية، الحداثية، الديموقراطية والوطنية

 .، ويهم االنفتاح وروح المسؤوليةمارسةــ شق الم

 ،رجعية التأسيسيةالم في ةابت المتجددوللمحددات التي تؤطر العمل الحزبي، ينبني على الث الشق النظري، .3

السياسي والنضالي  ، ثم في سياق اإلنضاجحزب شيوعيكاألول شكله الحزب، في التي بمقتضااا برز 

وظل الحزب، في كل المحطات التاريخية . حزب التحرر واالشتراكية، فحزب التقدم واالشتراكية تحت

ديموقراطيا، مرتبطا بالطبقات والفئات و يساريا، اشتراكيا، تقدميا، حداثياوطنيا، التي مر منها، حزبا 

 تبقى البصمات االجتماعية حاضرة، بقوة، في اوية الحزب، الذي يجعل من  ،وبذلك. ادحة والمستضعفةالك
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ااجسا ، إلى جانب الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية والمدنية والبيئية، مسألة الحقوق االجتماعية

 .محوريا في اذه الهوية

العالقة بين  ،دوما،الذي ميز  ،اطي يفسر الربط الجدليكما يجب التأكيد على أن الهاجس الوطني والديموقر .6

لتفادي االنحراف نحو الشوفينية، واي بعيدة بطبعها  ،ةالوطنية والديموقراطية لدى حزب التقدم واالشتراكي

عن االلتزام الوطني الحق، الذي يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، خاصة وأن اذه المصلحة مرتبطة، 

للحزب، او ( والتحديثي)لديموقراطي، مفاايميا ومؤسساتيا، مع العلم بأن الطابع الحداثي عضويا، ببعداا  ا

اإليجابية والمشرقة للحضارة الوطنية، لكنه طابع جدلي بالدرجة األولى، ألنه يتبنى، من جهة، التراكمات 

    .لإلنسانية قدم، من جهة أخرى، بمقومات الفكر المتايغذيهويطوراا، 

، المتعلق باالنفتاح وروح المسؤولية، فإنه، من جهة، مقتبس، منطقيا، من الشق النظري ارسةمأما شق الم .5

آنف الذكر، ومن جهة أخرى، مما راكمه الحزب من تجربة وتموقعات، طيلة سبعة عقود من الكفاح، جعلته 

ه الفكر االشتراكي ينبذ االنحرافات االنتهازية والجمود الفكري والتحجر العقدي، واي انحرافات لطالما نب

، بحيث يظل الحزب، تبعا لما سبق، حزبا متشبثا، حتى النخاع، بمكوناته الهوياتية، وبممارسة لخطورتها

 .منفتحة على اآلخر، ما دام أنها ال تزيغ عن الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن والشعب

 .نه والمجددة للممارسةالمحافظة على الك، كذلك يطور حزب التقدم واالشتراكية الجدلية الحية

 نضاالت احلزب : القسم الثاني 

تشييد الدولة الديموقراطية، حزب التقدم واالشتراكية نشأ ألداء وظيفة محورية اي النضال من أجل إن  .8

وذلك ما المساواة والعدالة االجتماعية، الكرامة ومتجسدة، بالخصوص، في الحرية و قيم سامية،القائمة على 

، وعن وثقافيا ومجاليا متأصلة، باعتباره أداة للدفاع عن المهضومة حقوقهم، طبقيا واجتماعيايمنحه اويته ال

الطابع المزدوج النخراطه النضالي من اجل العدالة  ، أيضا، ما يفسراو و. الوطن كبنيان تاريخي حضاري

 .االجتماعية، من جهة، وبناء الدولة الديموقراطية، من جهة ثانية

الثنائية، يتموقع الحزب، منطقيا، في صف من يرفعون لواء الدفاع عن قيم وممارسات انطالقا من اذه  .3

وبالعمل على إدخال اإلصالحات الكفيلة برفع ، العدالة االجتماعية، التي تبدأ بالتصدي للفوارق االجتماعية

بفتح ) ت المستغلة المعاناة عمن يؤدي ثمن اذه الفوارق، وام الطبقة العاملة والفالحون الفقراء وكل الفئا

الذي يستند إليه الحزب لطرح مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، وتهييئ اآلليات  نفسه منطقواو ال(. الغين

 .يء المناسبة لرد االعتبار للنساء، من خالل سياسة النهوض بحقوقهن غير القابلة ال للتفويت وال للتجز

ة السياسية، عبر بوابة الديموقراطية والحريات وحقوق في السياق ذاته، يأتي ااتمام الحزب بالمسألو .42

واو المسلك الذي اعتبره الحزب مدخال مميزا لبناء دولة القانون والمؤسسات، التي ليست غاية في . اإلنسان

الحداثة السياسية والمؤسساتية، بحيث ارتأى الحزب، دوما، أن شغله الشاغل  نحد ذاتها بقدر ما اي عنوا

دودا إلى اذا األفق، وفق استراتيجية النضال الوطني الديموقراطي، القائمة، بطبعها، على يجب أن يظل مش

والعدالة  ،بهدف تشييد مجتمع الديموقراطية السياسيةمجموعة من األدوات المفاايمية والمؤسساتية، 

   .االجتماعية والتنمية االقتصادية
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ق منهجية النضال الديموقراطي، لبناء دولة القانون ، في مسألة أسلوب الكفاح، وفبكرالقد حسم الحزب، م .44

والمؤسسات في نطاق الشرعية الدستورية، واألخالق السياسية العالية، وذلك إنما مرده االحتكام إلى 

نجاعة العمل السياسي في إطار المؤسسات والقانون، حيث أكدت التجربة التاريخية أن الحزب كان صائبا 

ميز ميزت وتالشجاعة التي بفضل العواقب، واستطاع، ات غير المحسوبة عندما تجنب ركوب المغامر

   . مواقفه، أن يؤمن المسار، ويخلق دينامية اجتماعية وسياسية تؤتي أكلها، شيئا فشيئا، وبأقل تكلفة

حيث مدرسة سياسية، بكل معنى الكلمة، ك ،اليوم ،وتأسيسا على ما تقدم، يبرز حزب التقدم واالشتراكية .42

، بعد تحليل معمق، وتشاور ديموقراطي نزيه بين أعضائه، من خالل المستقل النضالي نهجهيسطر 

 .المنتخبة ديموقراطيا ريةالمؤسسات التسيي

 :ويمكن اختزال المواقف النضالية للحزب في العناوين االستراتيجية التالية

 سع الفئات االجتماعية، وفي الثبات في الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيواقتصادية والثقافية ألو

 .مقدمتها الطبقات الكادحة والمستضعفة

 الثبات في حمل مشعل الدفاع عن الوحدة الترابية والذود عن السيادة الوطنية. 

  تعميق اإلصالحات في كافة الميادين نهجالثبات في الكفاح على. 

 

نضالية للحزب، فإنه ال محيد عن والوثيقة السياسية تستحضر، بتركيز، الرصيد الفكري والتراكمات ال  .42

، التي نحن بصدداا حاليا، تتطور بنجاحاتها المعقد التذكير بأن عبور مرحلة االنتقال الديموقراطي

للغاية، إذ  صعبةوإخفاقاتها، في حركية مد وجزر تجعل حزب التقدم واالشتراكية مطوقا بمهمة سياسية 

، التحلي بكثير من بعد النظر القائم على التشبث بالثوابت يتطلب منه الوضع، المعقد دوليا وجهويا ووطنيا

بين األساسي والثانوي، وبين االستراتيجي والتكتيكي، كي المبدئية، وتدبير التناقضات السياسية، والتمييز 

يظل الهدف األسمى، أي بناء المجتمع المتحرر والديموقراطي، حاضرا، باستمرار، في الكفاحات التي 

 .، بل ومتصدرا لهذه الكفاحاتيخوضها الحزب

اإلصالحات، تطوير   تعميق نهج، الجماايري والمؤسساتيالنضال الديموقراطي ) إن كل اذه القضايا   .41

اختمرت، نظريا وسياسيا، في الوعاء اإليديولوجي ألطروحة الثورة الوطنية ( االنتقال الديموقراطي

لتأمين ، في ظل الثوابت المبدئية، لتوافقات الكبرىالديموقراطية، التي تبلور في كنفها نهج البحث عن ا

إلرساء  ، وطوراا،واي كلها مقاربات متكاملة ابتدعها الحزب .اإلصالحات، ونهج الحل الوسط التاريخي

 نشاطاته السياسية على قاعدة تحليلية رصينة تجعله ال يخطئ المشوار، 

البالد قطف ديد، التي صاغها الحزب قبل حتى أن تالتعاقد السياسي الجأطروحة واي المقاربات التي أخصبت 

 .2244الحراك الديموقراطي لسنة  ثمار

 .اذه القضايا بمزيد من الوضوح مواليويعالج القسم ال
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 جدلية الصراع والتوافق ومسألة التحالفات: القسم الثالث 

 ثنائية جدلية: الصراع والتوافق ( ت

ال ومستهلكا، السيما في ظل األوضاع الراانة التي يطغى عليها إن الحديث عن التوافق قد يبدو خطابا مبتذ .43

، بل فهوموائل الذين استعملوا اذا المأال أن حزب التقدم واالشتراكية، الذي كان من إ. نوع من الضبابية

 .في سياقه العلمي الرصين، حيث يميزه عن اإلجماع وعن االتفاقيضعه  ونظر له منذ سنوات عديدة،

بين أطراف مختلفة، لكن او التفاعل اإليجابي مع موقف معين قصد االتفاق الجزئي  هذا المعنى،إن التوافق، ب

إيجابية، وسياسية ى حد التناقض الرئيسي أو القطيعة، بحيث أنه يفسح المجال لخلق دينامية اجتماعية ليس إل

 . قادرة على فتح اآلفاق

التاريخية، لتدبير الشأن السياسي، بعيدا عن التشنجات وتبعا لذلك، فالتوافق آلية متطورة تفرضها المرحلة 

 .، وبأقل تكلفة، في أفق إنجاح االنتقال الديموقراطيالعقيمة

وإال ما كان للتوافق ) فوق أرض الواقع، يحصل التوافق، بالضرورة، بين جهات ذات مرجعيات مختلفة   .46

تجد كل الجهات المعنية مصلحة في ذلك ، لكن تجمعها الرغبة المشتركة في تدبير مرحلة معقدة، و(معنى

 (.إن لم تستفد منه كل األطراف المتوافقة ال يكون اناك توافق ) التالقي التوافقي 

ئتالف الحكومي، الذي يشارك ضمنه حزب التقدم الاذا، بالضبط، او السياق الذي تندرج فيه مسألة ا  .45

ة حزب مرجعيته الفكرية، ومذابه السياسي، لى جانب فرقاء آخرين مختلفين عنه، وبقيادإواالشتراكية، 

 .مختلفان عن مرجعية ومذابية حزبنا

الخارطة السياسية، التي ، فضال عن مهام المرحلة، ئتالف الحكومي الحالي كمنهجية تفرضهاالاكذا يبدو ا

 ،ئتالف يقوماواو . اي، نسبيا، األسلم في تاريخ االستحقاقات االنتخابية المغربية أفرزتها انتخابات تشريعية

 (.وليس على محو الفوارق اإليديولوجية) مشترك  صالحيإعلى برنامج  ،بوضوح

  .في فقرات موالية من اذه الوثيقةلها م التطرق واي كلها قضايا تستلزم توضيحات ضافية يت

 مقاربة ديناميكية: التحالفات  ( ث

تثبيت االرتباط بالصف الديموقراطي  إن الموقف المبدئي القار لحزب التقدم واالشتراكية او العمل على  .48

والتقدمي وقوى اليسار،  مع ضرورة توفير شروطه السياسية، بعيدا عن االختالفات المرتبطة بالظرفية، 

ومع األخذ بعين الحسبان الظروف المميزة للمرحلة التاريخية والمتغيرات التي يمكن أن يشهداا الحقل 

 تقتضيه مستلزمات توطيد المسار السياسي، وذلك، بطبيعة الحال، وفق ما 

، القائم على الديموقراطية السياسية والعدالة المجتمع الحداثي المنشودإنجاز مشروع اإلصالحي في أفق 

 .االجتماعية
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ها نفس القدر من تعي، واي تتطلب بطبوسياسية مسألة التحالفات تخضع لتموقعات مبدئيةفإن ، مختلفبتعبير   .43

على أساس أرضية  ،سوية ،شتغالالكل فرقاء الصف الديموقراطي والتقدمي، في ا اإلرادة السياسية لدى

وبطبيعة الحال، إذا غاب اذا الشرط الموضوعي والذاتي سيصبح التحالف المنشود مجرد . توافقية متفق عليها

 .جدوى منهاال وورقة شكلية 

المشاركة في االئتالف األغلبي،  نزاة انتهازية، خاصة إذا ما اتخذ شكلليس من جهة أخرى، التحالف و  .22

البرلماني والحكومي، بحيث أنه إذا ما تالقى حزب التقدم واالشتراكية بأحزاب تختلف عنه، فلسفيا وسياسيا، 

 .فذلك سيتطلب منه جهدا نظريا وسياسيا قويا لتحصين مرجعيته، حتى ال يزيغ عنها، فتذاب ريحه

لحية في المجتمع، ومتابعاتها اليقظة للحقل السياسي الوطني، مع االعتماد على القوى ايظل في اذا السياق،   .24

على قدر كبير الحرص على االحتفاظ بالعالقات المتميزة مع أطراف المجتمع المدني المتقدمة، أداة تحصين 

العمل األغلبي صوب آفاق اإلصالحات الكبرى، تتمثل أداة التحصين الثانية في تحرك من األامية، بينما 

ئتالف مع فرقاء من خارج المنظومة اشكل، في كل الحاالت، المحفز األول النخراط حزبنا في التي ت

  .التقليدية للصف الديموقراطي والتقدمي

أما الكتلة الديموقراطية، التي لطالما سعى حزب التقدم واالشتراكية إلى بلورة مشروعها فوق أرض   .22

أشد نا، على مسار تحوالتها الديموقراطية، فإن الحزب ظل الواقع، والتي قدمت، والشك، خدمات جليلة لبالد

دوية والنضالية، واثقا من حاجة البالد الملحة داء رسالتها الوحمواصلتها ألعلى ضرورة  لحا، متشبثا بها

 .ستمراروعبر عنها بادوما، واذه كلها قناعات صادقة آمن بها الحزب  .إليها

راكية عن أمله الصادق في رؤية حزبي االستقالل واالتحاد يعرب حزب التقدم واالشتعالقة بذلك، و  .22

االشتراكي للقوات الشعبية يبادالنه، بالوثوقية ذاتها، تلك القناعات الوحدوية، التي يجب أال تؤثر عليها سلبا 

 .التموقعات الظرفية الحالية

تطوير صيغ بديموقراطية، كما يؤكد الحزب على ضرورة استكمال األدوار التاريخية التي خاضتها الكتلة ال

لألطراف الديموقراطية واإلصالحية األخرى التي تتبنى  ،أيضا ،عملها الوحدوي المشترك على نحو يتسع

 .  المرجعية الكتلوية التأسيسية

لقد ظل ااجس وحدة القوى الديموقراطية في العمل السياسي مالزما لحزب التقدم واالشتراكية، منذ نشأته،   .21

 د من المالحظين الموضوعيين يعتبرونه، بحق، مؤسس الثقافة الوحدوية في مما جعل العدي

وفي اذا اإلطار، كان الحزب دائما، وال يزال، حريصا، كل الحرص، على السعي إلى توحيد . بالدنا بامتياز

 .قوى اليسار بما يجعله حجر الزاوية في كل الجبهات النضالية، دفاعا عن قضايا الوطن والشعب

وت الحزب، واو بصدد التحضير لمؤتمره الوطني التاسع، أن يعبر عن موقف مبدئي ثابت، بصرف ولن يف 

النظر عن االصطفافات الظرفية، وذلك من خالل التأكيد، مجددا، على أن وحدة قوى اليسار، جميع فصائل 

ن الحزب يرى، أيضًا،  لك. اليسار، من شأنها أن تقدم خدمة جليلة لمسار التطور الديمقراطي و التقدمي للمغرب

موضوع مجرد أن من واجبه التشديد، في اذا الصدد، على أن وحدة اليسار ال يجوز التعامل معها على أنها 

 إعالن مبادئ، بقدر ما تستوجب نقاشًا وحدويًا، جديًا، عميقًا، موضوعيًا و شجاعًا، بمشاركة كل المعنيين 
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فسار حول األسباب العميقة للتراجع االجتماعي والسياسي و التنظيمي باألمر، انطالقًا من مساءلة الذات، واالست

لمختلف قوى اليسار، بعيدًا عن األحكام الجاازة أو الهروب إلى أمام، ومن أجل توفير أسباب النجاح في تحقيق 

، في ادف أساسي أال واو جعل قوى اليسار في قلب عملية التغيير الديمقراطي والتقدمي، اجتماعيًا و شعبيا

 . نطاق االحترام المتبادل

واعتمادًا على اذا،  فإن الحزب يرفض المقاربة السطحية المتداولة لدى بعض الجهات والتي تقدم الفريق 

يتعين على اليسار مقاومتها، انطالقًا من مواقع إيديولوجية صرفة " حكومة محافظة"الحكومي الحالي على أنه 

ذلك أنها حكومة قائمة، ليس على تموقع إيديولوجي يميني، وإنما . ة فيهارغم مشاركة حزب التقدم واالشتراكي

 .على برنامج إصالحي متقدم، اتفقت عليه مكونات األغلبية، و يجد حزب التقدم و االشتراكية نفسه فيه

إن حزب التقدم ، على تنوع مشاربها وممارساتها، فاإلسالم السياسيما يسمى بلحركات أما بالنسبة   .23

في محاولة فهم راكية، بما او معهود فيه من قدرة على االجتهاد وحرص على تعميق التفكير، يعتمد، واالشت

نبذ العنف والتطرف، ورفض على  ،أساسا ،، على مرجعياته المبدئية، القائمةظاارةاذه المرتكزات وأبعاد 

بين  امشترك اموروثي يبقى الذاالستغالل السياسي للدين، االشتغال خارج المنطق المؤسساتي، والوقوف ضد 

المرجعيات التي جعلت الحزب يضمن مذكرته األولية حول مقترحاته المتعلقة ، واي، بالذات. كل المغاربة

توخى تحديد ي، مقترحا 2244مارس  28في بتعديل الدستور، المقدمة للجنة االستشارية لمراجعة الدستور 

واي ــ باإلضافة إلى الوحدة الترابية للمملكة، والملكية أربعة ثوابت للمغرب، تنتظم الدولة على أساسها 

وحرية الممارسة الدينية، تضمن الدولة حرية المعتقد و. اإلسالم دين الدولة" البرلمانية، والخيار الديمقراطي ــ 

 ".وال يجوز توظيف الدين كأداة للدعاية الحزبية أو إلنشاء األحزاب السياسية

أفرز، على صعيد بالدنا، تقاطبا سياسيا جديدا،  والسياسي الراان ــ إقليميا ووطنيا ــبيد أن الوضع االجتماعي   .26

تقاطب يضع في المواقع األمامية لحلبة الصراع قوى الفساد واللوبيات واو . ينضاف إلى التناقضات المعتادة

إلعالمية، بل وحتى تعبيراتها السياسية واالجتماعية، وامن قبل المصلحية، مدعمة، عن وعي أو غير وعي، 

ومظاار الفساد واإلفساد، من التحكم ، من جهة، وقوى اإلصالح العازمة على منااضة كل أشكال التنظيرية

كل ئتالفية الحالية، وقد بات يفرض على ال، يبرز بقوة في سياق الحكومة اواذا وضع غير مألوف. جهة أخرى

وجميع والمنتخبين المحليين، والبرلمانيين،  ،لوزراءرفاقنا اقوى اإلصالح، وفي مقدمتها حزبنا، من خالل 

تنظيمات الحزب، وكافة مناضالته ومناضليه، مزيدا من الشجاعة والجرأة والصرامة في التصدي لجيوب 

 .المقاومة اذه
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 الباب الثاني

 املغرب يف خضم التحوالت باملنطقة العربية واملغاربية

 

على رصد التحوالت العميقة الجارية في المجالين العربي  مه األول،، في قسينصب اذا الباب الثاني

تحليل مميزات التجربة المغربية في اذا الصدد، فيما سيدقق القسم على  على أن يركز القسم الثاني ،والمغاربي

 إيجابية واعدةمسألة تشكيل الحكومة الناجمة عن إعمال الدستور الجديد، بما يصاحبها من آفاق  الثالث

 .وإكرااات سلبية موضوعية

  التحوالت الكربى يف اجملالني العربي واملغاربي: القسم األول

 : األسباب والنتائج -أ 

اجتماعيا نتجت سياسيا وخالل السنوات الثالث الماضية عرفت المنطقة العربية والمغاربية حراكا عاما   .25

عربي والمغاربي جاء نتيجة لتراكم إن اذا الحراك ال. عنه تحوالت كبرى يمكن وصفها بالتاريخية

سيادة أنظمة غير تفشي الفساد واالستبداد في مختلف مناحي الحياة، واالحتقانات االجتماعية والسياسية، و

لى وغياب إطارات للتعبير، واستحواذ برجوازية طفيلية عفي معظم بلدان المنطقة، ديمقراطية فاشلة، 

شبكات مصلحية تتحكم في االقتصاد  ،وتمارسه ،تصادي تحتضنهخيرات الشعوب، وتنامي فساد سياسي و اق

 "الحكرة" و والسياسة واإلعالم، مقابل اتساع رقعة البؤس واإلقصاء االجتماعي واالستغالل الطبقي

 .وحرمان الشعوب من حقوقها األساسية

، كشكل الحضور القوي لوسائل االتصال الحديثة وشبكات التواصل االجتماعي ،ينضاف إلى ما سبق .28

جديد، وناجع، للتعبير عن طموحات الشباب، الذي كان له دور ريادي في انطالق شرارة الحراك 

والتعبئة، نظيم على الت هاوتزايد قدرت ،اإلسالم السياسيحركات ا يعرف بالديموقراطي، وكذا تراكمات م

الدين والفقر  مع استغالل، وكسب عطف، بل ودعم، فئات واسعة من الشعب، ق شديدة االنضباطبطر

   .واألمية، على العموم

في صيغته  ،بعد فشل مشروع الشرق األوسط الجديدانتصبت  كل ذلك في إطار راانات دولية جديدة، .23

 ،من جهة ذاته، واو مشروع يرتبط،لمشروع األمريكي ل أخرىوالسعي نحو بلورة صيغة  ،القديمة

ما والسيما واليات المتحدة األمريكية والدول الغربية، لللرأسمال العالمي، مجسدا في ابالمصالح االقتصادية 

 ،عضويا ،ضمان أمن الكيان الصهيوني المرتبطبالتحكم في منابع النفط، ومن جهة أخرى يتعلق منها ب

ذات بأشكال متمايزة لكنها  ،وحراك عام ،فجار شاملاناذه العوامل إلى وقد أدى مجمل . بالهيمنة اإلمبريالية

 . والتطلع إلى الكرامة إرادة التغييرقاسم مشترك او 

من نتائج اذا الحراك العام سقوط أنظمة استبدادية استعبدت شعوبها لعقود وحرمتها من الديمقراطية   .22

والحرية والكرامة، وحكمت بأحزاب إدارية شكلية مع تغول األجهزة األمنية وتحكمها في كل مفاصل الحياة 

سيادة فضال عن على االقتصاد والمجتمع والسياسة واإلعالم،  منظمةالعامة، وسيطرة شبكات مصلحية 

 .منطق الريع والفساد
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وتأكيد دور  ،لتحرر من الخوفمجسدا في امكسب تاريخي للشعوب،  ،في حد ذاته ،إن انهيار اذه األنظمة

 . على حال التي لم تستقر بعد ،مهما كانت المسارات الالحقة الجمااير في صناعة مصيراا،

أو إعادة إنتاجها بصيغ جديدة،  ،لم يعد بإمكان أي نظام تكرار تجارب حكم عليها التاريخ بالزوالاذا،  أمامو

ألن الحراك أنتج وعيا عاما لدى الشعوب بقيمة الديمقراطية وصناديق االقتراع وتأثيرات الشارع على منحى  

 .التطور السياسي العام لكل بلد

أمام ضعف قوى اليسار  الفت،بشكل  ،"اإلسالم السياسي" تيارات د صعو ، أيضا،من نتائج اذا الحراكو  .24

بذل جهد فكري ويدعواا إلى  ،صعود يسائل قوى التقدم والحداثةواو . بالنظام العربي عرفوفشل ما كان ي

وتحليل  ،مرتكزاتها الفكرية، ورصد السوسيوتاريخية منطلقاتها تحديدعبر الظاارة، اذه لفهم وسياسي 

حركة  استيعابقصد ، وذلك جاازةوعدم االكتفاء بأوصاف ، وتالوينها السياسية لطبقيةمضامينها ا

الواقع الممارسة في انطالقا من  ،بناء آفاق سياسية تقدميةو ،خوض الصراع الفكريبالتالي و ،المجتمع

 .وليس فقط من النظرية

، من حيث أنه تهله أاميعام أمر إن وصول تيارات ما يسمى باإلسالم السياسي إلى مواقع تدبير الشأن ال  .22

كحلول سحرية لواقع البؤس السياسي تم تسويقها و ،يتيح فرصة تجريب سياسات وشعارات اكتسبت االة

حقيقة اذه البدائل ومحدودية نتائجها، مما يحول األحزاب  أن تبينالملموسة بإمكان التجربة إذ واالجتماعي، 

مع الواقع، وما يفرضه تدبير الشأن  التكيفعادية مطلوب منها ذات المرجعية الدينية إلى أحزاب سياسية 

 .فكرية، ومن تقدير سليم لطبيعة العمل السياسي، وضرورة االعتراف باآلخر المخالفاجتهادات العام من 

القوى السياسية مختلف التي فتحت أفقا جديدا للتعامل بين  ،في التجربة التونسية ،بوضوح ،ذلكجلى قد تو

الفكرية التي لها وجود واقعي، منطقه االعتراف المتبادل عوض اإلقصاء المتبادل، والتوافق على  والتيارات

السياسة و مختلف مجاالت الهيمنة على بسط إرادة فرض الرأي الواحد و بدل قواعد العيش المشترك 

 .المجتمع

ال تستقيم دون أن الديموقراطية ذلك . واذه نتيجة إيجابية في مسار بناء الديمقراطية، ثقافة وقيما وممارسة

 .صناديق االقتراععنها عبر عبر المالشعب إرادة التعدد و االختالف و 

ظهور تمايز داخل  ،ن اذا الحراك العامالمعطيات الناجمة عمن خالل تحليل ما يسترعي االنتباه، وم  .22

معتدلة راغبة في العمل  تياراتفرز تياراته للتمييز بين أصبح من الضروري بحيث ، "اإلسالم السياسي"

تعتمد العنف وإراابية  ،نكوصية، منغلقة ،وتيارات متطرفة ،بقواعده المتعارف عليها عالميا ،السياسي

داخل الحركات ، بما في ذلك الفكري والمادي في عملها الرامي إلى إقصاء وحتى استئصال اآلخر المختلف

ال يعني بالضرورة تقاسم التصور للعمل  ،جعية الدينيةالمرومؤدى اذا أن االستناد إلى . اإلسالمية نفسها

وفي اذا السياق، يجدر االنكباب على مدارسة المراجعات التي قامت بها بعض  .السياسي وأدواته و مساره

التنظيمات اإلسالمية المغربية، واي مراجعات تعكس التطورات المتسارعة التي يعرفها النسق السياسي 

 . دينيةاللبوس السياسية ذات الممارسات الد صيغ مالئمة للتعاطي مع بعض المغربي، في أفق إيجا
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 :المسارات والتجليات -ب 

 

إذا كانت السمة العامة للحراك االجتماعي و السياسي، عربيا و مغاربيا، اي التعبير عن إرادة التغيير  .21

تحليل وفقا للو. بلدحسب خصوصيات كل  ر،واإلصالح، فإن مسارات اذا الحراك تختلف من بلد آلخ

فإن ما  التحوالت االجتماعية والتاريخية،فهم المادي التاريخي، الذي يعتمده حزب التقدم واالشتراكية كأداة ل

من انا، نقف و. او عام ال يتجسد إال من خالل ما او خاص، و ليس اناك عام مطلق و ال خاص مطلق

 .ختلفة وأخذ مسارات متمايزةالتجسيد الفعلي إلرادة التغيير تم بأشكال معلى أن 

 .نحن، إذن، إزاء تجارب متباينة، وأمام مد وجزر في تجسيد التغيير، ضمن إطار عام لصراع المصالح

حيث ، اعتبارا للخصوصية الثقافية والحضارية لهذا البلد، ، نسبيا، حتى اآلنناجحو، متميزفالمسار التونسي  .23

استقر اختياره المقاربة التوافقية مع تيار علماني قوي وفاعل ى بدا من الجنوح إلالحركة اإلسالمية لم تجد 

 .مسارا جديرا بالمتابعة و االستئناسه ، مما يجعل منذاتها المقاربةعلى 

جماعة  قبلمن خالل سيادة المقاربة اإلقصائية، سواء من  ،فيقدم نموذجا مناقضا ،أما المسار المصري .26

أو من  ،وتدبيراا السيئ للمرحلة ، عبر صناديق االقتراع،لطةحين تواجداا في الس ،اإلخوان المسلمين

واذه . بوابة غير بوابة االنتخاباتعبر  ،بعد تمكنها من العودة إلى السلطة، القوى المعادية لهاطرف 

جعلت المسار المصري يبتعد عن التوافق الضروري في مرحلة تاريخية  ،والصدامية ةاالقصائي ،المقاربة

 .تج مزيدا من التوتر واالنقسام الحاد داخل المجتمعانتقالية، و ين

أما التجربة الليبية فقد أدت إلى شبه انهيار للدولة واستمرار نفوذ جماعات مسلحة على مناطق مختلفة و .25

افي ذخارج القانون، و مواجهة النخب السياسية لصعوبات حقيقية إلرساء نظام بديل فعال عن نظام الق

 .المنهار

من خالل حسمها إلشكالية السلطة بالحوار  ،غم الحكمة التي عبرت عنها النخب السياسيةاليمن، ورفي  .28

والصراع المذابي، وعودة الصراع بين جنوب  والتوافق، فإن الوضع الجديد أدى إلى اشتداد االقتتال القبلي

كررة الحتواء متالمحاوالت الو ،منحى الحوار اليمن و شماله، وإن كانت النخب السياسية المنظمة تنحو

 .ستقرارعدم االالتوترات والصراعات و

فقد أدى الدخول القوي للجماعات المسلحة اإلراابية معركة حسم السلطة، والتدخل الواضح  ة،أما في سوري .23

الظاارة ألطراف النزاع، من خالل التمويل والتسليح والدعم السياسي واإلعالمي،  ،لقوى إقليمية ودولية

نظام، إلى دخول اذا البلد المسار الحراك الجماايري السلمي ضد االستبداد وديكتاتورية وتحريف والمستترة، 

وللبنية وللمعالم التاريخية والحضارية،  ،يعة، وتدمير شامل لإلنسانظمآسي إنسانية فإلى في نفق مظلم، و

حشية جماعات و سنداناألمنية، وته نظام ديكتاتوري وحكم أجهزمطرقة الشعب ضحية بين  قوعالتحتية، وو

سواء بالداخل أو ، لم تتمكن القوى السياسية المدنية المعارضة، بينما مدعومة من الخارجوإراابية مسلحة 

 ،في المسار السوري ،ومما يزيد الوضع تعقيدا، الحياةقادر على من بلورة بديل سياسي قابل للتحقق و الخارج،

يصعب ما قليمية، ووجود إسرائيل على خطوط التماس، ضخامة راانات القوى العظمى، و حسابات القوى اإل

 . األرض السوريةجريات الدامية في مالعلى  ،والقوى المدعمة لها ،تصور عدم تأثيراامعه 
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 .السياسية يتم تحليلها في فقرة الحقة من اذه الوثيقة، العتبارات مختلفة ،خاصيتهفله  ،أما المسار المغربيو  

، فإن نتكاساتوسمة المد والجزر لبعضها، والنجاحات واال ،لتجارب وتنوع المساراتمهما كان تمايز اذه ا  .12

اذه التحوالت  في المجمل، ألن ،إيجابيتقييم او للتحوالت الكبرى بالمنطقة العربية والمغاربية التقييم العام 

او ، الذي وأدخلت شعوب المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع السياسي، أنهت مرحلة تاريخية كاملة

في بعض  كانت النكسات المؤقتةأيا بمثابة مخاض عسير لوالدة الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية، 

 . اآلنف ذكراا التجارب

 التميز املغربي يف احلراك الدميوقراطي: القسم الثاني

يمة المضافة لحركة ارتباط مسار اإلصالح باألحزاب الديموقراطية والتقدمية والق: الربيع الديموقراطي ( ت

 فبراير 70

وبارتباط معه، حدثت التحوالت الهامة التي  ،ضمن اإلطار العام للحراك العربي والمغاربي، المحدد أعاله .14

، كبلد منفتح على محيطه الجهوي والدولي، بلد المغربحيث أن في السنوات الثالث األخيرة،  ،بالدناشهدتها 

ينه، وعرف سلبيات لطالما نبه الحزب إلى مغبتها مقترحا بدائل ثمنها حزبنا في ح راكم إيجابيات جمة

، ، الذي ارتبط مطلب اإلصالح فيه بنضاالت األحزاب الديموقراطية والتقدميةاذا المغربلتجاوزاا، 

ما كان له ليظل وسائر القوى الحية في المجتمع الحاملة لمشروع اإلصالح، والحركة النقابية والحقوقية، 

وصلت رياحه إلى الشارع حراك سياسي واجتماعي لم يسبق له نظير، والذي فاعل مع التبمعزل عن 

، بطابعه المغربيالديموقراطي غير أن الحراك . فبراير إحدى تعبيراته القوية 22المغربي، وكانت حركة 

 .سواء من حيث شكله أو مضمونه و مساره ،كان متميزا السلمي وشعاراته االصالحية،

ن أجياال سابقة من ألالمغرب، وجدت فيه أرضية خصبة التي ابت على لديموقراطي رياح الربيع ا  .12

المناضلين أخصبوا التربة المغربية طيلة عقود وعقود من الكفاح في سبيل الديموقراطية والكرامة والعدالة 

، ل المسيراستكمالإلسهام في مواصلة المشوار و لمشعالحملوا إنما فبراير  22حركة االجتماعية، بحيث أن 

 ديموقراطيةمن أجل الحرية وال وقدموا إضافة نوعية للتراكمات النضالية للقوى التقدمية والديموقراطية

االحتجاج السلمي والمنظم، واي ثقافة ليست غريبة وال  ، وشحنة جديدة لثقافةاالجتماعية العدالةالتقدم وو

، بحكم ن الربيع الديموقراطي األخرى، كان المغربذلك أنه، خالفا لبلدا. مستجدة في الحياة العامة الوطنية

وفي مقدمتها الفضاء الديموقراطي النسبي الذي تأسس فيه بكفاحات مريرة وتضحيات جسيمة لقواه الحية، 

فضاء ظل عن المطامح، في  متعودا على االنتفاضات االجتماعية والتظاارات في الشارع، والتعبيرحزبنا، 

 ية وإعالمية وجمعوية وتجارب تعددية حزبية ونقاب يعرف

تشتغل فيه األحزاب السياسية، رغم قساوة القمع الذي سلط على العديد منها عليها، فضاء ما و هاانتخابية، بما ل

 ".سنوات الرصاص" طيلة ما يسمى ب 

ا ولعل السمة األساسية للحراك الديموقراطي بالمغرب تتمثل في كون مطلب اإلصالح الدستوري، الذي طالم  .12

، قد عرف عودة قوية  إلى الساحة، دعت إليه، وناضلت من أجله، القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية

 وذلك، كما سبقت اإلشارة، في سياق أحداث متسارعة وانتفاضات شعبية عارمة من أجل الحرية 



 

18 / 59 

7024مارس  72  

 

" عض يقدمها كنموذج والديموقراطية والكرامة، في بلدان عربية ومغاربية، انطلقت من تونس التي كان الب

من حيث المنجزات المحققة على مستوى النمو االقتصادي، مما يدل على أن المعيار األساس يظل او " ناجح 

مدى تحقيق التنمية البشرية، والتوزيع العادل للثروات، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله وألوانه، واحترام 

الفعلية لقوى المجتمع الحية في التدبير الديموقراطي  حقوق اإلنسان في شتى الميادين، وضمان المشاركة

  . للشأن العام

محاربة من أجل أن المغرب أبرز قدرة ملحوظة على احتضان مطالب الشباب المتظاار، ويظهر، جليا،   .11

التي رفع الشباب رايتها عاليا، علما  فمطالب اإلصالح العميق .، وإقرار الكرامة للمواطنبكل أشكاله ،الفساد

بأنها لم تكن مطالب جديدة وال وليدة اللحظة مادام أنها كانت مطروحة في الساحة السياسية منذ سنوات، قد 

والفضاء السياسي الديموقراطي  ،والمجتمع المدني ،وتجاوبا ااما وسط الرأي العامقويا وجدت صدى 

لى التعجيل بإطالق جيل جديد في سياق دعوته الملحة، منذ سنوات، إــ  ، وضمنه حزبنا، الذي أكدوالتقدمي

في على مشروعية جل المطالب المعبر عنها وإرساء أسس حياة سياسية سوية وسليمة ــ من اإلصالحات، 

مجسدا في الحرية  ،مسيرات ووقفات االحتجاج، والهادفة، أساسا، إلى تكريس الخيار الديموقراطي

 . جتماعيةالعدالة االالمساواة ووالديموقراطية والتقدم والكرامة و

كان التوجه العام لتفاعل الحزب، من حيث المضمون، مع اذا الحراك السياسي ، مضماروفي اذا ال .13

واالجتماعي او دعم مطالب االصالح، التي تعكس طموحات الشعب المغربي عامة وفئاته الشابة على وجه 

واصلية العمومية، وجلسات سلسلة من الملتقيات الشبابية، واللقاءات التالخصوص، إذ بادر إلى تنظيم 

 حاثا، في الوقت ذاته، مناضالته، "منتديات ربيع الديموقراطية" تحت عنوان موضوعاتية، الحوار ال

ومناضليه، ومختلف ايئاته القاعدية، ومنظماته الموازية، عبر أرجاء الوطن، على تقوية االلتحام بقضايا 

ومطالبها، والدفاع عنها بكل الوسائل والصيغ  تهاجمااير شعبنا، واالجتهاد لتنظيم وتأطير نضاال

، مغرب الوحدة الوطنية جديد، ومن أجل بناء المغرب الالديموقراطية، خدمة للمصالح العليا للوطن والشعب

  .والترابية، مغرب الحرية والديموقراطية، مغرب الكرامة والمساواة، مغرب التقدم والعدالة االجتماعية

 ،الحفاظ على استقرار البالدطالقا من جملة اعتبارات موضوعية، ضمنها ضرورة وان أما من حيث الشكل، .16

تحصينا للبعد الحداثي للتجربة  ،الحرص على مواصلة تكريس نهج اإلصالحات من موقع المسؤوليةو

، فإن حزب جميعها أحزاب الكتلة الديموقراطيةتحالف حكومي وسياسي انخرطت فيه المغربية من داخل 

إلى  أن يناديفبراير، دون  22 ةلم يشارك، كمؤسسة، في مسيرات ومظاارات حرك شتراكيةالتقدم واال

، وبال اعتراض على مشاركة الرفيقات والرفاق، قياديين كانوا أم أعضاء أو منتسبين إلى منظماته مقاطعتها

 . الموازية

فسه بأن يرفع مطالب من قبيل ينبذ الخطاب المزدوج، ما كان له أن يسمح لناذا فضال عن كون الحزب، الذي 

، خاصة وأن الطابع غير المتجانس لمتابعة نهج االصالحات االستمرار في العمل من داخلهامع  اسقاط الحكومة

 تحكم في مساراتهايظاارات، ومألقى بظالل من الغموض عمن يشرف على تنظيم ال ر،فبراي 22لحركة 

يتعامل بإيجابية مع طائفة واسعة من المطالب والشعارات  إذ في الوقت الذي كان الحزبواختيار شعاراتها، 

  ،مثل المطالبة) ستدعي، في أقل األحوال، التحفظ، بالنظر لتناقضاتها ت المرفوعة، ترددت شعارات أخرى 
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، كما (،، بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، دون التفكير في من سيتولى، آنذاك، تدبير شؤون البالددفعة واحدة

  .خدمة ألجندات أخرى تتغيا احتواء اذه الحركة الشبابية واالستحواذ عليها،متطرفة جهات تو برزت

، بسرعة التجاوب الملكي مع مطلب مجال التعاطي مع اذا الحراك الديموقراطيوقد تميز المغرب، في   .15

، 2244مارس  3اإلصالح المركزي، والمتمثل في التفاعل اإليجابي للمؤسسة الملكية، حيث جاء خطاب 

لإلطار المرجعي المتقدم التاريخي، ليفتح صفحة جديدة في المسار السياسي للمغرب، من خالل إعالن الملك 

لهندسة ومرتكزات  2244يونيو  45، فيما تطرق الخطاب الملكي ليوم لمحاور دستور جديد ومجدد

وحظي باإلجماع  2244ومضامين مشروع اذا الدستور، الذي عرض على االستفتاء في فاتح يوليوز 

 .الوطني

، اتسمت، ةالرافعة لشعارات اإلصالح القوي ،المظاارات الصاخبة أنكما أن من مظاار التفرد المغربي،  .18

موضوع استبدال النظام السياسي، كما كان صيغة من الصيغ، بأي  طرحها، مبعد ،طابعها السلميفضال عن 

األول او : اذا على عنصرين مميزين للحراك المغربيويدل . األخرىوالمغاربية الشأن في التجارب العربية 

بالحكمة وروح المسؤولية وبعد النظر،  حليهاالندفاع النضالي والشجاعة السياسية للشباب المتظاار، والثاني ت

 .واي خصال يستحق عليها كل تقدير وتنويه

البالد وقوااا الحية، بدءا  النجاح المغربي يكمن في قدرةتضح أن الجوارية، يعطيات تأسيسا على اذه الم  .13

نفسها، مرورا باألحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وايئات المجتمع المدني ووسائل الملكية بالمؤسسة 

، قد تمر متقدمةشباب المنتفض، على استشعار دقة المرحلة وما تستلزمه من توافقات لاإلعالم، ووصوال إلى ا

إن المغرب أعطى قيمة مضافة لجدلية اإلصالح واالستقرار، إذ ال  عبر تنازالت معتبرة، حيث يجوز القول

 .استقرار دون إصالح، وال إصالح دون استقرار

   دستور جديد مجدد ( ث

باكورة مباركة، جاء بها حصاد الربيع الديموقراطي، حيث تتجلى أولى تبر يع 2244يبقى أن دستور  .32

واسع، شهده المغرب للمرة األولى، وأسهمت فيه،  في سياق نقاش حر وديموقراطي اندرجفي أنه واصفاته م

عبر آليات مختلفة، كل القوى السياسية الحية والهيئات النقابية، ومكونات المجتمع المدني، على اختالف 

المغرب بإخصاب ديموقراطي جماعي لدستور يعد، باعتراف الجميع، كأكثر الدساتير قام  يثمشاربها، ح

 .ر السياسي المتطور والمتقدمالمغربية انفتاحا على الفك

آرائهم، والمشاركة،  إنه دستور تمت صياغته وفق مقاربة تنظيمية إشراكية، سمحت للجميع بالتعبير عن .34

عبر كل وسائل اإلعالم، في اإلفصاح الحر عن القناعات لبلوغ نص يتسم بالنضج، الحتضانه مواصفات 

واو ما جعل كل القوى الحية، والمؤمنة بجدلية  توفير شروط النجاح،تيح ساسية التي تألالتوافقات ا

ولعل قدرة المتن الدستوري الجديد على . اإلصالح واالستقرار، تتبناه وتدعو إلى التصويت عليه إيجابيا

التوفيق بين قناعات ومطالب كل الفرقاء، رغم االختالفات القائمة، يجعل القانون األسمى للمملكة مرشحا 

على نحو ما تمليه ضرورة اضطالع كل ، مين ممارسة مؤسساتية ناجحةأوت ،إلرضاء كل األطراف

ذا ما توفرت الشروط إالسير بالبالد نحو اإلنضاج الديموقراطي، مؤسسات الدولة بالدور المناط بها، و

 .الالزمة لدى النخبة السياسية
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ة حية لن تعطي أكلها إال إال أن التوفر على دستور متقدم في محتوياته غير كاف في حد ذاته، ألنه وثيق  .32

عتناء الحكامها وروحها فوق أرض الواقع المؤسساتي، األمر الذي يطرح ضرورة اأبتنزيل كافة مضامينها و

أن على بعاده العملية، مما يجعلنا نؤكد أبالقوانين التنظيمية التي ينص عليها، والتي يفترض فيها أنها تمنحه 

أن روح التوافق التي نشدد على الوالية التشريعية الحالية أمر حيوي، و إخراج القوانين التنظيمية قبل انتهاء

، من سودايمنت على صناعة النص الدستوري في كل مراحل الصياغة، يجب أن تكون اي نفسها التي ت

 .جديد، على القوانين التنظيمية، ألنها امتداد عضوي للدستور، تثبت معانيه وتؤكد روحه

اإلسهام على حزب التقدم واالشتراكية  حثين التنظيمية، باعتباراا تتمم الدستور، تإن مرحلة إنجاز القوان  .32

وبحكمته السياسية المشهود له بها، لتطوير العملية السياسية في اذه  ،فيها، بانخراطه النضالي المعهود

في النهاية، ذلك أن الراان الذي يحيط بهذا الموضوع او، . المحطة الحساسة من المسار التاريخي للمغرب

أن يحافظ  المغرب على ريادته في اذا المجال، كي يبقى منارة يحتذى بها، على صعيد المنطقة العربية 

، والصياغة والمغاربية، في قدرته على تدبير الشأن االجتماعي المعقد، والسجاالت السياسية المركبة

 .التوافقية للبناء الدستوري والسياسي المتقدم

 

 آفاق التفوق واإلكراهات املوضوعية : حكومة الدستور اجلديد : القسم الثالث

 

 تفاعل اإلصالح واالستقرار: السياق( أ

تبقى المصادقة على الدستور الجديد، وتشكيل حكومة ائتالف، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ومشاركة  .31

طنيين الثامن والتاسع حزب التقدم واالشتراكية، من أام عالمات الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الو

 .للحزب، مما يستوجب فحص الموضوع بما يلزم من دقة وموضوعية

لقد تشكلت الحكومة الجديدة في أعقاب انتخابات منحت األغلبية النسبية لحزب العدالة والتنمية، مما أفرز 

دمتهم ملك خارطة سياسية غير مألوفة في المغرب، لكن أقر الجميع بالتعامل المؤسساتي معها، وفي مق

وبادر . البالد الذي عين، وفقا للدستور الجديد، رئيسا للحكومة من الحزب المتصدر لالنتخابات التشريعية

رئيس الحكومة المعين، واو األمين العام لهذا الحزب، إلى عرض االلتحاق بأغلبيته على أحزاب الكتلة 

االستقالل والتقدم واالشتراكية، إلى جانب  الديموقراطية جميعها، فاعتذر االتحاد االشتراكي، وقبل حزبا

 .الطرف الرابع واو الحركة الشعبية

لم يأت قبول حزب التقدم واالشتراكية االنخراط اإليجابي في اذه التجربة الحكومية، الفريدة من نوعها في  .33

بالجرأة، تاريخ المغرب، كمغامرة غير محسوبة العواقب أو كتحرك اعتباطي، وإنما كقرار غير عاد يتسم 

وذلك في أعقاب فترة تأمل متأنية، ونقاش ديموقراطي حر وواسع داخل مؤسسات الحزب الموكول لها 

وقد حرص الحزب على أن يتم ذلك النقاش، . الحسم في قضايا من اذا الحجم، وعلى رأسها اللجنة المركزية

ائل اإلعالم المكتوبة والسمعية واتخاذ القرار المناسب، أمام المأل وبمنتهى الشفافية، بحضور مكثف لوس

البصرية واإللكترونية، حيث أجمع الكل على الروح الديموقراطية الناضجة لدى مناضالت ومناضلي حزب 

 .التقدم واالشتراكية، وايئاته التقريرية
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 بيد أنه يجب، في اذا المقام، اإلشارة إلى أن قرار المشاركة الذي تم اتخاذه بأغلبية واسعة من أعضاء  .36

اللجنة المركزية، صاحبه تنبيه طبيعي إلى ضرورة الحرص على االحتفاظ بهوية الحزب المتفردة داخل 

حكومة يقوداا حزب ذو مرجعية أيديولوجية محافظة، وبضرورة الحذر من كل زيغ حكومي في اتجاه يبتعد 

 .عن الدفاع عن الجمااير الشعبية

هم أو رفضهم إنضمام الحزب إلى الحكومة ظل ااجسهم كما أن الرفيقات والرفاق الذين عبروا عن تحفظ

األول او التخوف من خوض غمار عمل حكومي مشترك مع حزب ليست لنا معه تراكمات نضالية مشتركة، 

 .4338كما كان الشأن منذ حكومة التناوب األول سنة 

لتخوفات المتحفظين من  إن حزب التقدم واالشتراكية، باعتباره فضاء ديموقراطيا بامتياز، عبر عن تفهمه  .35

وظلت . أعضائه، مستحضرا، باستمرار، المحاذير الواجب استحضاراا في أثناء ممارسة الشأن الحكومي

لكن اللجنة المركزية، . اذه المقاربة مهيمنة على أشغال اللجنة المركزية، خالل انعقاد كل دوراتها الموالية

ت الرفاق الوزراء بإتمام عملهم في الواجهة الحكومية، وفق وفي انسجام تام مع موقفها المبدئي الثابت، كلف

 .برنامج اإلصالح المبرم مع الفرقاء الحكوميين، والذي صادق عليه وزراء الحزب وبرلمانيوه

 ضرورة التمييز بين االئتالف الحكومي والتحالف اإليديولوجي

العديد من التمظهرات واالتجااات،  ،2225لقد شاب المشهد السياسي الوطني، في مرحلة ما بعد انتخابات  .38

التي حاولت تطويع الحقل السياسي برمته، وتوجيه دفته في أفق  موسوم بالهيمنة، مما جعل حزب التقدم 

واالشتراكية ينبه، في حينه، إلى خطورة اذه الردة السياسية، وما قد يترتب عنها من اختالالت وتراجعات 

لتناوب التوافقي ببالدنا، واي األجواء والمظاار نفسها التي كانت عن المكتسبات التي أسست لها مرحلة ا

من بين األسباب األساسية للحركات االحتجاجية بالمغرب، في حين أننا، في حزب التقدم واالشتراكية، كنا 

في مقدمة المطالبين بمواصلة مهام االنتقال الديمقراطي بأفق يكرس لجيل جديد من اإلصالحات لمغرب 

 .اطية، مغرب المؤسسات والتقدم والعدالة االجتماعيةالديمقر

وتأسيسا عليه، وأمام ما أفرزه الحراك االجتماعي من نتائج ومستجدات تصدرت الوضع السياسي العام،  .33

برز في المشهد السياسي لما بعد الدستور الجديد، توجه لإلصالح ومحاربة الفساد واالستبداد، مدعوم 

. ديق االقتراع، وتوجه ثان، معاكس لهذه اإلرادة، يدفع في اتجاه مقاومة اإلصالحباإلرادة الشعبية عبر صنا

ووعيا من حزب التقدم واالشتراكية بالمخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية المغربية، وانسجاما مع ثوابته 

ح والدمقرطة، السياسية وقناعاته المبدئية، التي تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ولتأمين مسار اإلصال

اختار الحزب المشاركة في ائتالف حكومي يقوده حزب العدالة والتنمية، الذي التقينا معه، موضوعيا، في 

وذلك على أساس ميثاق مشترك لألغلبية، وحول برنامج . نفس الرغبة واإلرادة لمواجهة الفساد واالستبداد

يح لحزبنا إمكانية العمل، من داخل الحكومة، حكومي مرحلي يطور قدرات البالد، ويواجه األزمة، مما يت

 .على تحصين مسار اإلصالحات الكبرى

إن مشاركة حزب التقدم واالشتراكية، بجانب حزب العدالة والتنمية، يمنح التجربة المغربية نوعا من  .62

ي، التفرد، يؤدي بالعديد من المالحظين إلى طرح عدة عالمات استفهام، حيث يستغربون تواجد حزب تقدم

 ونحن نتفهم استغرابهم مادام أنهم . يساري اشتراكي ضمن ائتالف حكومي يقوده حزب ذو مرجعية دينية
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فال : يعتقدون أن األمر يتعلق بتحالف إيديولوجي اجين، بعيد عن القيم والمبادئ، بينما الواقع عكس ذلك

لكل مذابه، . صار حزبا اشتراكيا حزب التقدم واالشتراكية صار حزبا إسالميا، وال حزب العدالة والتنمية

ومرجعيته، واالتفاق حاصل على البرنامج الحكومي، كما او الحال في كل البلدان الديموقراطية التي 

 .تسيراا حكومات مكونة من أحزاب مختلفة

إن العمل المشترك مع حزب العدالة والتنمية في النطاق الحكومي ال يلغي التمايزات الفكرية الهامة التي  .64

تفرق بين الحزبين، إذ ال يتعلق األمر بتحالف إيديولوجي وإنما بائتالف حكومي مبني على برنامج 

وحزب التقدم واالشتراكية، . إصالحات عميقة وشاقة تستلزمها األوضاع، وتطالب بها أوسع الفئات الشعبية

ة مستقلة، مسؤولة مشارك :الذي ال يمارس الخطاب المزدوج، واضح في تعامله مع شركائه في الحكومة

 . وتلتزم بالمتفق عليه، في إطار السياسة الحكومية

أما ما دون ذلك، فإن حزب التقدم واالشتراكية ال يولي أي أامية للمواقف الشخصية المعبر عنها، في 

 .بعض المنابر، ما دام أن اذه المواقف ال تلزم إال أصحابها

، ال يمكنها أن تعبر مسالك اادئة 2244غرب ما بعد دستور إن تجربة حكومية متفردة كهذه، التي أفرزاا م  .62

ومعروف في تاريخ . فقط، بل عليها أن تمر، أيضا، من مناطق اضطراب عسيرة، ألنها تستهدف اإلصالح

التجربة اإلنسانية أن كل مراحل وتدابير وسياسات اإلصالح تصطدم، بطبيعتها، بمقاومة قد تكون ناعمة أو 

، إذ في الوقت الذي تواصل بناء صرح المغرب 2242وذلك ما حصل في المغرب سنة . عنيفة، أو بينهما

الجديد، مغرب المؤسسات والعدالة االجتماعية، بقيادة ملك يشاطر الفريق الحكومي رغبة اإلصالح، 

 .تحركت جيوب المقاومة، محاولة التصدي لذاك البناء وكبح جماح اذا اإلصالح

يغتها األولى، ضمن سياق التشويش الذي كاد يعصف بالتجربة الحكومية في ويندرج تعثر األغلبية، في ص

ولئن كان اذا التشويش قد نجح نسبيا، مع األسف، في عرقلة المسار . متااات ليس للمغرب أي مصلحة فيها

 .الحكومي وتعطيله لعدة شهور، فإن مناعة اإلطار الدستوري والمؤسساتي مكنت من إفشال مخططه

الظروف، ومحاوالت إجهاض التجربة الحكومية الحالية، فإن حزب التقدم واالشتراكية، الذي  ومهما كانت  .62

ما فتئ يشدد على ضرورة أن يتحمل المعسكر الديموقراطي الحداثي مسؤولياته كاملة في نطاق تحصين 

كانات من االستقرار المؤسساتي، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي حشد كل اإلم

أجل إنجاحها، ألننا حزب لم يراان، أبدا، على تردي األوضاع وتعفنها، وإنما يعول على تطوير المسلسل 

اإلصالحي في ظل ظرفية دولية وإقليمية شديدة التعقيد ومتعددة التحديات، وتتطلب من الفاعلين السياسيين 

 .الد على أي اعتبار آخرقدرا اائال من بعد النظر وروح المسؤولية، مرجحين مصلحة الب
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 الباب الثالث

 الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف،  قضية احلقوق واحلريات، 

 وبدائل حزب التقدم واالشرتاكية

 

 :الوضعية االقتصادية /القسم األول

  جتماعية بين اإلكراهات الماكرواقتصادية والتوازنات اال 

 

تتطرق وثيقة القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي أعدتها اللجنة المختصة، في إطار التحضير 

للمؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم واالشتراكية، بتحليل دقيق ومستفيض للوضعية االقتصادية واالجتماعية 

تستعرض الوثيقة، بإسهاب، مضامين البديل التقدمي الذي كما . والثقافية الراانة في المغرب، بمختلف جوانبها

يقترحه حزب التقدم واالشتراكية سبيال للخروج من اذه الوضعية المتأزمة، وذلك انطالقا من مرجعيته، 

كحزب يساري، تقدمي واشتراكي، ومن تموقعه الطبقي كحزب لكل الشغيلة والفئات الفقيرة والمعوزة 

 .ن المتنورينوالطبقات الوسطى والمثقفي

ولذلك، سيتم، انا، االكتفاء بمقتطفات، في شكل خطوط عريضة، من الوثيقة المذكورة، والتي تشكل أرضية 

خصبة لتحيين التفكير الجماعي بخصوص الوضعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبالدنا، في ضوء 

أفق ضبط وتدقيق تعاطي الحزب مع ما ولجه التطورات العميقة والمتسارعة، للسياقين الوطني والدولي، وفي 

من مرحلة جديدة في كفاحه المتواصل من أجل مجتمع ديموقراطي، متقدم، تسوده الحرية، والمساواة، والعدالة 

 .االجتماعية

يتسم السياقان الوطني والدولي، فضال عن التحوالت الكبرى في المنطقة العربية والمغاربية وتداعيات الحراك  .61

اطي ونتائجه، موضوع تحليل سابق في البابين األول والثاني من اذه الوثيقة السياسية، باستمرار الديموقر

األزمة العالمية وامتداد تأثيراتها، واي في الواقع أزمة العولمة اللبرالية، التي بدأت أصال كأزمة مالية لتتحول 

زال يعاني من المشاكل المرتبطة بأزمة والظاار أن االقتصاد العالمي ما . إلى أزمة اقتصادية واجتماعية

المديونية العمومية وبانفجار البؤر العقارية أو بوضعية النظام المالي، وبالتالي فإن مؤشرات استرجاعه لعافيته 

تبقى، خاصة لدى شركاء المغرب األساسيين، خجولة، ضعيفة، اشة غير متساوية وال متوازنة، مما ينبغي معه 

لحذر، واستبعاد أي تماطل في انجاز اإلصالحات األساسية التي يتعين على بالدنا االستمرار في توخي ا

 .مواصلتها بوتيرة أسرع فأسرع

 

وكانت الوثيقة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي أقراا المؤتمر الوطني الثامن للحزب، قد أنجزت تحليال  .63

ها على المغرب، حيث تبين ضعف واشاشة اقتصادنا وانعكاسات 2228معمقا لألزمة المالية العالمية لسنة 

الوطني، نتيجة تراجع الصادرات وضعف مداخيل السياحة وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض 

 االستثمارات المباشرة األجنبية، فضال عن تقهقر التوازنات الخارجية، مما كان له تأثير سلبي على النشاط  
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لمداخيل الجبائية، موجات من التسريحات وخفض زمن الشغل في القطاعات المتأثرة، تراجع ا) االقتصادي 

 (.الخ...تقلص السيولة لدى األبناك

 

حقيقة أن ذلك لم يؤد إلى انهيار المغرب، الذي أبان عن نوع من القدرة على المقاومة ومواجهة الضغط، بفضل  .66

الي، والتي انخرطت فيها البالد منذ مجيئ حكومة بعض اإلصالحات األساسية في المجالين االقتصادي والم

، وبفضل تنويع نسيجه االقتصادي والدينامية التي أتت بها المخططات االستراتيجية 4338التناوب سنة 

الكبرى، فضال عن الجهود المبذولة في مجال تقوية التجهيزات األساسية، من  موانئ، مطارات، وطرق سيارة 

 .وغيراا

 

، ال يمكن إال أن نالحظ أن مشاكلنا وإكراااتنا، بالرغم  2242، ومقارنة مع سنة 2241ع سنة إال أنه مع مطل .65

من الجهود المبذولة، لم يتم تجاوزاا بعد، وأن الالتوازنات الخارجية واالختالالت الميزانياتية تظل قائمة، بل 

لتشغيل، ال يزال يلقي بظالله على إنها تتفاقم، وأن العجز االجتماعي في مجاالت الصحة والتعليم والسكن وا

 . بالدنا، وأن الفوارق االجتماعية والمجالية تعرف المزيد من التوسع، بينما عرفت كلفة العيش ارتفاعا ملحوظا

وأمام استمرار الوضعية االجتماعية، على العموم، في مواجهة عجز اام، بالرغم من الجهود المبذولة في اذا  .68

منه بأنه مهما كانت أامية التوازنات الماكرواقتصادية والتحكم في عجز الميزانية،  المجال أو ذاك، واقتناعا

فالبد من ضمان التوازنات االجتماعية والتماسك االجتماعي، ما فتئ حزب التقدم واالشتراكية، باعتباره حزب 

لقدرة الشرائية التغيير والتحول االجتماعي، يؤكد، داخل األغلبية الحكومية، على ضرورة الحفاظ على ا

للمستضعفين وعلى إلزامية اتخاذ تدابير إلنعاش االقتصاد وكذا على خطورة المقاربة المحاسباتية 

 .والتقنوقراطية لمعالجة العجز الميزانياتي والمديونية

وبحكم نظره دائما إلى القضايا المطروحة من زاوية تستحضر كل األبعاد، يرى حزب التقدم  .63

ع يتطلب اعتماد مقاربة شمولية، تنفذ إلى أصل الداء وجذوره وال تقف عند المظاار واالشتراكية أن الوض

واالنعكاسات، وبالتالي وجب اإللحاح، مرة أخرى، على أن النموذج التنموي المغربي أصبح في حاجة ماسة 

لمؤسسات واذه رؤية يتقاسمها مع الحزب العديد من ا. إلى إعادة قراءة بل وإلى إعادة نظر جدية ومجدية

 . نفدرالية العامة للمقاوالت المغربيةووالمنظمات الوازنة، مثل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والك

 

فقد أبانت رافعات النمو في إطار النموذج الحالي عن محدوديتها، وبالتالي ال يمكن للمغرب أن يكتفي   .52

وتجاوز األزمات التي تحدث في اذه الفترة أو تلك، ، والبحث عن الحد من الخسائر، "تدبير التخلف"بعمليات 

برنامج التقويم "سنة، وما تحمله من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، من قبيل  43أو  42وبشكل منتظم كل 

أواسط تسعينيات القرن الماضي، أي عشية انطالق تجربة " السكتة القلبية"في الثمانينات، أو خطر " الهيكلي

، التي 2242 -2228، أو األزمة المالية واالقتصادية لفترة (4338سنة ) التوافقي التناوب  ما يعرف بالتناوب

 .ال تزال مستمرة

وتندرج مقاربة حزب التقدم واالشتراكية في تصور استراتيجي ألجل وضع أسس نموذج تنموي جديد،  .54

طيط، وفق رؤية تعتمد على التنمية المكانة االستراتيجية للدولة في التخ يستتبع نهجه، بالضرورة، إعادة تأايل

المستدامة وتهيئة المجال والجهوية، وعلى أساس أن يكون اذا التخطيط مرنا، مكرسا للعملية الديمقراطية 

القائمة على التشاور والديمقراطية التشاركية وتعزيز الحوار االجتماعي، ويمنح حيوية أكثر الختيارات 
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تماعية، التي تعتبر وسيلة لتعزيز التقاطعات بين الوزارات ودمج مشاريع وأولويات السياسة االقتصادية واالج

تهيئة الظروف لتجويد فاعليتها و في مستوى معقول مع  الحفاظ على االستثمارات العموميةالتنمية، في نطاق 

القطاع  سياسة األوراش الكبرى، وتبني استراتيجية وطنية لتعزيز رتوجيهها نحو األولويات الوطنية، واستمرا

 .الخاص على أساس المسؤولية االجتماعية

إن اذا التخطيط كفيل بتأمين تقارب بين مجموع السياسات العمومية وكذا فعالية االستثمار العمومي، نحو  .52

أاداف التنمية البشرية، من أجل تقويم كل االختالالت المرتبطة بالتشغيل والصحة والتربية والثقافة وغير 

مما يملي على . الجتماعية، واالستفادة من الخدمات العمومية والنهوض بشؤون المرأةذلك من المجاالت ا

، أداء دوراا في التوجيه والدفع بالسياسات العمومية، من 2244مؤسسة رئاسة الحكومة، التي كرسها دستور 

معدة، قطاعا خالل تغيير في العمق للممارسة التي تحد من دور رئيس الحكومة في ضمان تتبع خطط العمل ال

 .بعد قطاع

 

خاصة الفالحة، السياحة، الصناعة التقليدية، ) وإلى ذلك، يتعين إعادة تقييم مختلف المخططات القطاعية  .52

لمسألة ، واالنكباب على إعادة توجيهها وفق مبادئ يجب أن يكون في مقدمتها وضع ا...(الصيد البحري

أولوية استراتيجية للتنمية وخيارا ال محيد عنه للخروج اعتبار التصنيع االجتماعية في صلب االاتمامات، و

استراتيجية وطنية تكرس الدور األساسي للمقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى من األزمة، ووضع 

وسن سياسة شاملة لتنمية العالم القروي، وجعل عملية خلق مناصب الشغل الالئقة المعيار والمتوسطة، 

طات، وتكريس البيئة والنمو األخضر كعمودين ومحورين أساسيين للسياسات والهدف األساسي للمخط

اتباع حكامة ديموقراطية تقوم على إصالح والعمومية، وأخذ بعين االعتبار بعد الجهوية وتهيئة المجال، 

شوة، اإلدارة والقضاء، وإرساء استراتيجية قوية، بتدابير ملموسة على المديين القريب والبعيد، لمكافحة الر

 .وتخليق الحياة العامة والمجال االقتصادي، ومحاربة االمتيازات واقتصاد الريع

 

 من أجل سياسة اجتماعية إشراكية وإدماجية: القسم الثاني 

في ضوء ما تقدم، يدعو حزب التقدم واالشتراكية إلى إصالح شمولي للسياسات االجتماعية، ينطلق من واقع  .51

اآلن، على الرغم من أامية الموارد المرصودة لها والجهود الكبيرة المبذولة، أن السياسات االجتماعية حتى 

والمكتسبات العديدة المحققة، لم تتمكن من القضاء على العجز الكبير الذي اليزال قائما، سواء على مستوى 

بغي أن واو إصالح ين. الخدمات االجتماعية األساسية ، أو على صعيد اإلدماج االقتصادي أو االجتماعي

يسير في اتجاه العمل على تمكين المواطنات والمواطنين مما كرسه الدستور، على قاعدة المساواة بين 

الجنسين، من حقوق اجتماعية، خاصة في مجاالت التعليم والصحة والسكن والشغل والثقافة والرياضة، مع 

إيالء ما يلزم من عناية فائقة لذوي  ضرورة توخي االدماج االجتماعي واالقتصادي لمكافحة الفقر واإلقصاء، 

  .(األشخاص المعاقون، األطفال المتخلى عنهم والمسنون المعوزون) االحتياجات الخاصة 

 

لتنفيذ اذا االصالح، يرى الحزب ضرورة االرتكاز على جملة من المبادئ المركزية التي تعكس عمق  .53

 : مرجعيته الفكرية 

  بمثابة استثمار سيمكن، بتلبية االحتياجات االجتماعية األساسية " النفقات االجتماعية"وجوب اعتبار

 .العاجلة، من تهيئ المستقبل وبناء القدرات
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  تعديل شامل لمبادئ الحكامة، واندسة متجددة للموارد البشرية والمادية المتوفرة، وفقا لثالثة مبادئ :

ب االجتماعي للحكومة، مما تصور شمولي، مندمج، ومستدام للسياسات االجتماعية في سياق القط

سيمكن من تجاوز الرؤى القطاعية الضيقة، على أساس تخطيط دقيق لألاداف واألولويات، مع جعل 

 .االقتصادي في خدمة االجتماعي

  استراتيجيات جهوية ومحلية للتنمية االجتماعية المندمجة، يتم تنشيطها من خالل قطب مركز اجتماعي

خدمات الدولة، الجماعات الترابية، برامج المبادرة : هات الفاعلة المحليةة تدخل الجنيتيح تجميع وعقل

الوطنية للتنمية البشرية، وكاالت التنمية، وقد يأخذ اذا الترشيد شكل تجمع للهيئات أو إحداث آليات 

 .لإلدماج والتنسيق

  يمقراطية المشاركاتية، مختلف أشكال الداعتماد التعبئة الشعبية والمشاركة الفعلية للمواطنين، من خالل

في وضع المشاريع والبرامج ، واستهداف المستفيدين و تحديد مناطق التدخل و تسطير ومقاربة النوع، 

 .أولويات

 

 البديل التقدمي لتجاوز األزمة: القسم الثالث

بضرورة إن حزب التقدم واالشتراكية مقتنع تماما بوجود بديل تقدمي حقيقي لمواجهة األزمة، والذي يتميز   .56

تبني رؤية شمولية، من جهة، وضرورة جعل االحتياجات االجتماعية في صميم كل مشروع لإلصالح، من 

في التوازنات الماكرواقتصادية، وإصالح نظام المقاصة،  وذلك في أفق انعاش االقتصاد و التحكم. جهة ثانية

 .ونظام التقاعد، والنظام الجبائي

داخل الحكومة وبحس عال من المسؤولية والتضامن الحكومي، وانطالقا وفي اذا االطار، دأب الحزب، من  

من أن الهاجس اإلنساني واالجتماعي ينبغي أن يكون الملهم األساسي ألي تدبير، على تقديم اقتراحات واقعية 

في وملموسة، لكيال يظهر العمل الحكومي وكأنه محدد باعتبارات مالية ومحاسباتية  فحسب، مادام أنه يندرج 

 .اطار منهجية استباقية تروم تحقيق العدالة االجتماعية والنهوض باالقتصاد الوطني

 

والمقاربة الشمولية، التي يدعو حزب التقدم واالشتراكية إلى اعتماداا، ليست اروبا إلى أمام،  أو على سبيل   .55

ورة حتمية، من جهة رفض اتخاذ تدابير طارئة ذات طابع مالي، عندما  يتطلب الوضع ذلك، وإنما اي ضر

الماضية، قد  أثبتت أنه كلما تمت  32ألن التجربة االقتصادية والمالية للمغرب، على مدى السنوات ال 

معالجة مسألة االختالالت المالية فقط من الزاوية المالية أو المحاسباتية، إال وتتم أجرأة حلول جزئية، مجحفة 

 . ةاجتماعيا وغير فعالة من الناحية االقتصادي

ومن جهة ثانية، تبقى اذه المقاربة الشمولية ضرورية ألن المغاربة، عموما، قد يقبلون في بعض الحاالت 

أوال يجب أن يستشعر : ، ولكن بشرطين أساسيين ال مندوحة عنهما"المكلفة اجتماعيا " التضحيات والحلول 

واو ما لن يتحقق دون ) ضامن وطني المواطنات والمواطنون أن اذه التضحيات يتقاسمها الجميع في سياق ت

اإلصالح الجبائي، الذي يهدف أساسا الى تحقيق العدالة الضريبية، والذي او المدخل الرئيس ألي مشروع 

؛ وينبغي ثانيا، أن يتم إطالع المغاربة عن الهدف المتوخى والتوجه الذي نسير اليه، ألن أي إصالح، (اصالحي

مالية أو محاسباتية، ال يمكن أن يكون مقبوال إال إذا كان ينخرط بوضوح في أو أي إجراء استعجالي ذي طبيعة 

 .المشروع الكبير لبناء مجتمع يسود فيه التضامن والعدالة االجتماعية
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نهجت حكومات عدد من البلدان فقد . ولعل في تجارب أجنبية دليال إضافيا على صحة اذا الطرح .58

لمواجهة العجز  ار، تحت ضغط المؤسسات المالية، سياسات تقشفيةاألوروبية، سواء من اليمين أو من اليس

الميزانياتي واإلفراط في المديونية العمومية، أساسا، وسنت إجراءات من قبيل خفض النفقات االجتماعية، 

والرفع الجبائي على مواد استهالك الفئات الشعبية، وخفض األجور والمعاشات، بما فيها المرتبطة بالوظيفة 

، وما ترتب عنها من انعكاسات اجتماعية "الحلول"لكن كل اذه ... ومية، والتقليص من أعداد الموظفينالعم

 . عدم نجاعتها واستحالة تمكنها من التجاوز النهائي لألزمة المالية واالقتصادية خطيرة، أبانت عن

 

ذلك أنه فضال . با ما يكون او الحلأخذ القضية االجتماعية بعين االعتبار ليس اشكاال في حد ذاته، بل غالثم إن  .53

عن كون سياسات التقشف، التي تضع اإلكرااات المالية في مقابل اإلكرااات االجتماعية، تبقى جائرة وغير 

فعالة، فإنة توسيع نظام الحماية االجتماعية، بما في ذلك التغطية في التقاعد، والتي تشمل اآلن أقل من ثلث 

مليونا، او الذي سوف يمكن من ايجاد حلول مستدامة  44ن والذين ينااز عددام المواطنين المغاربة النشيطي

كما أن العدالة الجبائية اي الكفيلة، من بين أمور أخرى، بتحسين عائدات . لالختالالت المالية بصناديق التقاعد

 .الضرائب التي تشكل الجزء األكبر من الموارد المالية لخزينة الدولة ببالدنا

 

 تهميش وآفاق: املسألة الثقافية  /رابعلالقسم ا

تحتل المسألة الثقافية مكانة مركزية في فكر ومشروع حزب التقدم واالشتراكية المجتمعي، بالنظر إلى   .82

ما تمثله الثقافة من انعكاس وتعبيرات حضارية، إبداعية وفكرية وجمالية للشعب المغربي العريق، ولكونها 

وثبت دعائمها، بكل ر ة، القائمة على جدلية التنوع والوحدة، والتي أقر الدستوأساسا  لتعزيز الهوية الوطني

العربية واألمازيغية والحسانية وباقي الروافد اإلفريقية واألندلسية والعبرية، ووضع : أبعاداا اللغوية والثقافية

جلس الوطني للغات الضمانات القانونية لحماية حرية الفكر واإلبداع، فضال عن التنصيص على إحداث الم

 .والثقافة المغربة

لقد بقي الشأن الثقافي ببالدنا، لعقود خلت، محصورا في نطاق نخبوي وغير متوائم مع مسارات التنمية  .84

االقتصادية والبشرية والمعرفية، بل ظلت كل السياسات المنتهجة في القطاع  تروم تدبير الندرة وترويج 

الرعاية، في حين أن البعد الثقافي، بما او مكون روحي ووجداني المنتوج الثقافي من منطلق الدعم و 

وعنصر أساس في التنمية المجتمعية، ينبغي أن يبوأ مكانة مثلى، وبشكل أفقي  في كل السياسات القطاعية 

فة الرفع من ااتمام الدولة بالمجال الثقافي، وإيالئه العناية الالزمة، من خالل جعل الثقاالمندمجة، ما يستدعي 

في صلب عملية التنمية، على اعتبار أن الثقافة حق من حقوق اإلنسان، وعنصر فاعل ومؤثر في إنجاح 

  .برامج التنمية، وخلق اقتصاد ثقافي، وإرساء دعائم للصناعات الثقافية الخالقة، وتنمية األسواق الفنية

طاع، يسعى في اطار البرنامج ومن انا، فإن حزب التقدم و االشتراكية، ومن موقع التسيير الحالي للق .82

الحكومي، إلى منح الثقافة مدلولها العميق للنهوض بالقطاع، وتنظيم مجاالتها بما يضمن االشعاع والتحديث، 

والوطن المفكر عزيز  وفق مقاربة تولي العناية للعوامل غير االقتصادية في التنمية، كما نظر لها فقيد الحزب

تهميش القطاعي الى فضاء المهنية و القرب، خدمة للمشروع الثقافي الوطني بالل، بغية الخروج من دائرة ال

 .واالنفتاح على العالم

ولبلوغ اذه المرامي، فإن حزب التقدم واالشتراكية يباشر تدبير القطاع الثقافي وفقا لسياسة عمومية إرادية   .82

 شأنا يوميا في حياة المواطنين، عن ترتكز على نهج سياسة القرب، وتهدف إلى دمقرطة الفعل الثقافي، وجعله 
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طريق تعميم البنيات التحتية تدريجيا على كافة التراب الوطني، ودعم اإلبداع والمبدعين، مع توسيع دائرة 

الدعم ليشمل المبدعات والمبدعين الشباب وذوي االحتياجات الخاصة، ومواصلة تحفيز كل التعبيرات الثقافية 

خي الجودة والرقي بمختلف أصناف الفنون، في احترام تام لحرية التعبير، مع والفنية الجادة، من أجل تو

حقوقهم المادية العناية باألوضاع االعتبارية واالجتماعية والمهنية لنساء ورجال الثقافة والفنون، وحماية 

خية وجعلها فضاءات وتثمين التراث الثقافي والحفاظ عليه، من خالل العناية بالمآثر التاري ،والمعنوية واألدبية

قابلة لالستقبال، ولعرض المنتوج الثقافي والفني، وجعله آلية إلشعاع وترويج الموروث الثقافي المادي 

التراث  في بها والالمادي والطبيعي، مع تصنيف وترتيب أام المعالم والمواقع األثرية لتحتل المكانة الالئقة

 .اإلنساني

ن مشروع التنمية االقتصادية، االجتماعية والمجالية المندمجة، وأخذا بعين ووعيا بأامية المرتكز الثقافي ضم  .81

االعتبار التحديات الكبرى المطروحة على بالدنا في مجال صيانة، تثمين وتنشيط السياحة الثقافية الوطنية، 

من جهة،  وحتى نتمكن من إعادة صياغة وشائج ارتباط المواطنات والمواطنين مع التراث الحضاري 

الزاخر للمغرب، وبالتالي إحياء الذاكرة التاريخية لألمة بما يقوي االنتماء للوطن، ويعزز الهوية، ويبرز قوة 

اإلشعاع الفكري واإلبداع المادي والالمادي للمجتمع المغربي، بكل مكوناته، من جهة ثانية، فإن حزب التقدم 

مضاعفة الجهود لتجاوز مظاار ندرة البنيات يعتبر أن تطوير سياسة ثقافية تنموية تتطلب واالشتراكية 

التحتية، وتحديث البنيات والهياكل التقليدية، وتوفير الخدمات الثقافية، وخاصة على مستوى التجهيزات في 

العالم القروي واوامش المدن، وإرساء أسس البعد الجهوي للعمل الثقافي طبقا للمحددات الدستورية الجديدة  

ناجعة، معبرة عن تطلعات  سياسة ثقافية عمومية وكل ذلك وفق . ت الكبيرة بين الجهاتألجل تدارك التفاوتا

 .مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي، ومستجيبة للمقتضيات الدستورية الجديدة

 مستجدات ومهام: املسألة األمازيغية/امسالقسم اخل

ية يعود، في األصل، إلى مرجعيته الفكرية إن اإلعتناء المبكر لحزب التقدم واالشتراكية بالمسألة االمازيغ .83

وااليديولوجية، المحددة لممارساته في الميدان السياسي والحقل الثقافي، والتي تأخذ بعين االعتبار دور 

األفكار في التقدم، والعوامل غير االقتصادية في التنمية، مما جعل الحزب، منذ نشأته، يتشبث بمستلزمات 

ة للهوية الوطنية متعددة الروافد، ويهتم بالقضايا الثقافية واللغوية للطبقة العاملة النهوض بالجوانب الثقافي

والفالحين وسائر فئات الجمااير الشعبية الكادحة، فضال عن المثقفين المتنورين، بما يتيح جذبها لالنخراط، 

 .بقوة أكبر، في الحركة النضالية

والسليم في الميدان الثقافي يجب أن يهدف إلى االعتراف  ومن منطلق اعتباره،  دائما،  أن الموقف الصائب .86

بقيمة كل عناصر التراث الوطني بصفته تركة ليس فقط لهذه المنطقة أو تلك ولكن لألمة جمعاء، كان للحزب 

نصيب وافر من اإلسهام الجدي في ما حققته المسألة األمازيغية، لغة وثقافة وحضارة، من مكتسبات أفضت 

دسترة األمازيغية كلغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية، مع اعتماد مقاربة شمولية  تراكماتها إلى

 .لإلشكالية اللغوية والثقافية من خالل تنصيص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية

ته، والوثائق فمن خالل أطروحات مؤتمراته الوطنية، وتقارير دورات لجنته المركزية، وأعمدة صحاف .85

اللغات والثقافات األمازيغية : " بعنوان دال وناطق 4353الصادرة عنه، وخاصة منها الكتيب الصادر سنة 

 ، عمل الحزب على تأكيد الموقع الرئيسي لألمازيغية في الهوية "جزء ال يتجزأ من التراث الوطني المغربي
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بته المتكاملة  لمفهوم الديموقراطية التي تمتد إلى الوطنية ذات الجذور والمكونات المتعددة، وترسيخ مقار

الحقل الثقافي، ولمفهوم حقوق اإلنسان التي تشمل الحقوق الثقافية واللغوية، وذلك عبر أنشطة إشعاعية 

 . وملتقيات فكرية وممارسة ميدانية لمناضليه، خاصة الفاعلين في الحقل الجمعوي

أيما إعتزاز، بالدور الطالئعي الذي اضطلع به، من خالل حرصه ويحق لحزب التقدم واالشتراكية أن يعتز، 

على أن يضع دائما قضية اللغات والثقافات األمازيغية في إطاراا الوطني والديموقراطي والتقدمي، وأن 

يكون سباقا إلى خط الطريق لمفهوم سليم للثقافة الوطنية الموحدة والمتنوعة في آن واحد، منبها، إلى أن طرح 

كل ال يكفي في حد ذاته، بل يجب العمل على كل المستويات، وباألخص على الصعيد الحكومي، حتى المش

 .يكون اإلعتراف بالخصائص اللغوية والثقافية األمازيغية مصحوبا بتدابير ملموسة

علي واكذا، أكد الحزب بقوة على اذا المفهوم، بلسان زعيمه التاريخي األمين العام األسبق الرفيق المرحوم  .88

بالدار البيضاء، واو أول  4351دجنبر  22عشية نظمه الحزب جماايري غفير يعته، الذي طالب، خالل تجمع 

تجمع جماايري للحزب بعد حصوله على المشروعية القانونية، بإنصاف اللغات والثقافات األمازيغية، ثم دقق 

بالتأكيد على ضرورة (  4353راير فب 22و 42،22) الحزب اذا المطلب في أطروحة مؤتمره الوطني األول 

إعادة االعتبار إلسهامات اللغات األمازيغية وثقافاتها، فيما حذرت األطروحة التي صادق عليها المؤتمر 

" من مغبة نكران الخصائص األمازيغية باعتباره (  4353فبراير  23و 22،21 )الوطني الثاني للحزب 

الموقف الوطني والثوري " ، مشددة على أن "ة اإلقليمية أن تتبناااموقفا قصير النظر، ويسمح للتيارات الرجعي

الحق، او إدماج تلك الخصائص في كنز تراثنا المشترك، وجعل منها قاعدة للنضال الوطني الديموقراطي، 

 ".ورباطا لتوثيق الوحدة الوطنية

عي، وتعميمها عن طريق األطروحة إيااا طالبت، أيضا، بدراسة الخصائص األمازيغية على الصعيد الجام .83

وفي اذا اإلطار تجدر اإلشارة، بفخر مستحق، إلى أن حزب التقدم . وسائل اإلعالم على صعيد الوطن بأجمعه

وعبر أمينه العام وممثله الوحيد آنذاك في مجلس النواب، الرفيق الراحل  4353واالشتراكية كان له، خالل سنة 

نون يرمي إلى إحداث مركز لألبحاث والدراسات األمازيغية في علي يعته، قصب السبق في تقديم اقتراح قا

 .الجامعة، والذي صادق عليه البرلمان دون أن يرى النور

عضو الديوان السياسي للحزب فريق التجديد والتقدم، برئاسة ) واذا ما حدا، الحقا، بالفريق البرلماني للحزب   .32

باقتراح قانون يهدف إلى  4331شتنبر  2حيث تقدم في أن يطور اذه المبادرة، ( الرفيق إسماعيل العلوي 

، وذلك سعيا، كما جاء في مقدمة اذا االقتراح، إلى "ةالمركز الوطني للدراسات واألبحاث األمازيغي"إنشاء 

صيانة جميع مكونات األصالة الوطنية، ودعائم الشخصية المغربية، وفي مقدمتها التركة األمازيغية المتعدد 

انب، وعلى أساس أن يتمتع اذا المركز بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تحت رعاية الوجوه والجو

 .في الوزير األول  السلطة الحكومية ممثلة

فريق )وقد أصر الحزب على مواصلة الترافع من أجل اذه القضية، حيث عاود فريقه بمجلس المستشارين  

تقديم المقترح ( وان السياسي للحزب الرفيق رحال الزكراوي التجديد والتقدم الديموقراطي، برئاسة عضو الدي

 45) ، أي أشهرا قليلة قبل إحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية 2224ماي  5ذاته، بصيغة جديدة، وذلك في 

 (. 2224أكتوبر 
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االستئناس  كانت ضمن الوثائق التي تممقترح حزب التقدم واالشتراكية وثمة مؤشرات على أن مضامين اذا 

 .لهذا المعهدبها في وضع الهيكل التنظيمي 

، خطاب أجدير 2224أكتوبر  45وجرت مياه كثيرة تحت جسور المسألة األمازيغية، إلى أن جاء، في  .34

التاريخي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، حيث أن  جاللته اعتبر األمازيغية مكونا أساسيا للثقافة الوطنية 

ولية وطنية، وما تاله من تأسيس للمعهد الملكي للثقافة األمازيغية، وإدراج تدريجي والنهوض بها مسؤ

وقد ثمن حزب التقدم واالشتراكية، في حينه، مضامين اذا . لألمازيغية في المنظومة التربوية واإلعالمية

 . دالخطاب السامي، التي كانت متناغمة مع ما عبر عنه الحزب من مواقف ومقاربة، على مدى عقو

  2222وحرصت اللجنة المركزية لحزب التقدم واالشتراكية، خالل اجتماعها يومي فاتح وثاني فبراير  .32

في دورته ) لمجلس اإلداري للمعهد الملكي للثقافة األمازيغية الصادرة عن اتوصية الببوزنيقة على الترحيب ب

لكتابة األمازيغية، على " تيفيناغ" حرف القاضية باعتماد و( 2222يناير  24و 22الرابعة، التي انعقدت يومي 

اذا القرار يشكل أوال تكريسا لخيار سياسي في الجوار، ويتمثل في اإلقرار بوجااة رد االعتبار " اعتبار أن 

 ".  للثقافة األمازيغية وألام مكون من مكوناتها األدواتية واو الحرف المعبر عنها

ـــ بعد استشارة عدة شخصيات مؤتمنة، منهم على وجه الخصوص،  وللتذكير، فقد استجابت الدولة رسميا

للرأي  الوزير األول، ورئيسا مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء األحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان ـــ 

 النسجامه" ، 2222فبراير  42الذي أبداه المعهد بهذا الشأن، وذلك، كما جاء في بالغ للديوان الملكي صدر في 

في نطاق الهوية المغربية  ،تاريخا وثقافة ،مع متطلبات الحفاظ على ذاتية األمازيغية بتجلياتها األصيلة

النهوض بالثقافة األمازيغية ضمن توطيد المشروع المجتمعي الديموقراطي الذي "، وحرصا على "المتميزة

  ".يتعبأ لبنائه كل المغاربة بقيادة جاللة الملك محمد السادس

ثمرت مقاربة ومواقف حزب التقدم واالشتراكية وعيا متزايدا بأامية األمازيغية، ونشأت  حركة ثقافية وقد أ  .32

أمازيغية قوية ومؤثرة، كان رفاقنا، من المناضلين المثقفين والجمعويين، ضمن مؤسسيها والفاعلين فيه، 

اط سياسية كانت تعارض بقوة بمختلف مناطق البالد، واكتسبت المسألة دعما توسع باستمرار حتى داخل أوس

أي اعتراف باللغة والثقافة األمازيغية، خاصة بعد خطاب أجدير، مما أنضج شروط دسترة األمازيغية، واو 

ما طالبت به وثائق مؤتمرات الحزب، وبشكل خاص الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الثامن، المنعقد سنة 

2242. 

 ،واإلعالم شؤون االتصاللحزب التقدم واالشتراكية في أثناء تدبير ه ويجدر، في اذا السياق، التذكير بأن  .31

على مدى واليتين حكوميتين متتاليتين، تم إدراج األمازيغية للمرة األولى في دفتر تحمالت القطب العمومي، 

، بعد الحرصوضع اللبنات األساسية إلرساء قناة األمازيغية، ثم إعطاء االنطالقة الفعلية لهذه القناة، مع كذا و

 أجل من العمل مواصلة، على السمعي البصري ذي التعبير األمازيغي ضمان الحضور األساسي لإلعالم

 .فأكثر أكثر منتوجه وتجويد المتوفرة، العمومية والقنوات المحطات في الحضور اذا تعزيز

جعة الدستور، نظم رامالعمل على دعم الدينامية التي عرفها النقاش العمومي الوطني في موضوع  في خضمو .33

ملتقى الحزب التقدم واالشتراكية ومجموعة من إطارات وفعاليات الحركة األمازيغية، بجميع أطيافها، 

 ، "األمازيغية في الوثيقة الدستورية، أي راان وأية أجرأة " حول ( بالرباط 2244فاتح يونيو ) األول وطني ال
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دستور " لتصورات الموحدة، ومنها، بالخصوص، أن توج ببيان مشترك أعلن عن جملة من المواقف وا

المملكة ينبغي أن يقر كل مكونات الهوية الوطنية، وفي صلبها األمازيغية، باعتباراا العنصر الحضاري 

األصلي الذي عمل على مدى آالف السنين على صهر مختلف المكونات والتوليف بينها بشكل متناغم حافظ 

، كما "لتاريخ، وحقق إسهاما حضاريا كبيرا انضاف إلى رصيد اإلنسانيةعلى الخصوصية المغربية عبر ا

المساواة بين المغاربة كافة تقتضي التنصيص، في الدستور المغربي، على اللغة " شدد البيان على أن 

 ".األمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية

روحات حزب التقدم واالشتراكية المتعلقة مستجيبا  لهذا المطلب، مما يعد انتصارا ألط 2244دستور  وجاء .36

بالهوية الوطنية والمسألة الثقافية، وتتويجا للنشاط الفكري والميداني للحركة الثقافية األمازيغية، التي تربطها 

بالحزب عالقة تعاون وطيدة، وكذا لنشاط الحركة الحقوقية المغربية، وكل المناضلين من أجل حقوق 

 .غوية والثقافيةالشعب ومنها الحقوق الل

التنسيق معه وتتبع المعنية ب ،وفي اذا االطار اتفق حزب التقدم واالشتراكية والفعاليات والتنظيمات األمازيغية

الوطني األول، على وضع خارطة طريق من أجل تفعيل المكسب الدستوري القاضي بترسيم نتائج ملتقاام 

ثم الملتقى الوطني ( بافران  2244غشت  22ـ  43) اني اللغة األمازيغية، وذلك خالل الملتقى الوطني الث

 (. بالرباط 2223غشت  3) الثالث 

ورغم أامية اذا المكسب الدستوري، وما تاله من مبادرات رسمية بشأن تفعيل مقتضياته المتعلقة باألمازيغية  .35

من المؤسسات، فإن ، خاصة على صعيد وزارة الثقافة، وما بذل من جهد على مستوى الهوية البصرية لعدد 

من ألح المهام المطروحة راانا تتمثل في استكمال اذا المكسب بتجسيده على أرض الواقع، وذلك من خالل 

التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق 

انونان تنظيميان يعتبراما حزب التقدم واالشتراكية من بالمجلس األعلى للغات والثقافة المغربية، واما ق

 .أوليات المخطط التشريعي للحكومة

والبد من التنبيه، انا، إلى أن مسألة أجرأة ترسيم األمازيغية يتعين أن تبقى في منأى عن المنافسة ضيقة األفق، 

اربة اللغتين الرسميتين على قدم إذ يجب التعامل معها من منطلق ااجس حماية التعدد اللغوي في البالد، ومق

 .المساواة، مع مراعاة، طبعا، ما ال مناص من مراعاته من تدرج في إطار شمولي، تشاركي، وتشاوري

أال ينحصر تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في اإلجراءات القانونية والتنظيمية، بل البد من ، أيضا، ويجب .38

عة األمازيغية في الحياة والفضاءات العامة، ليس فقط من طرف أن يتسع ليشمل مجاالت مختلفة، منها إشا

المؤسسات الرسمية بل أيضا من قبل القطاع الخاص، ومراعاة مسألة التفعيل في القانون التنظيمي للجهات، 

ومراجعة وضعية األمازيغية في التعليم من خالل التعميم وتخصيص موقع أفضل ضمن البرامج التعليمية 

، وإيالء ما يلزم من اعتناء بما تحمله مختلف األماكن (تاريخ وحضارة، تراث مادي وال مادي لغة، ثقافة،)

من أسماء ذات أصل أمازيغي، وتمكين األمازيغية من حضور يناسب مكانتها الدستورية في وسائل االتصال 

راا المتميز في بناء الحضارة وكل ذلك إنما اعترافا للثقافة واللغة األمازيغية بدو. وباقي مجاالت الحياة العامة

المغربية، واستحضارا لما يمكنها أن تؤديه من أدوار في النهوض بحاضر البالد واإلسهام في تشييد مغرب 

 .المستقبل
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 قضية احلقوق واحلريات كواجهة أساسية لإلصالح /سادسالقسم ال 

رساء دعائم دولة الحق والقانون لقد أقر الدستور الجديد منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تروم إ  .33

والمؤسسات، كما تهدف إلى توسيع مجاالت ممارسة اذه الحقوق والحريات، الفردية و الجماعية، بما يعزز 

 .ثقافة حقوق اإلنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، االيجابية والمنتجة

من أجل تحقيق اذه المكتسبات، انخراط  وإذ يثمن حزب التقدم واالشتراكية، الذي ناضل لعقود من الزمن

المغرب في منظومة الحقوق االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية، المدنية والبيئية الكونية، السيما في 

المتن الدستوري الجديد، يدعو إلى مواصلة تفعيل وأجرأة اذه الحقوق عبر سن سياسات عمومية مندمجة 

 .المجددة لتكريس المضامين الدستورية

إن اعتماد المغرب لدستور متقدم و نوعي، بالنظر إلى السياق التاريخي الذي أفرزه، و بالنظر إلى  .422

المقاربة اإلشراكية التي أنتجت مضامينه، يجعله متفردا في محيطه اإلقليمي والقاري في مجال مأسسة 

نجاح في مهمة التفعيل الديمقراطي وترسيم الحقوق والحريات األساسية للمواطنين، كما يطوقه بمسؤولية ال

 .للدستور، مما يطرح على بالدنا مأمورية العمل على تثبيت ريادتها في اذا المضمار

تشكل قضية المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، إحدى المرتكزات الثابتة في المشروع  .424

سنة  52ى امتداد تواجده، منذ أزيد من عل ،لحزب التقدم واالشتراكية ،وكذا في المسار النضالي ،المجتمعي

النضالي الدائم لمناضالت الحزب  خراطذلك جليًا من خالل االن افي الحقل السياسي المغربي، كما بد

 . ومناضليه، سواء على صعيد المجتمع المدني أو في مستوى المؤسستين التشريعية والحكومية

، ومتوجا لنضاالت القوى الوطنية والتقدمية والديموقراطية وجاء الدستور، منتصرا لمبدأي المساواة والمناصفة

والحركة النسائية، عبر اقرار مجموعة من المكاسب ؛  مثل إصالح مدونة األسرة، وقانون الجنسية، وإقامة 

استراتيجيات متعددة القطاعات لمنااضة العنف ضد النساء وتنسيق السياسات العمومية لمنااضة التمييز بسبب 

 .للنهوض بالمساواة، بما فيها إشاعة اذه الثقافة من خالل السمو بالمشاركة النسائية في اتجاه المناصفةالنوع، 

إن حزب التقدم واالشتراكية الذي، يعتز بهذا اإلنجاز، ليس للمرأة المغربية فحسب وإنما للمجتمع والدولة  .422

مرار على طريق تثبيت اذه المكتسبات، على حد سواء ، يلتزم بحشد كل  طاقاته حتى تتمكن بالدنا من االست

من خالل الواجهة التشريعية بهدف صياغة تشريع يتصدى للعنف ضد النساء، يوفر لهن الحماية والتكفل 

 .وكذا ردع المعتدين

مدعو إلعمال . وعليه، فإن حزب التقدم واالشتراكية، على غرار سائر القوى الوطنية، الديمقراطية والتقدمية

الدستوري الديموقراطي، عبر  العمل من خالل كل الواجهات الحزبية والتشريعية والحكومية ، اذا المكتسب 

على إقرار تأويل ديموقراطي للمضامين الدستورية في اذا الشأن، روحا ونصا، وذلك بدءا بإقامة ايئة 

الحقوق السياسية  كلأشكال التمييز ضد النساء، وصوال إلى تمتيع المرأة المغربية ب جميعالمناصفة ومكافحة 

 . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
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كما أن الحزب يلتزم بالعمل الجاد قصد خلق كل الظروف والشروط الالزمة من أجل تطبيق كامل لمقاربة 

 .مستويات نشاطه السياسي والتنظيمي مختلفالنوع على 

بما يكفل العمل الجمعوي، مجاالت الشباب و للمجالس االستشارية الوطنية فيإن التنصيص الدستوري  .422

عناية خاصة لهذه المكونات المجتمعية، حيث يجعلها المشاركة الفعلية للشباب في الحياة العامة، قد أولى 

شريكا حقيقيا للدولة وايئاتها التنفيذية ومؤسساتها الدستورية األخرى، في أفق بناء مجتمع ديمقراطي 

. علين االجتماعيين في بلورة، تنفيذ، مواكبة، وتقييم السياسات العمومية المختلفةحداثي، يروم إشراك كل الفا

وتأسيسا على ذلك، يؤكد الحزب دعمه لهذا المنحى التشاركي، بين مختلف مكونات المجتمع، للوصول إلى 

 .تحقيق العدالة االجتماعية و التنمية المستدامة

أسلم لمضامين الدستور ذات الصلة، والتي تهدف ومن اذا المنطلق سيعمل الحزب من أجل تفعيل  .421

توسيع و تعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و السياسية للبالد، أساسا إلى 

و مساعدته على االندماج في الحياة النشيطة و الجمعوية و تقديم المساعدة ألولئك الذين تعترضهم صعوبة 

مع تيسير ولوج الشباب للثقافة و العلوم و التكنولوجيا و الفن  ،رسي أو االجتماعي أو المهنيفي التكيف المد

وتوفير الظروف المواتية لتفتق طاقاته الخالقة و اإلبداعية في كل  ،و الرياضة و األنشطة الترفيهية

 .  المجاالت

مر الذي يستوجب من الجميع، مما الشك فيه، أن العدالة أساس بناء الدولة وقوام الحكم الرشيد، األ .423

حكومة وأحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا وإعالما، اإلسهام في إنجاح ورش إصالح القضاء، وتأايله، بما 

يستجيب لوضعه الدستوري الجديد كسلطة مكتملة البناء والمهام، خدمة الزداار الدولة ورقي المجتمع، 

 .ب، كدولة قانون ومؤسسات، في المنتظم الدولي واستجابة للزوميات إبراز وتكريس مصداقية المغر

لقد اختار المغرب، منذ فجر االستقالل، تشييد بنيان الدولة على التعددية السياسية،  وتوسيع الحريات  .426

الفردية والعامة، تكريسا لقيم الحضارة المغربية العريقة، القائمة، أساسا، على غنى مكوناتها الثقافية واللغوية، 

ومن اذا المنطلق، يؤكد حزب التقدم واالشتراكية، كما كان على . ياتها التاريخية والجهويةوتنوع خصوص

 . الدوام، تشبثه بهذه القيم المثلى في كل مناحي الحياة العامة والخاصة للمجتمع المغربي

ات الفكر إن تأكيد الدستور، الذي أدرج االختيار الديموقراطي ضمن الثوابت الجامعة لألمة، على ضمان حري

والرأي والتعبير واإلبداع واإلعالم، بكل أشكالها، يجعلنا نعتز بما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال 

ممارسة اذه القيم والمبادئ اإلنسانية الراسخة،  وندعو الى مزيد من االجتهاد لتكريسها والعمل على حمايتها 

 .وترقيتها

تماعي لم تعد محصورة في ما تنتجه الدولة و المجتمع من إن راانات التقدم االقتصادي و الرفاه االج .425

خيرات وانتاجات مادية محضة، بل أصبح االندماج في مجتمع اإلعالم و المعرفة، وما يتيحه ذلك من توسيع 

آلفاق التطور والنماء والتقدم العلمي والتقني في عصر العولمة، يضع المغرب، بما له من مؤاالت بشرية 

و ترتيبا . ، في خضم التدفق الهائل للمعارف والتكنولوجيات الحديثة في كل مناحي الحياةوعلمية ومعرفية

عليه، فإن كسب راان الولوج إلى العهد الرقمي، بكل التحديات التي يطرحها، أضحى من أولويات الدولة 

 .والمجتمع
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ضرورة، استدماج إن بناء اقتصاد حديث، يحقق التنمية المجتمعية في كل أبعاداا، يستلزم، بال .428

ذلك من آفاق متجددة إلنتاج الثروات والخبرات وتحسين  فتحهالمتطلبات الجديدة القتصاد المعرفة، بما ي

مستوى عيش المواطنين، فضال عما يحققه من تجويد للخدمات وتطوير لإلدارة والمؤسسات، وما يوفره من 

 .أايل كفاءاته المعرفية، و التواصلية  والحياتيةإمكانيات اائلة لإلبداع واالرتقاء بالمواطن المغربي، و ت

بعدما ظل المغرب لعقود يعرف ببلد للعبور ولتصدير المهاجرين نحو أوربا وأمريكا ودول الخليج،  .423

. تحول، في السنوات األخير، إلى وجهة الستقبال المهاجرين األفارقة، والعرب، واألوربيين وحتى اآلسيويين

وظ، إلى عوامل االستقرار السياسي للمغرب، في محيط صاخب المتغيرات عربيا ويرجع اذا التحول، الملح

ومغاربيا، ونظرا لتحسن مناخ االستثمار، وإشعاع المملكة سياحيا وثقافيا، ومضيافية المغاربة المشهودة، 

بالعديد من باإلضافة إلى عامل األزمة االقتصادية والمالية التي تعيشها العديد من الدول الغربية، مما حدا 

كل ذلك يدفع في . األوربيين واألفارقة والعرب إلى الهجرة بقصد االستقرار، العمل والعيش في أمان بالمغرب

 .اتجاه وضع سياسة جديدة للهجرة تتواءم والمتغيرات الجديدة لموقع المغرب وجاذبيته وأمنه واستقراره

، التي ( 12، الفقرة 43ص ) الوطني الثامن في اذا اإلطار، وانطالقا من الوثيقة السياسية للمؤتمر  .442

نبهت، في معرض رصد تحول المغرب من بلد مصدر للمهاجرين إلى بلد استقبال آلالف المهاجرين 

توفير الشروط لمعالجة انعكاسات هذا " والالجئين األفارقة وغير األفارقة، إلى وجوب الحرص على 

والمجتمع شبيه بما تعرضت له، على الخصوص،  التحول، حتى ال نسقط في تعامل، من قبل الدولة

فإن حزب التقدم ، "األفواج األولى من المهاجرين المغاربة في أوروبا وغيرها، من ميز وتعامل عنصري

واالشتراكية يحيي المبادرة الجريئة التي أقدمت عليها الدولة المغربية لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين 

ما تضمنه الدستور الجديد للبالد من مقتضيات مهمة تمنح بموجبها العديد من  األفارقة، دون أن نغفل

الحقوق لألجانب المقيمين بالمغرب، وفي مقدمتها حق المشاركة في انتخاب الهيئات التمثيلية، الترابية 

 .والمحلية

يعة، وتكريس على كل ما سلف، ولتهيئ شروط بناء المواطنة الحقة، وإنتاج القيم المدنية الرف تأسيسا .444

حق المواطنات والمواطنين في المعلومة والمعرفة، وإشراكه في قضايا الشأن العام، بما يجعله معتزا 

بانتمائه لوطنه ولثقافته وحضارته، ومنفتحا على ثقافات العالم، يتعين تطوير منظومة تواصلية  متكاملة 

 .األبعاد، في أفق إرساء إعالم المواطنة و القرب
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 اب الرابعالب

 القضية الوطنية والعمل الديبلوماسي

 

 مسألة هوية وطنية: مسألة الوحدة الرتابية /القسم األول

منذ نشأته، اعتبر حزب التقدم واالشتراكية دائما، وال يزال وسيظل يعتبر، أن مسألة الوحدة الترابية  .442

الذي جعل من االلتزام الوطني مدخال للمغرب مسألة مبدئية، تتعلق بالهوية الوطنية، وبالتالي فإن حزبنا، 

أساسيا للتعامل مع الشأن السياسي، وكان تبعا لذلك من أوائل المطالبين باستكمال الوحدة الترابية والحرص 

على التماسك الوطني، يتعاطى مع اذه المسألة كقضية وطنية مركزية، حيث حرص، ويواصل الحرص، على 

لتي تهم البالد والشعب قاطبة، والدعوة إلى تعبئة كل القوى الحية إدراجها في مقدمة أولويات القضايا ا

واإلمكانيات الالزمة من أجل نصرتها، ، وبذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق اذه التعبئة، وبلورتها على النحو 

 .األمثل

ر إسبانيا استمراإزاء وبالقدر نفسه من القوة يشدد حزب التقدم واالشتراكية على موقفه المبدئي الثابت  .442

والذي مؤداه أن الوحدة الترابية  ،والجزر السليبة المجاورة لهما في احتالل مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين

وفي اذا الصدد نجدد التأكيد على أننا نؤيد، وقد . للمغرب لن تكون كاملة إال باسترجاع اذه الثغور الشمالية

سبانيا إلى الحوار من أجل إنهاء اذا االحتالل، وذلك وفق عبرنا عن ذلك منذ سنوات عديدة، دعوة المغرب إل

روح العصر، ومنطق عالقات حسن الجوار، أي في إطار يأخذ بعين االعتبار العالقات المتميزة التي يجب 

 .أن تظل قائمة بين البلدين

راكية إن مسألة الوحدة الترابية للمغرب تحظى بإجماع وطني راسخ، إجماع يلح حزب التقدم واالشت .441

على ضرورة الدفع به إلى أبعد مدى، ألنه يشكل الصخرة العنيدة التي تتحطم عليها مناورات المتربصين 

ففي التفاف كل مكونات الشعب  .بالوحدة الترابية لبالدنا، وتتكسر أطماع الخصوم التوسعية في المنطقة

كل ما من شأنه أن يجعل بالدنا تكبر في المغربي حول القضية الوطنية يكمن مصدر قوتنا، الذي ينبغي تعزيزه ب

عيون أبنائها، ويعطي بالتالي لقضيتنا الوطنية االولى، وللوطن الغفور الرحيم، جاذبية تتزايد على مر األيام، 

 .وإشعاعا يتعاظم سنة بعد أخرى

 

ه لكن اناك ضرورة إلدراك أن اذا االجماع الوطني، المتجسد في تعبئة المجتمع المغربي، بكل قوا .443

الحية، وجميع شرائحه االجتماعية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، القضية المصيرية األولى لكل 

المغاربة، من سبتة ومليلية إلى الكويرة وامتدادا إلى حيث يقيم مغاربة العالم، او إجماع على المبدأ، وليس على 

ضحى من الالزم إعادة النظر، بصورة شاملة، ومن ثمة، فإنه أ. طرق تدبير الملف، منذ أزيد من ثالثة عقود

دقيقة، موضوعية وبناءة، في الكيفية التي دبرت وتدبر بها الشؤون ذات الصلة بالقضية الوطنية، خاصة في 

األقاليم الجنوبية، وذلك في أفق استدراك ما يمكن استدراكه، وتصحيح ما ينبغي تصحيحه، انطالقا من أن 

 تدعي اعتناء جديدا، ومجددا، لتدبير ما ينتصب في المنطقة من المطالب ذات الواجهة الداخلية أصبحت تس
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األصل االجتماعي، والتي تركب عليها الجماعات االنفصالية، مستغلة أجواء الحريات واالنفتاح 

 . والديموقراطية، في محاولة منها لتأجيج النعرة القبلية

األولى من السنة التشريعية الدورة لملكي عند افتتاح وفي اذا الصدد، يجدر التذكير بمضامين الخطاب ا .446

قضية الصحراء ليست فقط " ، حيث أكد الملك، بوضوح،  على أن ( 2242أكتوبر 44) بالبرلمان المغربي 

مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة : مسؤولية ملك البالد، وإنما اي أيضا قضية الجميع 

 ."ة والنقابية واالقتصادية، وايئات المجتمع المدني ، ووسائل اإلعالم، وجميع المواطنينالفعاليات السياسي

 

من انا، تبرز األامية الفائقة التي تكتسيها المقاربة الشمولية الداعية إلى اعتماد استراتيجية مندمجة،  .445

ل حول مغربية األقاليم الجنوبية من خالل الطي النهائي للنزاع المفتع تهم الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية،

نهائيا  تجسيد مضامين مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره حال سياسيا المغربية، عبر

 .الوازنة يحظى بموافقة األطراف المعنية، وبتأييد المنتظم األممي وقواه

 

ديبلوماسي، في مواجهة المناورات مقترح الحكم الذاتي جاء ثورة جيوسياسية وطدت موقف المغرب ال .448

المتزايدة لخصوم قضيتنا الوطنية، حيث تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن 

إيجاد تسوية سليمة عقالنية ونهائية لهذه القضية، عبر مقترحه الشجاع، القاضي بتخويل أقاليمنا الجنوبية 

ادة المغربية، والذي لقي ترحيبا دوليا واسعا، باعتبار اذا المقترح مبادرة حكما ذاتيا موسعا، في إطار السي

جدية وذات مصداقية، يمكنها أن تفضي إلى حل ال غالب فيه وال مغلوب، حل يضع حدا للنزاع المفتعل، 

 .ويحفظ المستقبل
 

الذاتي اذا نابع  لقد سبق لحزب التقدم واالشتراكية، في مناسبات متعددة، أن أكد على أن مشروع الحكم .443

من رؤية واقعية لتسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ووضع حد لمعاناة مواطنينا 

، في مخيمات خاضعة لحكام الجزائر، وتفادي ما يمكن أن ينجم عن "البوليساريو"المحتجزين، من قبل 

أصبحت تتأثر في الساحل الصحراوي  استمرار اذا النزاع من انعكاسات خطيرة على مجموع المنطقة، التي

بهجمات تشنها عصابات إراابية إجرامية، ظهرت، للمرة األولى، بالجزائر في العقد األخير من القرن 

الماضي، كما أصبحت اذه المنطقة مهددة في استقراراا، بفعل العالقات التي تتقوى باستمرار بين تلك 

خدرات والهجرة السرية، مما يزيد الوضع خطورة، وإن كان العصابات وعصابات المتاجرة في األسلحة والم

ذلك أفضى، من جهة أخرى، إلى تزايد وعي المجتمع الدولي بمخاطر استمرار الصراع بين المغرب 

 .والجزائر
 

لمكامن االحتقان  ومن انا، أيضا، تأتي ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، بإيجاد الحلول المناسبة .422

األمن واالستقرار  واالقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظلوللمطالب االجتماعية 

للحريات الفردية  والسلم االجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية

 .والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات
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جتماعية المشروعة لسكان األقاليم الجنوبية للمملكة، وفي اذا الصدد، وعالقة بالمطالب االقتصادية واال .424

، قد 4353يجدر، أوال، اإلقرار بأن الجهود الجبارة، والتضحيات الجسيمة، التي بذلها المغرب، منذ سنة 

مكنت، كما سجلت ذلك منظمات وايئات غير حكومية مشهود لها بالنزااة والمصداقية، من إحداث تغيير 

 .مية بهذه المنطقة التي لم يخلف فيها االستعمار ما يستحق الذكرجواري في مؤشرات التن

 

ويتعين، من جهة أخرى، إعادة طرح المطالب االجتماعية المشروعة، في سياقها الوطني، وفي اإلطار  .422

المؤسساتي والقانوني، وذلك من خالل إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، في الحقوق والواجبات، وإتاحة 

امتيازات أو تمييز، والتصدي الجدي لممارسات وأساليب اقتصاد الريع الذي استفاد منه بعض الفرص، دون 

المنتفعين، والحرص على تجنب االختالالت، أيا كانت مظااراا، وحماية المال العام، والتوزيع العادل 

إقليمي، وفي منأى للثروات، واتباع سياسة ادماجية في مختلف المجاالت، بعيدا عن كل نعرة قبلية أو تصلب 

 . عن كل ما من شأنه أن يتخذ شكل عناصر للتفرقة

 

واذا يفرض، من حيث تدبير ملف القضية الوطنية ككل، عدم االكتفاء بالمقاربة األمنية، واي  .422

ضرورية لحماية أمن المواطنين، وضرورة استحضار المقاربة السياسية اإلدماجية، بأبعاداا 

والحقوقية، الثقافية، البيئية والتواصلية، أي المقاربة الشمولية المستندة إلى  السوسيواقتصادية، والتنموية،

الكفيلة بالحيلولة دون أي مواقف تمرد أو سلوك تسيب، والقمينة بتمكين منظور متكامل، والتي تبقى وحداا 

والثقة الواعية  الساكنة المحلية، والشباب على وجه الخصوص، من مقومات الكرامة التامة والمواطنة الكاملة

تجاه الدولة، على أن يكون ذلك كله من خالل تدبير أكثر نجاعة للموارد والثروات المحلية والوطنية، في 

منأى عن كل أشكال اقتصاد الريع، وفي نطاق االلتزام بالقانون، وبما يتيح تحقيق ما يلزم من إنصاف 

 . ومصالحة في أقاليمنا الصحرواية المسترجعة

 

يتطلب، أيضا، إشراك القوى الحية، من أحزاب ومجتمع مدني وفعاليات وطنية ومحلية، في إن األمر  .421

اذا التدبير، وتكريس المشروعية السياسية المحلية في األقاليم الجنوبية المغربية، وتحسين أداء الدبلوماسية 

لملكي االستشاري لشؤون الشعبية والبرلمانية، واالعتماد على نخب جديدة، وإعادة ايكلة ودمقرطة المجلس ا

ليتحول إلى إطار يحظى بتمثيلية حقيقية ويتميز بفعالية في عمله ونجاعة في مهامه، ( الكوركاس)الصحراء 

والرفع أكثر فأكثر من مستوى تأايل وسائل اإلعالم الوطنية والجهوية، باعتبار ذلك مداخل أساسية إلعطاء 

النموذج ج البالد إليها، في مختلف جهاتها، والتي يروم نفس جديد لمختلف أبعاد اإلصالحات التي تحتا

التنموي الجهوي ألقاليمنا الجنوبية، الذي أعده المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، اإلسهام في بلورتها 

 .والدفع أكثر فأكثر إلى اعتماداا وإعمالها

 

جتماعي والسياسي، تسهم في إن صورة المغرب اإليجابية، بالنظر إلى نجاحه في تدبير الحراك اال .423

، "الربيع الديموقراطي"ذلك أن التجربة المغربية في خضم تفاعالت . تغيير موازين القوى لصالح الوطن

بالمنطقة العربية والمغاربية، كانت موضع تتبع واسع، ونالت ترحيبا دوليا قويا، بل واعتبرتها أوساط دولية 

ي محيط إقليمي يطبعه، عموما العنف وعدم االستقرار،  و مسارات ما عديدة تجربة رائدة وجديرة باالقتداء، ف

 زالت لم تستقر على حال، مما له، بالتأكيد، تأثير إيجابي جدا على مكانة بالدنا على الصعيدين الجهوي 
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االستثمار ) واقتصادية ( القضية الوطنية) والدولي، بكل ما يمكن أن يكون لذلك من فوائد ديبلوماسية 

 ...(.جنبي، التمويل الدولي، السياحة األ

كما أن العودة القوية للمغرب في الساحة االفريقية والدولية عامة، عنصر على قدر كبير من األامية ،  .426

من حيث أنه يقوي موقع بالدنا في الدفاع عن ملف قضيتنا الوطنية، شريطة الحرص على أن تكون التعبئة 

وتحقيق التنمية الشاملة، مقرونة بالتعبئة الخارجية كعامل فعال في الذود الداخلية للنهوض بكل جهات المغرب 

عن الوطن، مما يستدعي بذل جهود كبيرة واتخاذ مبادرات استباقية من أجل قطع الطريق على خصوم 

الوحدة الترابية وتفادي المآزق المحتملة، من خالل تكريس وتطوير واستثمار نجاحات الديبلوماسية المغربية، 

 .والعمل، في اآلن ذاته، على تأايلها وتجاوز اختالالتها

 

 جناحاتها واختالالتها: الديبلوماسية املغربية /القسم الثاني 

البد من إثارة االنتباه إلى أن المعركة، على الصعيد الدولي، لم تحسم بعد، بالرغم من الترحيب واسع  .425

. ذاتي موسع لألقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربيةالنطاق الذي قوبل به مقترح المغرب القاضي بمنح حكم 

والمرجح أن تزداد مناورات خصوم وحدتنا الترابية حدة وشدة كلما حققنا مكتسبات في اتجاه ترجيح ميزان 

القوى لصالحنا، مما قد يضع قضيتنا الوطنية أمام تحديات جديدة وتطورات حاسمة، واو ما يستوجب منا 

 . ذر واليقظة في الدفاع عن سيادة الوطن وصيانة الوحدة الترابية للبالدالتحلي بمزيد من الح

 

ففي الوقت الذي تبدي بالدنا، عبر تقديم اذا المقترح، نيتها الصادقة في إرساء دعائم السلم  .428

والديموقراطية في المنطقة، وتعبر عن إرادتها البناءة، في إزالة كل الحواجز المصطنعة، التي تحول دون 

ة ملف الصحراء، الذي يقف حجرة عثرة أمام التنمية في المنطقة المغاربية، ويعرقل الجهود الهادفة إلى معالج

بناء وحدة بلدان المنطقة، يواصل حكام الجزائر التنكر لحقوق الشعب المغربي، الذي ضحى بالغالي والنفيس 

لمشروع االنفصالي، حيث يعملون، بكل لدعم الجزائر في معركتها من أجل االستقالل، بل وخلفوا إسبانيا في ا

ما أوتوا من قوة وإمكانيات، على معاكسة حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، غير متورعين حتى عن 

محاولة لعب ورقة حقوق اإلنسان، التي ال يحترمونها، إطالقا، في تعاملهم مع مصير الطوارق، ومطالبة 

ون التنكيل بأبناء الصحراء المغاربة، الذين يحتجزونهم قسرا سكان منطقة القبائل بحكم ذاتي، ويفضل

بمخيمات تندوف، في ظروف منافية ألبسط قواعد القانون اإلنساني الدولي، ويتعنتون حتى في رفض 

 .إحصائهم، تحت إشراف أممي، مخافة انكشاف أمرام

 

لهذا  ،إطار األمم المتحدةوفي أفق التوصل إلى حل سياسي دائم، في  إزاء اذا الوضع الصعب للغاية، .423

الملف المفتعل، يرى حزب التقدم واالشتراكية أن تعزيز الموقف الصحيح للمغرب في اذا المجال يستدعي 

عدم االكتفاء بردود توفير ما يلزم من عناصر القوة والمناعة، خاصة على الصعيد الديبلوماسي، حيث ينبغي 

د من االعتماد على نظرة استباقية، ونهج خطة دفاعية تقوم الفعل وانتظار اجومات الخصوم لصداا، بل الب

على مبادرات اجومية، من خالل وضع آليات عمل مناسبة، وابتكار صيغ تحرك مالئمة، لمواجهة خصوم 

 .الوحدة الترابية، خارجيا، عبر تفعيل الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والشعبية
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يحسب لها أنها كانت وراء سحب عدد معتبر من الدول العترافها ال مراء في أن ديبلوماسيتنا الرسمية  .422

بالجمهورية الصحراوية الوامية، وتأمين حضور الفت لالنتباه على صعيد أجهزة العديد من المنتديات 

والمنظمات الدولية، بما فيها مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وتحقيق إشعاع متزايد 

الحلبة الدولية، بدءا بالحضور القوي المتزايد في الساحة اإلفريقية، والذي ال شك في أن الدور  للمغرب في

المتميز لجاللة الملك محمد السادس كان حاسما في تأمينه، ووصوال إلى بداية االاتمام الجدي بالديبلوماسية 

 . االقتصادية

ي والجيوسياسي، وإشعاعه الثقافي وامتداد إن انخراط المغرب بكل رصيده الدبلوماسي، وثقله االقتصاد .424

األواصر التاريخية والروحية للدولة المغربية في الوجدان الشعبي اإلفريقي، في أوراش الدمقرطة  

واإلصالح المؤسساتي لكثير من الدول اإلفريقية الصديقة من منطلق السعي الدائم للتقريب بين الفرقاء في 

جارب الديمقراطية منها، واتخاذ المبادرات الرامية لتحقيق الوفاق مناطق النزاع، وتوطيد دعائم الت

والمصالحة بينهم خدمة لالستقرار واألمن والسلم والتنمية بالقارة اإلفريقية، يجعله اليوم وأكثر من أي وقت 

ك عن مضى، قوة إقليمية محورية داعمة لبناء مستقبل المنطقة في إطار من التعاون والشراكة والدفاع المشتر

   .حقوق وتطلعات شعوب اذه القارة الكبيرة في مختلف المحافل الدولية

لكن الالفت لالنتباه، أيضا، أن عمل ديبلوماسيتنا الرسمية يعتريه ضعف التمثيل الديبلوماسي في العديد  .422

والقنصلية، وكذا من المناطق المؤثرة، مثل أمريكا الالتينية، ومحدودية أداء العديد من التمثيليات الديبلوماسية 

برلمان، أحزاب سياسية، منظمات نقابية، ، ايئات ) ضعف منتوج دعم وتشجيع  الديبلوماسية الموازية 

، التي تقلصت ...(حقوقية، حركات نسائية، فعاليات شبابية وجمعوية ، علمية، ثقافية، فنية ورياضية 

 .لى معالجته وتجاوزهديناميتها، على العموم، وأضحت تعاني من وان آن أوان العمل ع

وانطالقا من واقع أن مغاربة العالم مكون أساس للشعب المغربي، يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة،  .422

وجديرون بأن يكونوا موضع ما يلزم من اعتناء وااتمام لتمكينهم من تأمين الحفاظ على عالقات متينة مع 

عة، فإن الدولة مدعوة إلى أن تطور أكثر فأكثر اويتهم المغربية، وضمان وحماية حقوقهم ومصالحهم المشرو

آليات مصاحبتهم، ليس فقط من أجل تحفيزام على اإلسهام في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم 

المغرب، وإنما أيضا لالستفادة من قدراتهم الكبيرة، وخبراتهم المتعددة، وما تزخر به أوساطهم من كفاءات 

والترافع عنها في المحافل عه الخارجي، والدفاع عن قضاياه ومصالحه الوطنية، توسيع إشعا عالية، من أجل

استحضار وتثمين األدوار المالئمة التي ، نطاق تفعيل الديبلوماسية غير الرسميةالدولية، مما يستوجب، في 

ي والقوانين في ظل احترام القانون الدوليمكن لهؤالء المغاربة، كقوة مادية ومعنوية داعمة، أن يؤدواا،  

    .السارية في بلدان االستقبال

ويتعين كذلك، على الصعيد الديبلوماسي خوض معركة شاملة تنخرط فيها كل المكونات الحية للدولة  .421

والمجتمع من أجل فضح حقيقة الوضع المأساوي، لحقوق اإلنسان، بمختلف جوانبه السياسية واالقتصادية 

اضعة لسيطرة وحصار حكام الجزائر، وتحسيس كل المنظمات واالجتماعية، في مخيمات تندوف، الخ

الدولية، حكومية وغير حكومية، والمنظمات الحقوقية واألحزاب السياسية والهيئات النقابية بخطورة اذا 

الوضع الكارثي، ودعوتها للعمل على إحصاء وتحرير مواطنينا المحتجزين اناك، والذين ينبغي دعم 

 . مة التي ما فتئوا يقومون بهامظاارات االحتجاج العار
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وإضافة إلى ذلك، يتعين تفعيل الديبلوماسية المغربية، الرسمية منها والموازية، من أجل العمل كذلك  .423

مالبسات ملف على إطالع الرأي العام العالمي، وخاصة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، على جميع 

، بعد تجريدام من ممتلكاتهم ومدخراتهم، للطرد 4353سنة  ألف من المغاربة الذين تعرضوا، 13نحو 

التعسفي والتهجير القسري من الجزائر، التي كانوا يقيمون فيها، بكيفية قانونية، لسنوات طوال، وأسهموا، 

إنه ملف جدير بأن يكون محور ااتمام وتركيز ليس . إسهاما معتبرا، في حركيتها االقتصادية واالجتماعية

جهة محاولة خصوم وحدتنا استعمال ورقة الحقوق اإلنسانية، وإنما أيضا من أجل التعريف بقضية فقط في موا

 .اؤالء المغاربة في مختلف المحافل الدولية، في أفق انصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم 

بشرية، ووعيا بما تتطلبه الممارسة الدبلوماسية الحديثة من إمكانيات مادية وترتيبا على كل ما تقدم،  .426

وخبرات مهنية ومعرفية، ولمواجهة مستلزمات الدبلوماسية المناوئة للمصالح والقضايا الوطنية، أصبح من 

الحاجة بمكان إحداث نقلة نوعية في مجال إعداد وتهيئ الكوادر والكفاءات البشرية  القادرة على رفع 

للعمل الدبلوماسي بكل تجلياته، والكفيلة  والمؤالة التحديات المطروحة على بالدنا، إقليميا وقاريا ودوليا،

بإعطاء شحنة قوية لآللة الدبلوماسية الرسمية للدولة المغربية، وتسويق النموذج المغربي بما يخدم مصالح 

البالد، ويبرز صورة المغرب الحضارية في الخارج، ويحقق المكتسبات السياسية واالقتصادية، ويجلب 

  .ترقية البناء واألداء الدبلوماسي لبلدنا االستثمارات، أصبح من ضروريات
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 الوضعية الدولية: الباب اخلامس

 السياق واألبعاد: القسم األول

 السياق( أ 

ينعقد المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم واالشتراكية في ظل مناخ دولي تطبعه موجات متعاظمة من  .425

جتماعية والتكنولوجية الجارفة، في كل االتجااات القارية، الجهوية التحوالت االقتصادية والسياسية واال

واإلقليمية، والمقرونة بتمدد سياسي وعسكري للقوى الرأسمالية على الصعيد العالمي، بما لذلك من انعكاس 

جدلي وإن الحزب، واو يتابع القضايا الدولية ويحللها، وفقا لمنهجه ال. وتأثير على أوضاعنا المحلية الوطنية

العقالني، يستشرف بفكره، النقدي المتجدد، آفاق اذه التحوالت، ويدرك دقة الوضعية الدولية، وتعقيدات 

 . مساراتها المتشعبة، وكذا مخاضاتها الفكرية والثقافية واإلعالمية المستقبلية

لقرن الماضي، لقد كان من نتائج التحوالت المذالة لعالم ما بعد سقوط جدار برلين، نهاية ثمانينيات ا .428

، التي بصمت مرحلة اامة في تاريخ البشرية كان عنوانها "غرب –شرق "اختالل التوازنات الدولية التقليدية 

كما أفضت إلى بزوغ تشكالت وتكتالت . الثورة على الرأسمالية العالمية للتأسيس للبديل االشتراكي: البارز

ت المتحدة األمريكية بمسميات دولية وإقليمية عديدة، اقتصادية، سياسية وعسكرية جديدة، تزعمتها الواليا

وكثفتها الممارسة السياسية والعسكرية واإلعالمية للقوى الرأسمالية العظمى، متسترة، في سعيها إلى بسط 

، لكن زيفها "الدفاع عن الحقوق والحريات، وبناء أسس النظام العالمي الجديد" وراء إيديولوجيةالهيمنة، 

المدمرة في أفغانستان، العراق، غزة، لبنان، السودان وغيراا من مناطق النفوذ الجيوسياسية  الحروبكشفته 

  .الجديدة

بالرغم من وجااة الكثير مما قيل وأنجز من تحاليل، ودراسات، وتفاسير لفهم واستيعاب كل أبعاد  .423

الدول االشتراكية، فإن وخلفيات تفكك االتحاد السوفييتي، وأسباب انهيار معسكر ما كان يعرف بمنظومة 

األفق االشتراكي لإلنسانية يظل منفذاا الطبيعي نحو عالم تسوده الحرية، والمساواة، والكرامة والعدالة 

فقد برانت الوقائع المتالحقة، والمتغيرات الدولية المتسارعة، خالل السنوات األخيرة، تالشي . االجتماعية

ائلة بنهاية التاريخ المزعومة، وبطالن ما أعقبها من نظرية أطروحات بعض منظري اليمين األمريكي، الق

سيتحول إلى  2224سبتمبر  44جديدة، ال تقل بؤسا وعنجهية عن سابقتها، مفاداا أن عالم ما بعد أحداث 

واي صياغة جديدة للهيمنة الليبيرالية اإلمبريالية، تهدف إلى احتكار النفوذ واالستحواذ . صدام حضارات

وثروات الشعوب، لكنها صياغة تعيد، من جهة أخرى، إنتاج األزمات والتناقضات البنيوية على مقدرات 

 .العميقة للنظام الرأسمالي ذاته

إن خالصات القراءة الموضوعية، التي قام بها حزب التقدم واالشتراكية، قبل وإبان اذه التحوالت  .412

والممارسة، طيلة مسار كفاحه الوطني،  وبعداا، قد كرست اويته كحزب يساري اشتراكي، مجددا في الفكر

وبارتباط وثيق مع أولويات تحرير البالد وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، في أفق بناء مجتمع العدالة 

االجتماعية، من جهة، ومن موقع التزام مبدئي بالنضال إلى جانب كل قوى التحرر واالشتراكية عبر العالم، 

وقد تمكن الحزب، بفضل تحاليله . واة والعدل والسلم العالمي، من جهة أخرىومناصرة قيم الحرية والمسا

 المبنية على جدلية االنغراس النضالي في اللحمة الوطنية مع االنتماء إلى أممية اذه القيم اإلنسانية ــ وإن مسه 
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وفقا لمنطق بعض مما أصاب كل التقدميين واالشتراكيين عبر المعمورــ من تطوير تجربته السياسية، 

الصراع االجتماعي، والتناقضات االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع المغربي نفسه، بعيدا عن 

 . استنساخ أي تجربة معينة أو نموذج محدد

 

 األبعاد ( ب 

ولعل االختالالت واألزمات االقتصادية والمالية، التي تنخر اليوم اقتصاديات الدول العظمى والمهيمنة  .414

القرار الدولي، مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي، وتمتد القتصاديات حلفائهما في على 

مختلف القارات، اي، في جواراا، تعكس أزمة الرأسمالية الهيكلية،  في بعديها االقتصادي والمالي، وعدم 

ماعية، الضروريتين لتقدم وازداار قدرتها على تقديم اإلجابات الصحيحة للتنمية االقتصادية والعدالة االجت

بالرغم مما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال التطور التكنولوجي وتدفق المعارف، وتيسير الولوج الدول، 

 .إليها عبر الفضاءات الرقمية

وبتفحص مجمل التدابير والوصفات التي باتت الدول المصنعة، والمؤسسات المالية العالمية، تقدمها  .412

ج من األزمة، خصوصا ما يتصل بتقوية رقابة الدولة وتدخلها لتوجيه السياسات العمومية في كبدائل للخرو

مجاالت معينة، والتعاطي الجديد مع الفئات االجتماعية المعوزة والهشة، والتركيز على التعليم والتطبيب 

ع المجتمعي أن المشرووالتغطية الصحية وغيراا كثير من األمثلة، تنبجس خالصة أساسية أال واي 

االشتراكي يظل حيا وحيويا كأفق واعد للبشرية والتحديث والدمقرطة والتنمية، شريطة مواصلة االجتهاد، 

جدار "ذلك أنه بانهيار . وابتكار تطبيقات مستجيبة للسياق والخصوصيات المميزة لكل مجتمع على حدة

تطبيقية قيم إنسانية، بل فشلت تجربة وتفكك االتحاد السوفييتي، لم تسقط االشتراكية كمنظومة " برلين

 .لالشتراكية عجزت عن تشكيل بديل تاريخي للرأسمالية

 عهد جديدانبالج اكتساح العوملة وخماضات : القسم الثاني

 اكتساح العولمة ( أ 

أمام كل اذه المتغيرات، والفوارق المجحفة بين القوى المصنعة بالمركز الرأسمالي الليبرالي بالشمال  .412

اتها النامية بمحور دول الجنوب، يتم الترويج اليوم، عبر العديد من مؤسسات الضغط االقتصادي ونظير

، بأن الرأسمالية الجديدة حققت تقدما اجتماعيا باارا، (نظير البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي)والمالي 

ة اذه األطروحة قد عجزوا عن وتخلصت من الظروف االجتماعية القاسية التي رافقت نشأتها، والحال أن دعا

تسويقها حتى في عقر بلدانهم، وبالتالي إقناع شعوبهم بهذا النصر التنموي، المروج له بكل وسائل الدعاية 

والتضليل اإلعالمي، أمام استفحال واستدامة األزمات االقتصادية والمالية، واندالع الحروب الطاقية، وغيراا 

 .من االختالالت الدولية البينة
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في خضم التحوالت االقتصادية والجيوسياسية العميقة، التي وسمت المشهد الدولي في أعقاب انهيار  .411

منظومة التوازن العالمي، المبنية على ثنائية القطبية، والتي أفضت إلى تحول المنافسة من حقل الصراع 

المركز الليبيرالي، من  االيديولوجي التقليدي بين الشرق والغرب نحو صراع اقتصادي وسياسي بين دول

ناحية، ومختلف القوى االقتصادية الصاعدة، كالصين والبرازيل والهند وغيراا، إلى جانب روسيا العائدة، 

بخطوات حثيثة، كقطب متنامي التأثير على المستويات اإلقليمية والقارية والدولية، خاصة في ظل قيادة 

، ومفاداا أن ( 2223) ، التي أعلن عنها في خطاب رسمي الرئيس فالديمير بوتين، صاحب المقولة الشهيرة

، مما يسلط الضوء على الطبيعة "انهيار االتحاد السوفياتي او أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين" 

، المعتمدة من قبل روسيا الجديدة، وريثة القوة العسكرية "التوزان االستراتيجي"الراسخة لعقيدة 

فياتية، ويؤشر على أننا قد أصبحنا، بالفعل، نعيش مرحلة تتسم بمخاضات تنبئ بانبثاق والديبلوماسية السو

 .تعددية قطبية جديدة

وليس من الغرابة أن تنطلق حركات االحتجاج، المنااضة للعولمة المهيمنة والمطالبة بعولمة بديلة،  .413

واي، بطبيعة الحال، النتيجة . فسهاومعها حركات المجتمع المدني العالمية، من قلب الدول العظمى المصنعة ن

الموضوعية لحركات الشعوب الجديدة، في صيغ وسياقات متجددة، تنشد بناء عالم جديد بنظام قيم جديدة 

واختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة تماما عما كرسته التجارب السابقة، سواء في نموذجها 

أو من خالل نموذجها الغربي األمريكي النيوليبرالي، المؤسس  السوفييتي، المبني على رأسمالية الدولة،

ولعل تالحق الثورات، بمختلف تالوينها، منذ بزوغ فجر األلفية . لعولمة القوة، والهيمنة، واالستغالل والتبعية

ية، الثالثة، في العديد من البلدان التي تسيطر فيها الرأسمالية، قد عرت زيف الشعارات، واللبوس الديمقراط

 .على مقاس السوق الحرة في اذه البلدان" الموضبة"وأنماط التنمية 

  مخاضات انبالج عهد جديد( ب

بناء على اذا االستقراء العام ألبرز المالمح المميزة للوضع الدولي، في خضم التحوالت والمخاضات  .416

ت، التي ميزت العالقات المتسارعة، وفي ظل ثورة تكنولوجية ورقمية وإعالمية كاسحة للثوابت والتوازنا

 الدولية في شكلها التقليدي؛ 

وأمام بروز قوى وفاعلين جدد في الساحة الدولية، إلى جانب الدول والمنظمات غير الحكومية واللوبيات 

، واي قوى أصبحت غطة ومؤثرة عبر العالم االفتراضياالقتصادية في شكل حركات مجتمعية وفئوية ضا

لكفاءة اإلجرائية في إحداث الفارق في كل المعادالت السياسية واالقتصادية تمتلك القدرة والتأثير وا

 والتواصلية، وفي صناعة الرأي واألحداث الدولية الكبرى؛

مفتوح على المستقبل، كما او مفتوح على كل السيناريواات واآلفاق،  فإننا، بال شك، أمام مفترق طرق كبير 

ية، إلى القول بأن العالم، بعدما تحول فعال إلى قرية صغيرة مع الثورة مما يدفعنا، في حزب التقدم واالشتراك

الرقمية، او مقبل، كذلك، على مسارات جديدة قد تفكك وتعيد تركيب األدوار الجديدة للمكونات األساسية 

 .ولتموقعات الفاعلين فيها، وللصورة النمطية المتخيلة عن القرية المفترضة نفسها
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االنفتاح على األجيال الجديدة، وما تحمله من تمثالت وتطلعات نحو التغيير وتبعا لذلك، فإن  .415

والدمقرطة، أضحى مدخال أساسيا لتحديث الفكر والفعل السياسي معا، بالنظر لما لهذه النخب المجتمعية من 

عة الرأي، قابلية للتغيير، ولإلسهام في مشروع البناء المؤسسي، وكذلك لقدرتها الخالقة على التواصل، وصنا

واقتراح البدائل المبتكرة، وامتداداتها العرضانية، ضمن التشكيالت االجتماعية واالقتصادية والتقنية والعلمية 

 . واإلبداعية، بما اي طاقة وآلية لها االستعداد والقدرة والقابلية للتأثير على األحداث وصنع البدائل

المؤطرة تقليديا في األحزاب والنقابات وغيراا من آليات ولعل تعاظم الحضور النوعي للنخب الجديدة، وغير 

الوساطة السياسية والنظم االجتماعية بين الطبقات، يجعلها اليوم الفئات المستهدفة بعمليات االنفتاح، واإلدماج 

إنها بحق المكون االجتماعي الحاضن والمحفز والمؤطر لحركات . في بوتقة االصالح المنظم والمسؤول

 .والتغيير االحتجاج

إن اشتداد وتوسع األزمات االقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية الدولية، خالل العقود الثالثة  .418

األخيرة، قد أفرز مناخا سياسيا جديدا برزت وتنامت فيه حركات االحتجاج والتغيير عبر العالم، بشكل فاجأ 

فبعد أن انطلقت اذه الحركات إلى الشوارع . رةوأربك الكثير من التوقعات والقراءات االستراتيجية المعتب

لالحتجاج على األوضاع السياسية والمعيشية، بدول عديدة وفي شكل ثورات متعددة، كمحاوالت لتصحيح 

االختالالت االقتصادية واالجتماعية والتدبيرية بهذه الدول، اجتاحت موجات االحتجاج والغضب الجماايرية 

العربية والمغاربية، رافعة شعارات الثورة على الفساد واالستبداد، ومطالبة برحيل العارمة العديد من البلدان 

جل األنظمة السلطوية القائمة، بكل رموزاا السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية، مع اإلشارة، انا، إلى 

 .خصوصية التجربة المغربية

 حركات االحتجاج ورهانات جتديد اليسار: القسم الثالث

 ثورة الربيع الديمقراطي و الثورة المعاكسة ( ب

في المجالين العربي والمغاربي ال يستقيم في غياب " الربيع الديمقراطي" إن الحديث عن تحوالت  .413

قراءة رصينة ومتأنية، تنطلق من تحليل الوقائع واألحداث في سياقاتها المجتمعية، والتاريخية، 

في ضوء قراءة من اذا الطراز، المضمنة في الباب الثاني من و. والجيوسياسية، الخاصة بكل بلد على حدة

اذه الوثيقة السياسية، يمكن القول بأن مقاربة مسارات الحراك اياه ينبغي، من ناحية، أال يكون فيها تعميم 

ألسباب ونتائج التحوالت، ألن ذلك سيفضي إلى  التسطيح واالستسهال في الفهم والتحليل لما جرى، وأال يتم، 

ناحية ثانية، التأسيس على التمايزات في السياق لتبني منطق االستثناء المؤدي إلى الخروج عن السياق  من

 .ذاته

فاألكيد أنه لن يتأتى تمثل أبعاد اذه المسارات وإسقاطات نتائجها السياسية، بالشكل المنطقي، إال بعد مدة غير  

يش صراعاتها الذاتية والداخلية بين قوى الثورة يسيرة، السيما وأن مختلف التجارب المعنية ال تزال تع

وفي اذا الباب، وجب إدراك  حقيقة . والتغيير، من جهة، وقوى الثورة المعاكسة والنكوص، من جهة أخرى

 أن تميز السياق المغربي، ضمن محيطه اإلقليمي والقاري، من خالل ما تم انجازه من إصالحات سياسية 
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أن المغرب قد أصبح في منأى عن تأثيرات المحيط وارتدادات براكينه الممكنة، ودستورية، ال يعني الجزم ب

 . إن لم يتم الدفع باإلصالحات نحو مدااا الطبيعي والمنطقي

 الحركات االحتجاجية ورهانات تجديد اليسار( ب

ية والتقدمية إن حزب التقدم واالشتراكية، باعتباره فصيال أمميا ومكونا أصيال للحركة الوطنية الديمقراط  .432

ببالدنا، يعقد مؤتمره الوطني التاسع في ظل تساؤالت مركزية تخترق فكر ووجدان التقدميين واليساريين عبر 

ولعل ما قدمته مكونات القوى اليسارية من طاقات تأطيرية، ومحفزات نظرية، وشعارات سياسية، في . العالم

نحو الديموقراطية والعدالة االجتماعية، سواء في  خضم الحركات االحتجاجية والثورية المطالبة بالتغيير

المجال العربي، المغاربي، اإلفريقي، المتوسطي أو العالمي، يجعلنا متفائلين بمستقبل اليسار العالمي، عموما، 

 .وبتجديد روح وفكر اليسار العربي والمغربي بشكل أخص

 جماالت الشراكة والتكامل والتعاون الدولي: القسم الرابع

 مغرب والشراكة االورومتوسطيةال ( ت

 

مكانة مركزية في  للمغرب حضور تاريخي عريق، وبارز، في المنطقة األورومتوسطية، مكنه من تبوإ .434

. نسيج العالقات الدبلوماسية، والمبادالت التجارية والثقافية، والتوازنات السياسية والعسكرية واألمنية للمنطقة

يستقيم دونها إرساء أسس االستقرار، واألمن، والتنمية، وحسن الجوار  مما يجعل منه، كذلك، دولة محورية ال

الممنوحة " الوضع المتقدم" واي مكانة مرموقة، تعكسها صفة . في اذه المنطقة الهامة والحساسة من العالم

، والتي تخول له إمتيازات العضوية في االتحاد األوروبي، باستثناء  2228أكتوبر  42للمغرب، في 

 .ركة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذيةالمشا

 

لذلك، فإن تدعيم الشراكة والتعاون بين المغرب وشركائه التاريخيين في ضفتي األبيض المتوسط، مثل  .432

فرنسا وإسبانيا وايطاليا، على قاعدة االحترام المتبادل، ومواصلة الجهود الرامية إلى إرساء شراكة حقيقية 

األوربي، بما يحقق التوازن في المبادالت، وتقاسم التجارب والخبرات، وتعزيز  وفعالة بين المغرب واالتحاد

مسار اإلصالحات الديمقراطية ببالدنا، ويقوي أواصر التقارب والتفاام وتنسيق الجهود لبناء فضاء 

 أورومتوسطي قوامه التنمية، واالستقرار والسلم، واألمن، والتطور العلمي، والثقافي والسياحي، وجعله

 .نموذجا للتعايش والتفاعل الحضاري بين األمم

 

إن شراكة متكافئة بين المغرب وشركائه الحاليين والمتوقعين، ضمن المجال األورومتوسطي برمته، لن  .432

تتأتى إال عبر نهج مقاربة متقدمة ومقدامة في المجال الدبلوماسي والسياسي، والتبادل الثقافي الوازن مع 

قا لمنطق االعتراف واإلقرار باستقاللية الدول في قراراتها وسياستها الداخلية، اؤالء الشركاء، وذلك وف

واحترام حقوقها الوطنية والسيادية، وتفهم المصالح المشتركة، بروح من التعاون والتبادل للمنافع البينية من 

 .أجل بناء جسور الصداقة والجوار
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 ربي والمغاربيالمغرب وآفاق التكامل االقتصادي  ضمن محيطه الع( ب

انطالقا من الروابط التاريخية والدينية والجغرافية والثقافية للمغرب، وما يحظى به من قدرات  .431

اقتصادية وسياسية وبشرية، فإن تعزيز حضوره وتفاعله االقتصادي والسياسي والثقافي والدبلوماسي، 

المغرب مؤاال ــ  كدولة ذات  وذلك راجع لكون. ضمن المجالين العربي والمغاربي، يكتسي أامية بالغة

تقاليد راسخة في حقل التعاون والسعي للتكامل متعدد األوجه في اذين المجالين ـــ لتعزيز موقعه التاريخي، 

من جهة، وللتعريف بالنموذج المغربي للديمقراطية والتنمية، من جهة ثانية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية 

 .الراانة بالمنطقة

 

غرب، على الدوام، لتحقيق الوحدة بين شعوب المنطقة العربية والمغاربية، التي يشكل بناء الم لقد سعى .433

االتحاد المغاربي، كاختيار استراتيجي، لبنة أساسية ضمن مشروعها الكبير، المبني على احترام السيادة 

السياسي واالقتصادي  الوطنية والوحدة الترابية لكل بلدان المنطقة، وكذا إرادة كل شعب في اختيار نموذجه

والتنموي، بعيدا عن االمالءات المفروضة إما بالقهر والقوة العسكرية لرأب اختالالت الداخل، أو خدمة 

 . لتكريس مصالح بعض الدوائر الخارجية

وأمام التحوالت الجذرية التي شهدتها، وما زالت تعيشها، العديد من دول اذه المنطقة، بات من الضروري 

ني مقاربة استشرافية للواقع العربي والمغاربي، المتغير باضطراد، قصد بلورة أشكال وفضاءات لبالدنا تب

ومحاور جديدة للتعاون متعدد األطراف، وسعيا للتكامل االقتصادي بما يعزز دور المغرب كدولة مركزية 

اصله مع األشقاء في في المعادلة بالمنطقة، ويتيح سبل النماء والتطور للمجتمع المغربي، في تفاعله وتو

 .المحيط اإلقليمي

تظل القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب، بكل مؤسسات الدولة ومكونات الشعب،  قضية مركزية ال  .436

 . تحتمل ادخار أي جهد في سبيل نصرة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني األبي

وتضامنه الكامل، مع نضاالت الشعب الفلسطيني  وإذ يجدد حزب التقدم واالشتراكية التأكيد على دعمه المطلق،

البطل، وحقوقه المشروعة في بناء دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس، وفي التصدي لسياسة 

االستيطان وتهويد المقدسات، يثمن عاليا برامج ومشاريع للتنمية متعددة األوجه، التي تنجزاا مؤسسة بيت مال 

تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، بشكل عام، اللة الملك رئيس لجنة القدس، والتي القدس، بتوجيهات من ج

 .وقضية القدس الشريف خاصة

دعم الجهود الديبلوماسية الرسمية للدولة، من خالل تنشيط الديبلوماسية الموازية، ويدعو الحزب، بإلحاح، إلى 

ريف بهذه القضية، وطنيا وإقليميا ودوليا، وبالتالي بجميع مستوياتها، لتعزيز اذا المسار، وللمساعدة في التع

التأسيس، اإلسهام في التأثير، وصناعة الرأي العام، بغية حشد الدعم والمؤازرة لعدالة القضية الفلسطينية، و

مجددا، لكي تسترد اذه القضية مكانتها كقضية ذات أولوية قصوى، قضية يجب أن تتبوأ صدارة األحداث، وأن 

ي مع تطوراتها ومساراتها على نحو يحول دون تمكن االحتالل االسرائيلي الغاشم من عزلها يتم التعاط

 .ومحاصرتها، عبر استغالل االنشغاالت الداخلية للدول العربية، أو النزاعات البينية القائمة
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راطية المعنية، في كما يعرب الحزب عن استعداده التام، والدائم، لإلسهام، بتنسيق مع القوى التقدمية والديموق

تفعيل اآلليات الناجعة لمساندة الكفاح الفلسطيني، بشتى السبل وعلى مختلف الواجهات، وفي العمل على إنجاح 

كل المبادرات التضامنية المشتركة، خاصة على الصعيدين العربي والمغاربي، وكذا في تعزيز وحدة الصف 

لدولة الفلسطينية الموحدة، والمضي قدما لتحقيق السالم العادل الفلسطيني وتماسكه، كأداة ال محيد عنها لبناء ا

 .والدائم في المنطقة

 رهان استرجاع وتقوية نفوذه اإلفريقي:  المغرب( ج

يلتئم المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم واإلشتراكية في خضم زخم تصاعدي ملحوظ للعالقات المغربية  .435

ية متعددة، وأثار حفيظة العديد من القوى اإلقليمية والدولية المهتمة اإلفريقية، استحسنته أوساط قارية ودول

بالشأن اإلفريقي، سواء منها القوى الراغبة في الحفاظ على مصالحها التقليدية بالقارة السمراء، أو تلك التي 

نحو تعاكس مصالح المغرب الحيوية في مجاله اإلفريقي، سعيا لمحاصرة نفوذه القاري اآلخذ في التوسع 

 . استرجاع أدواره السياسية، االقتصادية والتجارية، وإشعاعه الثقافي والديني المشهود له به تاريخيا

لذلك فإن مواصلة تنشيط التعاون متعدد األوجه بين المغرب وجيرانه وأشقائه األفارقة، على مختلف الصعد 

طبية والخبرات المختلفة لإلسهام في التنمية الدبلوماسية الرسمية والموازية، وتقديم المساعدات اإلنسانية وال

 .المستدامة للبلدان اإلفريقية، أضحى من أولويات األجندة الدولية للعالقات المغربية اإلفريقية

وبناء على كل ما تقدم، فإن حزب التقدم واالشتراكية، بما له من تقاليد أممية راسخة وإمكانيات سياسية  .438

ماسية الموازية، مطالب، كغيره من القوى الوطنية السياسية والمدنية وتجارب معتبرة في مجال الدبلو

والتمثيلية، باستثمار اذا المنحى اإليجابي لتطور العالقات الثنائية ومتعددة األطراف بين المغرب ونظرائه 

ع األفارقة، من خالل بلورة استراتيجية للتواصل، وتوطيد أواصر التعاون والتبادل، والتنسيق الفعلي م

األحزاب والمكونات السياسية والنقابية والنخب النشيطة في الساحة اإلفريقية، دعما لألدوار الدبلوماسية 

والسياسية الرسمية، بغية استرجاع وتقوية الحضور المغربي بمحيطه اإلفريقي، خدمة للمصالح الوطنية العليا، 

 .  وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية

 

 

 

 

 

 



 

48 / 59 

7024مارس  72  

 

 

 

 

 

 

II)  عمل احلزباسرتاتيجيه مشروع
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 :المنطلقات المرجعية

 (458إلى  422المواد من )الفصل الخامس : أطروحات المؤتمر الثامن، 

  2242ورقة خارطة الطريق المعتمدة من طرف اللجنة المركزية للحزب في دورة أكتوبر  ، 

  2228خالصات وأشغال الندوة الوطنية للحزب سنة ، 

  اللجان المركزية ووثائق الحزب ذات الصلة، مقررات 

 

 :الغايات واألهداف

   تعد وثيقة إستراتيجية عمل الحزب بمثابة برنامج العمل اإلجرائي المتضمن لآلليات، التدابير والوسائل

التنظيميةةة واللوجسةةتيكية والتواصةةلية الناجعةةة لتةةدبير الحيةةاة الحزبيةةة فةةي مختلةةف تجلياتهةةا بغيةةة تحقيةةق   

 .المرسومة األاداف

            تشةكل الوثيقةة أيضةا منهجيةةة العمةل االسترشةادية لمناضةالت ومناضةةلي الحةزب فةي مجةاالت اشةةتغالهم

المتعةةددة ومةةن مختلةةف مةةواقعهم التنظيميةةة، واةةي بوصةةلة العمةةل الميةةداني فةةي أفةةق تةةدبير أمثةةل للحيةةاة     

 .الحزبية وطنيا، جهويا ومحليا

 الفكريةةة مةةن مختلةةف الوثةةائق المعروضةةة علةةى أنظةةار   تسةةتمد الوثيقةةة شةةرعيتها التنظيميةةة ومشةةروعيتها

 .المؤتمر الوطني التاسع

            تراعةي الوثيقةة فةي كنههةا وأاةةدافها التنةاغم والمواءمةة الضةروريتين مةةع مجمةل المضةامين الةواردة فةةي

القانون األساسةي للحةزب، وثيقةة القضةايا االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة ووثيقةة الخطةة التواصةلية           

  .للحزب

 :مقدمة

 

تحةت   2242إذا كان المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم واالشةتراكية، المنعقةد فةي أواخةر شةهر مةاي       

، قةد مةر فةي أجةواء نضةالية مفعمةة بالحيويةة        "جيل جديةد مةن اإلصةالحات لمغةرب الديمقراطيةة     "شعار 

ة ؛ فةإن المةؤتمر   واالجتهاد وحرارة التفاعةل والنقةاش الفكةري، وشةكل محطةة سياسةية وتنظيميةة متميةز        

الوطني التاسع للحزب، المزمع عقده أواخر شهر ماي المقبل، يشكل محطة جديدة لتحقيق قفزة متجةددة  

 .في القادم من أعمال الحزب التنظيمية ومعاركه السياسية

 

ويجةةب التةةذكير، بةةأن المهةةام المطروحةةة علةةى أعضةةاء حةةزب التقةةدم واالشةةتراكية، سةةواء خةةالل فتةةرة        

مر الةةوطني أو إبةان انعقةةاده أو بعةد انتهةةاء أشةغاله، بصةةفة فرديةة وجماعيةةة، اةي العمةةل      التحضةير للمةؤت  

بروح التفاني والجدية والمسؤولية لتعزيز القوة االقتراحية وبلورة المضامين الفكرية األساسةية للحةزب   

ألمثةل  والكفيلة بتقوية حضور الحزب ومواصلة توسيع إشعاعه السياسةي ورقعتةه التنظيميةة، والتفعيةل ا    

وفةةي اةةذا اإلطةةار، ينبغةةي تظةةافر جهةةود . للتوصةةيات والقةةرارات التةةي ستشةةكل خالصةةة أشةةغال المةةؤتمر

مختلف مكونةات العائلةة الفكريةة لحةزب التقةدم واالشةتراكية مةن قطاعةات واياكةل ومنظمةات، إلعمةال            

خةتالف،  الذكاء الجماعي للمناضالت والمناضلين، ضةمن وحةدة الصةف التةي ال تنفةي تنةوع اآلراء واال      

سعيا لتحقيق مردودية أحسن عبر تحفيز كل الطاقات لتجويد العمل واألداء في بلةورة توجهةات الحةزب    

 .وتنفيذ برامجه المستقبلية

 

و لن يتأتى ذلك، إال بفضل االجتهاد لتطوير فعلنا السياسي خطابةا وممارسةة، وعبةر االنخةراط الةواعي      

نيا في صلب النضال الجماايري الهادف إلرساء قةيم  والمبدئي لكل مكونات الحزب محليا وجهويا ووط

الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ببالدنا، بحيوية وفعالية، واستثمار عقالني لنمو الحزب التنظيمةي  

 . وتطوره السياسي
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ولذلك فإن وضع استراتيجية عمل واضحة المعةالم وبينةة المنطلقةات والغايةات،  يعنةي تحويةل الحمةاس        

باحترافيةة  ( ظرفية وأخرى بعيدة ومتوسطة المدى)لي إلى طاقة للعمل، عبر صياغة برامج عمل النضا

، (المكتةةب السياسةةي، اللجنةةة المركزيةةة   )ونجاعةةة وواقعيةةة، لتفعيةةل وتنشةةيط أجهةةزة الحةةزب الوطنيةةة       

، ولجانةةةه الموضةةةوعاتية والوظيفيةةةة  (الجهويةةةة واإلقليميةةةة والمحليةةةة )وتنظيماتةةةه القطاعيةةةة، واياكلةةةه  

وذلةةك إلبةةراز شخصةةيته اليسةةارية . ومنظماتةةه الموازيةةة، لترسةةيخ تجةةذر الحةةزب فةةي المجتمةةع المغربةةي 

التقدمية االشتراكية فةي كةل أبعاداةا الفكريةة والنضةالية والسةلوكية، ولتحوليةه إلةى حةزب مةؤثر وفاعةل            

العدالةة  أساس في الحةراك االجتمةاعي، فةي خدمةة دولةة المؤسسةات والديمقراطيةة والتقةدم االقتصةادي و         

 االجتماعية والحداثة

 

 املبادئ والقيم املؤطرة لفكر وسلوك مناضالت ومناضلي احلزب: الباب األول 

 
 أي حزب نريد للمستقبل؟: القسم األول

سةةؤال مشةةروع يسةةائلنا جميعةةا فةةي حةةزب التقةةدم واالشةةتراكية لةةيس مةةن بةةاب التشةةكيك فةةي عراقةةة وقةةدرة حزبنةةا   

ع المتغيةرات الوطنيةة واإلقليميةة والدوليةة، ولكةن طرحةه للتةداول والحةوار بةين          المعهودة على التطور والتأقلم م

المناضالت والمناضلين ينبغ من حرصهم وغيةرتهم وتطلعةاتهم المشةروعة لبنةاء حةزب قةوي متةراص البنيةان،         

ور وألن قةانون التطة  . جدير بتاريخه النضالي الكبير، وتضحيات أجياله المتالحقةة مةن المناضةالت والمناضةلين    

نفسةةه يرتسةةي علةةى جدليةةة الوفةةاء والتجديةةد، فةةإن المرحلةةة التاريخيةةة التةةي يعيشةةها المغةةرب فةةي خضةةم مسةةارات   

التحول واالنتقال نحو بناء الدولة الديمقراطية العصرية المبنية على المواطنة الحق، وتثبيت قيم الحرية والعدالة  

غيةرات مةن حولنةا، وعبةر الةذات الحزبيةة نفسةها فةي         والمساواة، تفةرض علةى حزبنةا التفاعةل والفهةم األمثةل للمت      

مةن انةا يمكةن تحديةد بعةض المبةادئ والقةيم الجواريةة التةي يمكةن مةن            . العالقة مع المجتمع المتحةول باسةتمرار  

لشخصةية  " خالل تمثلها وتكريسها كمحددات للخطاب والسلوك السياسي للحةزب، وباعتباراةا العالمةة المميةزة     

 :ومن أامها" لتقدم واالشتراكيةالمناضل في صفوف حزب ا

 ،ربط الفكر بالممارسة بشكل يعكس ويكرس قيم ومثل الحزب 

 ،احترام الرأي والرأي اآلخر في إطار ترقية ثقافة الحوار ومجادلة االفكار 

  ،اعتماد مقاربة النوع في مختلف مناحي الحياة الحزبية سعيا لتحقيق المناصفة بين الجنسين 

 اسبة مع لتنشيط حركية دوران النخب،ربط المسؤولية بالمح 

 ،النجاعة والتكامل في الوظائف والمهام الحزبية 

  ،تأايل الموارد البشرية وترشيد المالية منها 

 ،التحفيز على المبادرة وإبراز الكفاءات 

  ،التعاقد على اإلنجاز وجودة األداء 

  ،تكريس الديمقراطية الداخلية إلرساء قواعد المؤسسة الحزبية 

 تربية على النقد البناء والنقد الذاتي و إرساء الديمقراطية الداخلية،ال 

  ،العناية بالعالقات اإلنسانية وتكريس ثقافة االعتراف 

 إرساء قيم التعاون والتضامن بين أعضاء ومكونات الحزب. 
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 احملاور الكربى السرتاتيجية عمل احلزب: القسم الثاني 

الةةب للوصةةول إلةةى أادافةةه ارتباطةةا مةةع التحةةديات المطروحةةة، بتحديةةد  إن حةةزب التقةةدم واالشةةتراكية مط

المهةةام التنظيميةةة والسياسةةية للمرحلةةة الراانةةة، وبلورتهةةا فةةي خطةةة عمةةل، بهةةدف تعبئةةة المناضةةلين،         

 : وتوجيههم سياسيا، وتأطيرام فكريا وتنظيميا انطالقا من المحاور التالية

 

 ثر، ينطلةق مةن التوجةه السياسةي الحزبةي      إبداع خطاب سياسةي جةذاب ومةؤ   : المحور األول

 ويتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين،

 بلورة إستراتيجية تواصلية على المستويين الخارجي والداخلي، :المحور الثاني 

 اعتمةةاد مقاربةةة للتكةةوين تسةةتجيب لحاجيةةات المناضةةلين تعزيةةزا لقةةدراتهم        :المحورالثالةةث

ذلةةك علةةى أسةةاس بةةرامج محليةةة، جهويةةة ووطنيةةة تلبةةي     الفكريةةة والسياسةةية والتنظيميةةة، و 

 االنتظارات والحاجيات الحقيقية، 

 ابتكار الصيغ الكفيلة بتقوية ماليةة الحةزب، وتنويةع مصةادر تمويةل أنشةطته       :المحور الرابع

 . وطنيا وإقليميا ومحليا

 

 

ط النضال تقوية وتنشيط الطاقات واملكونات احلزبية املختلفة مبا يعزز خ: الباب الثاني

 للحزب الدميقراطي

 
 التفعيل العملي الختيارات احلزب التنظيمية: القسم األول

إن التنظيم ليس غاية في حد ذاتها، بل او وسيلة لمقاربة الواقع في تعقيداته وحركيته، ولمد الجسور مع 

ات، قصةد  المحيط المجتمعي للحزب، واو أيضا وسيلة للتوظيةف العقالنةي واألمثةل للمةوارد وللمجهةود     

 .تحقيق األاداف المرسومة خدمة للمشروع السياسي للحزب

دينةاميكي وفاعةل، يتكةون    ( Système)لذا، يجب مقاربة إشكالية التنظيم الحزبي بصفة شةمولية كنسةق   

من حلقات تنظيمية، تختلف في مهامها ووظائفها، لكنها تتكامةل فةي تحقيةق األاةداف المسةطرة، ضةمانا       

إن .ت مردودية، تتسم بالمرونة والبساطة، وتتالءم مع المتغيرات المجتمعية الدائمةة للنجاعة والفعالية ذا

بروز أجيال جديدة من المناضالت والمناضلين، وظهور إشكاالت وقضايا أفرزاا التطور الموضوعي 

للمجتمةع المغربةةي، تفةةرض علينةةا التقةةاط داللتهةةا واإلجابةةة عنهةةا، وفةةق توجهنةةا الةةديمقراطي ومرجعيتنةةا  

 .شتراكية، بكثير من االنفتاح في إطار توظيف جدلية الوفاء والتجديداال

 :وبناء عليه، يتوجب االرتكاز على مقاربة إرادية جريئة تروم باألساس 

    ،تعزيةةز الحضةةور الحزبةةي مةةن خةةالل منتخبيةةه، تنظيماتةةه المحليةةة، القطاعيةةة، السوسةةيو مهنيةةة

 اايرية،النقابية والمدنية عبر الديناميات النضالية الجم

          تكريس مبدأ نضال القرب، مع تحديةد البةرامج واألنشةطة المالئمةة للحاجيةات المعبةر عنهةا مةن

 لدن مكونات الحزب، والمستجيبة للتحوالت المجتمية،

  ،وضع بنيات مرنة ومتجددة الستقبال وتأطير المواطنين 

  ،تطوير تقنيات التواصل الفردي والجماعي للحزب 

 اةداف عقةود البةرامج مةع القطاعةات الحزبيةة والمنظمةات الموازيةة         تطوير وتحيين مضامين وأ

 .وجمعيات المجتمع المدني
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 منهجية االشتغال وواجهات الفعل السياسي: القسم الثاني

إن نجاعةةة أي تنظةةيم سياسةةي، مهمةةا كةةان مسةةتواه وحجمةةه، تقةةاس بمةةدى تفعيلةةه علةةى أرض الواقةةع، وبديناميةةة      

تبار الخصوصيات المحلية بصفة مستمرة وخالقة، وأساسا بالنتائج المحصل عليها أجهزته، التي تأخذ بعين االع

وبنةاء عليةه، فةإن تأايةل التنظةيم الحزبةي، تةأايال حقيقيةا، اةو الةذي           . سياسيا وتنظيميا وإعالميةا وماليةا وانتخابيةا   

ات العمليةةة علةةى سةةتجعله قةةادرا علةةى إبةةداع أشةةكال جديةةدة لممارسةةة وظيفتةةه السياسةةية داخةةل المجتمةةع، واإلجابةة  

، فإنها عالوة على ذلك مقاربةة  ...(آليات تقنية ومساطر)واي تجليات رغم أنها تنظيمية . اإلشكاالت المطروحة

سياسةةية ضةةرورية، البةةد مةةن أخةةذاا بعةةين االعتبةةار فةةي كةةل المسةةتويات التنظيميةةة للحةةزب عبةةر مجموعةةة مةةن      

 :التدابير، نخص منها

 

 

 تنظيمات الترابيةاالنطالق من الفروع المحلية وال

 

اعتبارا لكون الفروع المحلية ومختلف البنيات التنظيمية الترابية اي أساس البناء التنظيمي واإلشةعاع السياسةي   

للحزب في عالقاته المباشرة مع المواطنين، فإنه بات من الضروري وضع دليل عملةي خةاص بهةذه التنظيمةات     

ادئ، والتقنيات التنظيمية والتواصلية، ومختلف آليات االستقبال األساسية؛ ويتضمن اذا الدليل مجموعة من المب

والتةةاطير واالسةةتدماج التنظيمةةي عبةةر مجمةةل الهياكةةل الحزبيةةة، النقابيةةة، القطاعيةةة السوسةةيومهنية، المنظمةةات      

 .الموازية، مراكز الخبرة والبحث المتخصصة، ومكونات النسيج الجمعوي المشتغل في مدار الحزب

البحث عةن الكفةاءات والمةوارد البشةرية المؤالةة      : ص اذا الدليل حيزا ااما للعمليات االنتخابيةوينبغي أن يخص

ألن تكون المحرك االنتخابي محليا، تكوينات خاصة في التدبير واستقراء حاجيات الساكنة المحليةة، والتواصةل   

عةةن المةةوارد ذات الخبةةرات  مةةع الشةةرائح المجتمعيةةة المةةؤثرة فةةي المجةةال الجغرافةةي للفةةروع المحليةةة، والبحةةث   

، والسةعي الةدائم   (إناثةا وذكةورا  )واإلمكانيات التدبيرية والتمويلية، وتقويةة النسةيج الشةبيبي التالميةذي والطالبةي      

 . لالنفتاح على الفعاليات الثقافية والرياضية واإلبداعية واإلعالمية المحلية

 

تتضمن كل البيانات والمعطيات والمستجدات المتصلة  كما يتوخى الدليل المشار إليه، وضع قاعدة بيانات محلية

عةةدد المنخةةرطين، التشةةكيلة االجتماعيةةة للمنخةةرطين، الفئةةات العمريةةة، التخصصةةات )بحيةةاة التنظيمةةات المحليةةة 

المهنية، الهيئات المنتخبة والتمثيلية، الهيئات القطاعية والموازية، االنشطة المحلية واالشعاعية، الموارد المالية 

للوجيستية، العمليات والمشاريع التنظيمية المبرمجة، التوقعات المستنبطة من مكامن القوة والضعف والمحيط وا

 .المجتمعي للفرع المحلي، ومؤاالت المجال الترابي والسياسي للمنطقة المتواجد بها

 

ة وربطها بشبكة ببنك ويرجى كذلك جعل قواعد البيانات المتوفرة محليا ران إشارة التنظيمات الحزبية المختص

المعطيةةات الخاصةةة بةةاإلدارة الوطنيةةة للحةةزب، مةةع ضةةرورة السةةهر التةةام علةةى الضةةبط والتحيةةين الةةدائمين لهةةذه   

 . المنظومة وفقا لما يتم تسطيره من استراتيجيات عمل وطنية، جهوية ومحلية

 

 منهجية اشتغال اللجنة المركزية 

حزب، والمسؤولة، فرديا وجماعيا، عن تطوره وحسن    تسييره، وعن تعتبراللجنة المركزية، القيادة الوطنية لل

 .تتبع تنفيذ برامجه، وتحريك عمله السياسي، وتأمين التنشيط الفّعال والناجع لمختلف ايئاته

وتجتمع اللجنة المركزية على أساس مشروع جدول أعمال محضر من طرف المكتب السياسي، يتم إرساله إلةى  

زية قبل انعقاد الدورة، مصحوبا بمشروع تقرير المكتب السياسي، وعند االقتضاء، بتقارير أعضاء اللجنة المرك

وتتةوج أشةغال الةدورة بعةرض تركيبةي      . الوظيفية قصد دراستها وتحضير المالحظات في شةأنها / اللجن الدائمة 

 .لألمين العام عن أشغال االجتماع مرفوقا بالقرارات والتوصيات المتخذة
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 الوظيفية/ ن الدائمة اشتغال اللج

إن نجاعة اشتغال اللجنة المركزية يتطلةب التفكيةر الجةدي فةي كيفيةة تشةغيل اةذا الجهةاز بالشةكل األمثةل بوضةع            

ومن الضروري الحرص على تكةوين اللجةن الدائمةة مةع     . آليات ومنااج تنظيمية تفضي إلى إنتاج تجربة نوعية

القةةدرة علةةى تنشةةيط االجتماعةةات، قةةوة   )لمةةؤاالت الالزمةةة اقتةةراح رؤسةةاء لهةةا، ممةةن تتةةوفر فةةيهم الكفةةاءات وا   

، قةةةدرات تحليليةةةة وتركيبيةةةة، تشةةةبع بوحةةةدة الحةةةزب وعنصةةةر موحةةةد ومةةةدمج      Ecoute activeاإلنصةةةات 

Fédérateur.)... 

وتشكل اذه اللجن على نحو يجعلها خزانا لألطر ومختبرا لألفكار، تشتغل علةى مشةاريع وبةرامج محةددة     

كما يتعين على كل لجنة دائمة أن تقترح برنامجا سنويا للعمةل  . بين دورتين للجنة المركزيةطيلة المدة الفاصلة 

ويسةهر رئةيس كةل لجنةة     . ارتباطا بمهامها واختصاصاتها، وتقديمه أمام أنظار اللجنة المركزية للمصادقة عليةه 

صةةحوبا بالتوصةةيات  علةةى تقةةديم تقريةةر مركةةز أمةةام اللجنةةة المركزيةةة، يعةةرض خاللةةه نتةةائج أشةةغال اللجنةةة م       

 .واالقتراحات

 

 منهجية عمل المكتب السياسي 

إن المهمة األساس للمكتب السياسي كهيأة للتفكير الجماعي وللفعل التدبيري الخالق، اي بلةورة توجهةات   

المؤتمر الوطني وقرارات اللجنة المركزية بشكل ناجع، والقيةام بعمةل إشةعاعي دائةم لمواقةف وسياسةة الحةزب،        

ر القوي والمستمر، والعمل كفريق متماسك ومتضامن، في إطار من التكامةل والفعاليةة، مةن خةالل     عبر الحضو

 . اتخاذ مبادرات جريئة، وإعالن مواقف شجاعة واستباق محكم لألحداث

 

 

الداعمة للمشروع  إسرتاتيجية التواصل واالنفتاح على النخب اجلديد: الباب الثالث

 احلداثي الدميقراطي للحزب

 
 حتديث تقنيات وسائل استقطاب واستدماج النخب : األول القسم

 

إن الحزب في كنهه ومنطق وجوده األساس، يتبلةور عمليةا ككيةان حةي يتفاعةل ويتطةور باسةتمرار مةن         

خالل قدرتةه علةى التجةدر فةي أوصةال المجتمةع والتموقةع الفكةري والميةداني ضةمن حركيتةه، والتعبيةر             

بمشةروعه المجتمعةي مةن جهةة، وكةذالك مةن خةالل أسةلوب عملةه          المنظم عن تطلعات الفئات المرتبطة 

واليات تدبير شؤونه وإستراتيجيته االستقطابية والتواصلية مةع الفئةات المعبةر عنهةا اجتماعيةا وسياسةيا       

وتأسيسا على ذلك فإن الحزب مطالب باعتماد منهجية تواصلية ناجعة تحقق له تعزيةز  . من جهة أخرى

له لالنفتاح الواعي على مختلف الفئات المجتمعية التواقة للتغيير والدمقرطة، المكتسبات المنجزة، وتؤا

وذلك عبر وضع قواعد بيانات وإحصائيات مدققة حول التشكيالت والفئات االجتماعية المنضوية تحت 

 :لواء الحزب على الشكل االتي

 

 التوفر على تشخيص دقيق للتنظيم الحالي للحزب - 2

 رجال؟/ نساء : عدد األعضاء  -

 الفئات العمرية؛ -

 الجامعيات؛/ نسبة  الجامعيين -

 مستويات التعليم؛ -

 رئيسات الجمعيات؛/ عدد رؤساء  -
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 المسؤوالت النقابيات؛/ المسؤولون النقابيون -

 ؛(جماعة 4312من أصل ) عدد الفروع المحلية  -

 الجهات؛/ األقاليم / عدد الفروع بالعماالت  -

 التوزيع الجغرافي عن طريق الخرائط؛ -

 التوزيع الترابي؛( الجماعات والبرلمان )منتخبات الحزب / منتخبيي  -

 إيجار؛/ ملكية : المقرات التي يتوفر عليها الحزب -

 وضعية المقرات و التجهيزات؛ -

إصدار نشريات دورية موضوعاتية تبرز تحاليل الحزب ومواقفه حول أام القضايا المجتمعيةة   -

 والنضالية كالية لتقوية قدرات المناضلين الفكرية 

تهيء جداول تتضةمن المعطيةات العمريةة والمهنيةة ومجةاالت نشةاط المناضةلين والتخصصةات          -

 والخبرات الحزبية في شتى الميادين

 

 

 التوفر آليات التنشيط والمواكبة واالستشراف التنظيمي - 3

وضةع آليةةات ناجعةة للمواكبةةة والتتبةع وتقيةةيم عمةل منتخبةةي الحةزب وكةةذا البةرامج واالنجةةازات        -

التنظيميةةة لمختلةةف القطاعةةات والمنظمةةات والجمعيةةات المرتبطةةة بةةالحزب عبةةر خلةةق لجةةان         

 :موضوعاتية ووظيفية، منها على سبيل المثال

 لجنة التنظيم وحياة الحزب واالنتخابات، -

 لجنة المناصفة وتكافئ الفرص، -

 لجنة القطاعات االقتصادية، واالجتماعية، والتنمية البشرية والبيئة، -

 افة واالتصال والحقوق والحريات،لجنة الثق -

 لجنة الطفولة والشباب واألسرة، -

 لجنة مجتمع المدني والتربية على المواطنة، -

 .لجنة العالقات الخارجية، والتعاون والدفاع عن الوحدة الترابية -

 

 

 مستلزمات حتديث احلياة التنظيمية الداخلية: الباب الرابع

 

 زبيةحتديث تدبري اآللة احل: القسم األول 

 األجهزة الحزبية المحلية  -أ 

الفرع المحلي اي الوحدة األساس للتنظيم الحزبي، لكونها الرابط العملي بين مشروعه المجتمعةي والمةواطنين،   

فإن األجهزة الحزبية المحلية من . والفضاء الذي تجري بداخله مجمل التفاعالت السياسية على المستوى المحلي

وأنشطتها المحكمة تسةمح بتةرويج أفكةار الحةزب وتوسةيع نفةوذه وتقويةة إشةعاعه، عبةر          خالل مبادراتها الخالقة 

 .تجسيد منهجية نضال القرب بشكل متواصل ومتجدد

وفي اذا السياق، ندرج بعض الشروط العملية، الموضوعية والذاتية، التي يجةب توفيراةا إلفةراز اياكةل محليةة      

 :ى نتائج ملموسةقادرة على بلورة األاداف الحزبية المحددة إل

            ،مواكبة فعلية لعمل الفةروع المحليةة، وتمكينهةا مةن آليةات التةدبير التنظيمةي وتقنيةات التنشةيط السياسةي

 ، وبرنامج عمل مسطر بآجال مضبوطة،(نوعية وعددية)على أساس أاداف محددة 

 ، مصاحبة منهجية التأطير والتكوين بسياسة إرادية في مجال تدبير الثروة البشرية 

 اتمام بالقضايا المحلية والتفاعل معها، وخاصة االجتماعية منها، اال 
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         إيالء أامية خاصة لقطاعات العمال والفالحين الصةغار، والشةباب بمةا فيهةا القطةاع الطالبةي والمثقفةين

 ، ...من كتاب وفنانين وسينمائيين، وأطر عليا

  العمل على إبراز أو تكوين قادة(Leaders )   العتراف والثقةة والتقةدير مةن طةرف     محليةين، يحظةون بةا

 المنخرطين والمواطنين، 

  ،الدفع بمسلسل االنفتاح اإليجابي للمناضالت والمناضلين على مختلف الفئات والشرائح المجتمعية 

  ،تمكين األجهزة المحلية من وسائل العمل الضرورية 

  لةةق التواصةةل بةةين المناضةةلين إلزاميةةة تةةوفر كةةل الهيةةآت اإلقليميةةة علةةى مقةةرات، ألنهةةا وسةةيلة للعمةةل وخ

طةاوالت، مكاتةب، كراسةي،    )والمواطنين، على أسةاس تةأمين المداومةة وتجهيةز المقةر بمةا اةو أساسةي         

، ويةةتم تهيئتةةه بشةةكل مناسةةب وعقالنةةي ...(تلفةةون، حاسةةوب، أدوات مكتبيةةة، تجهيةةزات سةةمعية بصةةرية،

وتتحمةةل اللجنةةة ...(. الحةةزب، قاعةةة اجتماعةةات، فضةةاء السةةتقبال المةةواطنين، مكتبةةة ألدبيةةات ووثةةائق   )

 . المركزية، كما سلف الذكر، أعباء المقار اإلقليمية

 إبرام عقود البرامج  –ب 

    إبةةرام عقةةود بةةرامج مةةع الهيةةآت الحزبيةةة المحليةةة اإلقليميةةة، علةةى أسةةاس أاةةداف نوعيةةة وعدديةةة، واقعيةةة

 .وطموحة، يتعين تحقيقها في آجال محددة، وتقييم نتائجها دوريا

 

مهنيةة والمنظمةات الجماايريةة والموازيةة      -كذلك بلورة عقود برامج خاصة بالقطاعةات السوسةيو   ويمكن

 (. انظر نماذج عقود البرامج المهيأة لهذا الغرض) للحزب 

 مداخل احلكامة احلزبية: القسم الثاني

ثقافةة المؤسسةة الحزبيةة    ترتكز الحكامة الحزبية على مجموعة من المداخل التدبيرية الهادفة إلى إرساء           

 :والعمل باألاداف المتوسطة والبعيدة المدى من خالل

 على مستوى التدبير –2        

 بلورة مقاربة مرنة ومتجددة للتكوين والتنشئة السياسية لفائدة منخرطي الحزب، -

 اعتماد مقاربة التعاقد على البرامج واألاداف في كل مجاالت اشتغال اآللة الحزبية، -

: منهجية عمل تأخذ بعين االعتبةار مقاربةة النةوع فةي مختلةف األنشةطة القطاعيةة للحةزب         بلورة -

 ،...الشباب، األساتذة، األطباء، المهندسون، الحقوقيون، الطلبة

 الشباب والطلبة والعمل على تأايل كفاءاتهم الفكرية والتنظيمية واالنتخابية،باالاتمام  -

ي وضع الهشاشةة، مةع الترافةع علةى قضةايا اةذه الفئةات        إبالء عناية خاصة للفئات المعوزة أو ف -

 وفق مقاربة تنموية مستدامة،

 

 على مستوى التكوين –7            

وضع منهجية للتكوين يروم تقوية القدرات وتقاسم المبادئ، القيم و المعلومات الالزمةة لتعميةق    -

 الحزبي؛القناعات و االنتماء لدى الرفيقات و الرفاق في كل مجاالت العمل 

تةتم  , للتكوين تابع للحزب، يتوفر على استقالليته من أجل تعبئةة المةوارد  ( أو معهد)خلق جامعة  -

 ايكلته بإدارة و أطر حزبية وغير حزبية؛

 :تكوين بواسطة الدورات -

 دورة أولية؛ 

 دورة جهوية؛ 

  دورة وطنية؛ 
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عند الرغبة في تحمل المهام  وإلعطاء مكانة  اعتبارية لهذه الدورات التكوينية، يمكن األخذ بها -

 .والمسؤوليات الحزبية

 على مستوى تكوين منتخبي الحزب   – 3

منتخبات الحزب ليتمكنوا من االستفادة، مباشرة بعد انتخابهم، من تكةوين  /وضع مسلك لمنتخبي -

يخول لهم التحلي بمبادئ، قيم و أفكار الحزب، و تمكةنهم بةدورام مةن تبليةغ تجةربتهم الميدانيةة       

 .الرفيقات/ مجال االنتخابات لباقي الرفاقفي 

تنظةةيم عمليةةات التنقيةةب والرصةةد والتكةةوين والتأايةةل الخاصةةة بمشةةاريع المنتخبةةات والمنتخبةةين  -

محليا، إقليميا وجهويا وفقا لبرنامج عمل سنوي يشرف عليه المسؤولون المحليون على الفروع 

ر وتنسةةيق تةةامين مةةع منتخبةةات    المحليةةة ومسةةؤولو القطاعةةات والمنظمةةات الموازيةةة وبتشةةاو     

 .ومنتخبي الحزب

 على مستوى تأهيل المجتمع المدني - 4 -

إن التعامل مع جمعيات المجتمةع المةدني الجةادة والملتزمةة بقةيم الحداثةة والديمقراطيةة والعدالةة          -

 :االجتماعية يقتضي بداية 

 

ل على حل مشةاكلهم  اعتبار جمعيات المجتمع المدني كتنظيم للقرب للمواطنات والمواطنين تعم -

 اليومية؛ واي شريك بحكم الدستور للعمل الحزبي والحكومي والتمثيلي،

يعمل الحزب على بلورة مقاربة تشاركية في اتجاه اذا الصنف الجاد مةن الجمعيةات فةي تكامةل      -

 وتواصل خالق بين العمل الحزبي الصرف والعمل التطوعي المدني الذي خلقت من أجله،

ت الجدية للرفيقات والرفاق الهادفة إلى الفعةل الجمعةوي المتميةز عةن الفعةل      تشجيع كل المبادرا -

  السياسي والمتكامل معه،

اسةتثمار اةذا المجةال بمةا يوسةع صةفوف الحةزب وينشةر مواقفةه ويعةرف ببرامجةه            العمل علةى   -

 وبأادافه في نسيج الشرائح المجتمعية،

سةتفادة مةن تكوينةات خاصةة لتطةوير      تمكين الرفاق الناشطون في نسيج المجتمع المدني مةن اال   -

 .القدرات في اذا المجال

 

 اإلدارة املركزية للحزب: القسم الثالث    

يشةةكل التسةةيير اإلداري العصةةري والتةةدبير المةةالي الرشةةيد للحةةزب أحةةد أاةةم الةةدعائم األساسةةية لوضةةع     

االرتقةاء بمسةتوى   الحزب على سكة التحديث واالحترافية، وفق قواعةد الحكامةة الجيةدة والمسةاامة فةي      

ولتحقيةق اةذا المبتغةى، يتعةين القيةام بةاإلجراءات       . الممارسة واألداء المهني لةإلدارة المركزيةة الحزبيةة   

 :االستعجالية التالية

 .قيام اإلدارة الوطنية بمهمة صياغة تمثل تنظيمي ومجالي وبشري لإلدارة الوطنية المنشودة -

يةةةا وإداريةةا وإخضةةاعها إلةةةى مسةةاطر مكتوبةةةة    مواصةةلة تحسةةين الطةةةرق التدبيريةةة المتبعةةة مال     -

 .وواضحة
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جرد شامل للحاجيات اإلدارية والخدماتية واللوجيستيكية اآلنية والمستقبلية لدعم عمل عضوات  -

 (.organigramme)وأعضاء القيادة الوطنية من خالل نظام إداري واضح المعالم 

جديةد للحةزب، لةيالئم مكانةة الحةزب      السهر على توفير لوازم العمل الضرورية للمقر الوطني ال -

 .وتطلعاته ويستجيب للقيام باألعمال المطلوبة

االاتمةةام باألوضةةاع الماديةةة والمعنويةةة للمةةوارد البشةةرية العاملةةة بةةالمقر الةةوطني، والرفةةع مةةن     -

 .قدراتها التدبيرية

 

 مساطر تنظيمية وتدبيرية -أ     

لية التي لم يتطةرق لهةا القةانون األساسةي للحةزب،      يتعين سن المساطر لإلجابة على بعض القضايا الداخ

لتوحيد الممارسات وتنظيم العالقات بين األجهزة الحزبية، غير أن كثرتهةا يمكةن أن تةؤدي إلةى ظهةور      

ومةةع ذلةةك فةةإن اللجةةوء إليهةةا يكةةون ضةةروريا فةةي حةةاالت  . ممارسةةات بيروقراطيةةة وتصةةرفات متحجةةرة

و سوء التدبير المةالي، أو بوجةود خالفةات أو انزالقةات     وجود مخاطر تتعلق بإتالف ممتلكات الحزب، أ

 ...تنظيمية،

 

 الموارد المالية للحزب -ب 

 :العمل على بلورة سياسة مالية مقدامة واستشرافية تنطلق بداية من -

 .البحث عن موارد إضافية دائمة -

 . تنمية ممتلكات الحزب -

 

 . تنفي مسااماتهم المحليةالحرص على أداء أعضاء اللجنة المركزية لمساامات وطنية ال -

 .تفعيل مبدأ اشتراك كافة مناضالت ومناضلي الحزب -

 . اعتماد ميزانية سنوية واضحة تواكب األاداف المسطرة وتعمل على ترشيد النفقات المالية -

على ضةوء مةا سةبق، فةالمطلوب اةو تسةطير برنةامج عمةل مةدقق ومتكامةل، مرحلةي ومتوسةط المةدى،              

ات السياسية والتنظيمية والتواصلية، محليةا ووطنيةا، وعلةى صةعيد تنظيمةات      يتضمن األنشطة والمبادر

الحزب وقطاعاته السوسيو مهنية ومنظماته الموازية، وذلك في ضوء مقررات المؤتمر الوطني التاسع 

 .للحزب، خاصة منها ذات الصلة بالجانب التنظيمي

 واجهة العمل الجماهيري: الباب الخامس

 
 بي و املنظمات اجلماهرييةالنقا: القسم األول

دعةةةم النضةةةاالت الجماايريةةةة والنقابيةةةة والحقوقيةةةة والجمعويةةةة المنخرطةةةة فةةةي صةةةلب البنةةةاء      -

 الديمقراطي للدولة والمجتمع،

خلةق جسةور تفاعليةة بةةين الحةزب وقطاعاتةه ومنظماتةه الموازيةةة وفقةا اللتزامةات محةددة حةةول           -

 الوسائل والموارد واألاداف المنشودة،

 مناضل في مجال االشتغال والتاطير في النسيج النقابي والجمعوي،وضع دليل ال -
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التفكير في خلق شبكات الجمعيةات النشةيطة والقريبةة مةن الحةزب علةى شةكل تنسةيقيات جهويةة           -

 ووطنية وربطها بمنتخبي الحزب،

تشجيع خلق المنتديات الشةبابية والطالبيةة فةي المؤسسةات التعليميةة والجامعيةة فةي أفةق تشةكيل           -

 ية وطنية للعمل الطالبي،بن

 بلورة الربامج واملشاريع االنتخابية: القسم الثاني

إن الحزب باعتباره مشروع حكومة في الظل تحمل برنامج عمل متكامةل لتةدبير الشةأن العةام الةوطني،      

يستوجب العمل باحترافية ونجاعة وتتبع ومواكبة موصولين لمختلف أطوار البرمجة والتهيةئ والتةدبير   

ومةن انةا ينبغةي إفةراد ايئةة تنظيميةة تحةت إشةراف المكتةب السياسةي           . حقاقات االنتخابية المختلفةلالست

 :واللجنة المركزية للحزب تعمل على ثالث مستويات

  بلورة المشاريع والدراسات والتوقعات االنتخابية – 3

 .تحليل األوضاع االقتصادية واالجتماعية العامة للبالد -

 .ياسيتقييم تطورات المشهد الس -

 .تقييم الوضع التنظيمي للحزب وتحديد المهام المطروحة -

 .تقديم خارطة الطريق العامة وبرامج العمل القطاعية -

 .تقييم تقارير اللجن الدائمة -

 .تقييم وتتبع العمل التحضيري لالنتخابات -

  بلورة اإلستراتيجية االنتخابية – 1

 .باتبلورة االستراتيجية التواصلية للحزب الخاصة باالنتخا -

 .ربط مواضيع التكوين بمسألة االنتخابات -

 .إعداد لوائح المرشحين والشروع في تأطيرام والعمل الملموس إلى جانبهم -

 .(sélection de profils)رصد وإعداد مشاريع المرشحين لالنتخابات  -

 

 تنشيط الواجهة الدبلوماسية للحزب: الباب السادس

 

ة الدبلوماسةية للحةزب تراعةي األولويةات والمصةالح      بلورة منهجية متجةددة للعمةل علةى الواجهة     -

 الوطنية

تنشةيط دور الدبلوماسةية الموازيةةة لمختلةف منظمةات الحةةزب مةع نظرائهةا بالخةةارج وفقةا لةةدفتر         -

 التزامات بجودة األداء واالنجاز

إعةةادة بلةةورة أولويةةات العمةةل الدبلوماسةةي الحزبةةي وفقةةا للمتغيةةرات الدوليةةة ومةةوازين القةةوى          -

 الصاعدة

تعةةاون وتقويةةة العالقةةات األمميةةة التقليديةةة للحةةزب مةةع كةةل األحةةزاب اليسةةارية واالشةةتراكية      ال -

 .والتقدمية والديمقراطية عبر العالم

العمل على تقوية حضور الحزب وتمثيله في مختلف الهيئات الدولية التةي تتواجةد فيهةا مختلةف      -

ي العالقةةات الدوليةةة، وكةةل مختلةةف حركةةات اليسةةار العةةالمي، األحةةزاب الديمقراطيةةة المةةؤثرة فةة 

فضاءات التبادل والحوار والمنتديات سياسية التقدمية الدولية، وذلك للتعريةف بقضةايا المجتمةع    

 :المغربي والدفاع عن مصالحه العليا في اذه الفضاءات، خصوصا منها 
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 الواجهة اإلفريقية، -

 االورومتوسطية، -

 االسيوية والالتينية، -

 .العربية والمغاربية -

يز على البعدين اإلفريقي واألمريكي الالتيني والمتوسطي والعربةي والمغةاربي فةي إطةار     الترك -

 جنوب،-التعاون وتنشيط الحوار شمال

العمل بموازاة الدبلوماسية الرسمية على تنشيط الوساطة بين المغرب وبعض البلةدان اإلفريقيةة    -

 والالتينية والمتوسطية الصديقة

زب وبعةةض قةةادة الةةرأي مةةن شخصةةيات ثقافيةةة وفكريةةة وفنيةةة    بلةةورة مقاربةةة تكامليةةة بةةين الحةة   -

ورياضةةية ورجةةال ونسةةاء أعمةةال بقصةةد المسةةاامة فةةي تمثيةةل المغةةرب فةةي المنتةةديات الدوليةةة     

 . وللدفاع عن القضايا والمصالح العليا للوطن وفي مقدمتها القضية الوطنية

  

 

 


