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مقدمة في الحوار

ورشا حواريا  ونصف،  عام  مدار  والتنمية، عىل  العدالة  أدار حزب 

وجهويا  مركزيا  واملجالية،  التنظيمية  مستوياته  مختلف  عّم  مهام 

مبختلف  الحزب  أعضاء  ملشاركة  اإلمكانية  فيه  وفُتحت  وإقليميا، 

الوطني/الداخيل  الورش  هذا  عىل  أضفى  ما  وهو  اململكة.  ربوع 

أن  إىل  وأفضت  فعالياته وعمقت مضامينه،  أغنت  حيوية وحامسة 

يحّقق العديد من األهداف املتوخاة منه.

قناعته  متثل  إطار  يف  الورش  هذا  إحياء  عىل  الحزب  حرص  جاء 

الراسخة بأنه ليس مجرد قناة للمشاركة يف العمليات االنتخابية أو 

تدبري مخرجاتها، بقدر ما هو فضاء جامع لكل مناضالته ومناضليه 

حيث  والنضايل،  اإلصالحي  مرشوعه  يف  االنخراط  اختاروا  ممن 

و»أطرا  منهجية«  و»قواعد  فكرية«  »تصورات  ضمنه  يتقاسمون 

مفاهيمية وتحليلية« و»أهدافا وغايات سياسية« متقاربة ومشرتكة.

عليهام  استقرت  كام  الحزيب،  والعمل  الدميقراطية  فاملامرسة 

مسمى  رشوط  يحوز  ليك  تجمع  أي  أن  تبينان  اإلنسانية،  التجربة 

التقليدية  مبهامه  قيامه  جانب  إىل  عليه،  فإن  سيايس«  »حزب 

التأطريية والتمثيلية، أن ينهض بأدوار حيوية أخرى من قبيل العمل 

إثراء  يف  واإلسهام  املناضلني  وتكوين  املواطنني  تأطري  عىل 

النضايل  وكسبه  اإلصالحي  مرشوعه  وتعهد  العمومي،  النقاش 

معطيات  تفرضه  ما  ضوء  يف  والتجديد،  بالتطوير  السيايس  وأدائه 

الواقع من تطورات وتحوالت.
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من  إال  والرشوط  املواصفات  بهذه  التحقق  للحزب،  يتأىت  ولن 

حيث  السيايس،  والنقاش  الفكري  للحوار  فضاءات  خلق  خالل 

التفسريات  يف  والتناظر  والتصورات..  األفكار  بني  التفاعل 

والتقديرات..والتعاون  املواقف  يف  والطروحات..والتفاعل 

يؤمِّن  أن  للحزب  يكفل  الذي  األمر  والتقوميات.  التقييامت  عىل 

عنها  ينتج  مشرتكة  سياسية  ثقافة  خطه  مع  واملتعاطفني  ملنخرطيه 

مسالك  يف  وتقارب  وتقديرا،  تحليال  التفكري،  منهجية  يف  تشارك 

يربر  ما  الرشوط  هذه  حيازة  يف  ولعل  وتنزيال.  نضاال  العمل، 

االنخراط يف مرشوعه والنضال من داخل هيئاته ومؤسساته.

وال شك أن للحوار، فوائد جمة وعوائد متنوعة، إن مل يكن هو يف 

بأخالق  تحلِّيا  الفضائل  من  لكثري  مستجلٌب  فهو  فضيلة.  ذاته  حد 

النقاش والتحاور.. تواضعا وتفاعال وتعاونا، ومترسا عىل فضيلة 

اإلجابات،  من  ملزيد  وطلبا  لالجتهادات  تنسيباً  الذايت...  النقد 

لنفعه. واستدامة  اإلصالحي  للمرشوع  وإغناء  للُوْسعِ  واستفراغا 

هذا فضال عن تكريس اإلميان واالقتناع بأن أي مرشوع إصالحي 

مهام قويت أطروحاته واستوت قواعده، فإنه يبقى مجهودا برشيا 

والصواب.  للخطأ  والقابلية  والنقصان  القصور  بسامت  مطبوعا 

لَزِمُه العمل عىل  وأنه ليك يتجاوز موارد قصوره وشوائب نقصانه 

فأي مرشوع إصالحي مستٍو  األفكار.  التشاور إلنتاج  نهج مسلك 

عىل سوقِه وجب أن يكون اجتهادا جامعيا ومجهودا مشرتكا يتاح 

تنزيلها،  لحظة  والتعاون  أفكاره  وتخصيب  قيمه  متثُُّل  للجميع  فيه 

التمتع  للمناضلني  يضمن  ودميقراطي  فعال  تنظيمي  بناء  ضمن 

أرضية  عىل  النضال،  بواجبات  واالضطالع  ذاتها  االنتامء  بحقوق 

ومتساوية. عادلة 
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الورش  هذا  تدبري  عىل  والتنمية  العدالة  حزب  أقبل  النفس  بهذا 

الجامعي وعمق  التفاكر  لسنة  الوطني، مبا عّزز مامرسته  الداخيل 

السياسية  الثقافة  يصون  مبا  املشرتك،  التشاوري  أدائه  فضيلة 

املشرتكة ملجموع أعضائه ويغنيها، وميكنهم من متلك مضامينها 

وتصوراتها والتشبع بقيمها وقواعدها.

الحوار  وتوصيات  خالصات  لعرض  أرضية  التقرير  هذا  وميثل 

الداخيل ومناقشات اللجنة املرشفة عليه.

الحوار  § للحزب في  رصيد معتبر  والدواعي:  السياقات 
الداخلي

بغرض  الثامن  الوطني  املؤمتر  بعد  الداخيل،  الحوار  جاء  لقد 

بالنظر  خالله،  أو  له  تحضريا  سيايس  نقاش  إجراء  عدم  استدراك 

قرار  فكان  آنذاك.  الحزب  بها  مير  كان  التي  املرحلة  لطبيعة 

بعد  ما  مرحلة  إىل  السيايس  النقاش  يُرجأ  بأن  الوطني  املجلس 

جعل  عىل  واالقتصار  داخيل،  حوار  إجراء  خالل  من  املؤمتر 

املؤمتر محطة تنظيمية رصفة. وهو ما أقره املؤمتر الوطني وصدر 

يف بيانه الختامي.

وبالفعل، كان قرار إرجاُء إجراِء حوار سيايس إىل ما بعد املؤمتر 

الحزب  بها  ميّر  كان  التي  الظروف  إىل  بالنظر  صائبا  قرارا  الثامن 

آنذاك، والتي شهدت خالفا عميقا بني أعضاء الحزب يف مختلف 

العام  األمني  حكومة  تشكيل  مخرجات  تقييم  حول  املستويات 

الدكتور سعد الدين العثامين.

لقد كشف هذا االختالف تفاوتا يف قراءة متغريات الواقع السيايس 

مّس،  الذي  التفاوت  وهو  منها.  للحزب  املالئم  املوقع  وتقدير 
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الحزب  هوية  معامل  تصور  حول  اختالفا  أبعاده،  من  العديد  يف 

والسياسية،  الفكرية  مذهبيته  ومضامني  السيايس  خطه  وتوجهات 

ثم بناء مواقفه السياسية وفقا ملا تقتضيه منهجيته يف فهم وتحليل 

الفكرية  استحقاقاتها  مختلف  واستحضار  اللحظة  سياقات 

والتنظيمية.  والسياسية 

لقد جاء الحوار الداخيل، الذي هو الثاين يف تاريخ الحزب، متِسام 

بالشمولية:

أوال، من حيث القضايا التي أثارها واملوضوعات التي ناقشها، إذ 

أبعاد املرشوع اإلصالحي للحزب من خالل  التعرض ملجمل  تم 

التصدي ألربعة أسئلة أساسية وهي: 1(»سؤال هوية الحزب؟« مبا 

الهويايت  بعدها  يف  الذات  مقومات  تشخيص  إىل  يرنو  سؤال  هو 

وبلورة  واقعه  فهم  يف  الحزب  منهجية  عىل  ذلك  وأثر  واملذهبي 

التنظيمي؛  منوذجه  وبناء  الحزيب  خطابه  وصياغة  النضايل  خطه 

ووطنيا،  وإقليميا  دوليا  بالحزب  املحيط  الواقع؟«  2(»سؤال  ثم، 

تفاعله  يف  للحزب  املناسب  املوقع  اختيار  من  ذلك  يستتبعه  مبا 

مع فرص هذا الواقع وتحدياته، وكذا، 3(»سؤال الكسب؟« مبا هو 

تقييم للكسب اإلصالحي العام للحزب وألدائه السيايس يف تفاعله 

العمل؟« مبا  ما  »سؤال   ،)4 الواقع املحيط، وأخريا،  مع تحوالت 

املرحلة  تحديات  ملختلف  الجامعي  استيعابنا  يطرح  سؤال  هو 

املستقبل. واستحقاقات 

مختلف  يف  املشاركني  وعموم  تنظيمه  مستوياُت  حيث  من  ثانيا، 

جوالته، إذ تم تنظيمه عىل الصعيد الوطني يف أربع ندوات وطنية، 

الوطن  برتاب  14منها  ندوة جهوية،   )16( ثم جهويا يف ستة عرشة 

56 ندوة  تنظيم  إقليميا من خالل  بأوربا، ثم  الحزب  بفروع  واثنتان 

التي شملت  الندوات  إقليمية عمت مختلف ربوع اململكة. وهي 
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مضامني  أغنى  الذي  األمر  الحزب،  ومناضيل  مناضالت  عموم 

األهداف  تحقيق  يف  وافر،  بحظ  وساهم،  الحوار  وخالصات 

والغايات املرجوة منه.

والغايات § المنهجية 

منذ البدء، كان الوعي راسخا بأن الداعي وراء مطلب تنظيم حوار 

دون  حال  الذي  الحزب  أعضاء  بني  االختالف  تدارك  هو  داخيل 

متقارب  وتقييم  الواقع  ملعطيات  مشرتكة  قراءة  عىل  اجتامعهم 

الوطني  السيايس. حيث حرص املؤمتر  ملواقف الحزب وسلوكه 

بأن  التأكيد  عىل  املرحلة«  »توجهات  ورقة  خالل  من  الثامن 

تطوير  هو  األساس  هدفُه  الداخيل  السيايس  بالحوار  »النهوض 

الثقافة السياسية املشرتكة يف التعاطي مع املتغريات السياسية«.

وما دام أن أصل اإلشكال حسب تشخيص املؤمتر الوطني متعلق 

التمهل  بلزوم  انعقد  قد  القرار  فإن  املشرتكة،  السياسية  بالثقافة 

تتوفر،  أن  حني  إىل  داخيل  سيايس  حوار  أي  إنجاز  يف  واالنتظار 

بقراءة  القيام  رشوط  أعاله،  املذكورة  الورقة  ذلك  إىل  تشري  كام 

بتدبري  يتعلق  فيام  خاصة  األخرية،  للمرحلة  ودقيقة  موضوعية 

وهي  وتداعيات.  نتائج  من  ذلك  عن  أسفر  وما  الحكومة  تشكيل 

الرشوط التي قّدر املؤمتر الوطني بأنها غري متوفرة لحظة انعقاده. 

كام أرشد إىل أن يتم الحوار يف احرتام لثالثة ضوابط، وهي: 

اجتهادي أ.  تدبري  هو  للمرحلة  السيايس  التدبري  بأن  اليقني   

يحتمل الصواب والخطأ، وبالتايل فإن أي تقييم لهذا التدبري 

االتهام  لغة  عن  بعيدا  املنطق  بهذا  مؤطرا  يبقى  أن  بد  ال 

الجاهز والتخوين املسيئ؛ 
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أن مسؤولية هذا التدبري مسؤولية جامعية يتحملها الجميع؛ب. 

أن أي تقييم سيايس أو حوار داخيل لَزِمُه أن يتأطّر بالحرص ج. 

ووحدته  السياسية  الحزب  لحمة  عىل  للحفاظ  الجامعي 

طمعا  الدوائر  به  يرتبص  من  كل  أمام  الباب  وسد  التنظيمية 

يف توسيع شقة الخالف وتعميق هّوته.

ويف إطار من هذه املنهجية، حّدد املؤمتر الوطني األخري غايات 

الحوار الداخيل يف ثالثة أمور مركزية، وهي: 

ترسيخ ثقافة سياسية مشرتكة يف التعاطي مع املتغريات؛. 1

بلورة قراءة جامعية للمرحلة؛. 2

السابع . 3 املؤمترين  بني  الحزب  ألداء  شامل  تقييم  إجراء 

والثامن.

باعتبار  للحزب،  العامة  األمانة  أصدرت  االتجاه،  نفس  ويف 

الوطني  املؤمتر  قرار  تنفيذ  يف  عاتقها  عىل  امللقاة  املسؤولية 

وحددت  الحوار،  هذا  منهجية  بشأن  ورقة  داخيل،  حوار  بتنظيم 

أهدافه الكربى يف أربعة عنارص أساسة، وهي: 

بني . 1 والحزيب  الوطني  العام  للسياق  جامعية  قراءة  إنجاز 

تعلق  ما  خصوصاً  والثامن،  السابع  الوطنيني  املؤمترين 

منذ  بالدنا  فيه  الذي سارت  والتنموي  الدميقراطي  باملسار 

2011؛

منجزات . 2 من  راكمه  وما  السياسية  الحزب  تجربة  تقييم 

املستوى  عىل  قصور  من  أداءه  تخلّل  وما  ومكاسب 

السيايس العام؛
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التنظيمية . 3 الصعوبات  ورصد  الحزبية  الذات  تشخيص 

والتواصلية التي كشفت عنها املرحلة السابقة؛

والسيايس . 4 واملنهجي  الفكري  اإلصالح  مداخل  بلورة 

الظروف  يتيح  أن  شأنه  من  مام  والتنظيمي  واملؤسسايت 

املناسبة لبلورة انطالقة متجددة للحزب.

األمر  فان  والعموم،  بالعمق  يتصف  حوار  هو  املطلوب  وألن 

مسؤولة  مقاربة  نهج  خالل  من  وحكمة  بتبرص  تدبريه  استدعى 

األهداف  وتحقيق  العالقة  اإلشكاالت  حّل  عىل  تعني  ومتوازنة 

املتوخاة. 

وقيمه  الحوار  مقومات  عىل  التواضع  تم  اإلطار  هذا  ويف 

الوطنية  ومحطاته  له  الناظم  املؤسسايت  واإلطار  وموضوعاته 

واملجالية من خالل ورقة منهجية تم عرضها عىل املجلس الوطني 

واللجنة الوطنية. وهو األمر الذي يّس بأن يكون هذا الحوار حوارا 

تراكميا وطنيا ومنتجا وإيجابيا. فقد تناول مختلف القضايا الخالفية 

وسياسية  ومنهجية  فكرية  منطلقات  من  الحزب  عىل  املعروضة 

والتامس  والصدق  النزاهة  قيم  أساس  عىل  عولجت  واضحة، 

الصواب يف الرأي والتقدير واإلقرار بالحق املتبادل يف االختالف.

وعموم  الحزب  هيئات  مختلف  شمل  االختالف  أن  وبحكم 

أعضائه، فإن االختيار قد وقع عىل أن تُدّشن فعاليات الحوار عىل 

الصعيد الوطني ثم يتم تنزيله، بالتدريج، عىل الصعيدين الجهوي 

هيئات  مختلف  عن  متثيليات  مشاركة  ضامن  مع  واإلقليمي، 

الحزب املركزية واملوازية واملجالية، وتخصيص شباب وشابات 

الحزب بحصة معتربة عّمت كل املكتب الوطني لشبيبته ومكاتبها 

الجهوية، يف املرحلتني الوطنية والجهوية للحوار الداخيل.
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وتيسري  االختالف  نطاق  تضييق  يف  ساهمت  التي  املقاربة  وهي 

تحظى  الحوار  خالصات  بدأت  فشيئا  وشيئا  معالجته،  سبل 

خالصات  وأنها  خاصة  عليها،  واجتامعهم  الحزب  أعضاء  بالتآم 

استوعبت القدر األكرب من املالحظات واالستدراكات والتقييامت 

مختلف  يف  الحوار  يف  املشاركون  بها  تقّدم  التي  واالنتقادات 

محطاته الوطنية والجهوية واإلقليمية. وهناك مؤرشات عديدة تؤرش 

عىل نجاح محطة الحوار الداخيل، لعّل من أهمها املستوى الجيد 

ُجمعت  التي  وهي  ومناقشات،  وتعقيبات  مداخالت  للمشاَركات، 

ومقدار  مضامينها  غنى  عىل  ويشهد  للحظة  يؤرخ  مهم  مجلد  يف 

فضال  هذا  وأسئلتها.  إشكاالتها  معالجة  يف  واملسؤولية  الجدية 

الحزب  ألعضاء  التلقائية  والتعبئة  واملشاركة  الحضور  حجم  عن 

الندوات  الحضور يف  متوسط  بلغ  إذ  املحطة،  هذه  لالنخراط يف 

واإليجابية  األخوية  األجواء  عن  فضال  هذا  حوايل75%.  الوطنية 

الجميع  فيها  عرّب  والتي  الحوار،  ندوات  مختلف  فيها  مرت  التي 

املستوعب  الراقي  النقاش  وأخالقيات  الحوار  بقيم  تحلِّيِهم  عن 

واملتعدد.
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المحور األول:
المشروع اإلصالحي للحزب-مقومات ثابتة وحاجة إلى التجديد
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كان للمسار التاريخي الذي تشكل ضمنه حزب العدالة والتنمية أثر بالغ يف تحديد 

عنارص هويته الحزبية ومقومات مذهبيته الفكرية وتوجهات خطه السيايس. ولعل 

من بني هذه العنارص التي أثرت يف هذه املسرية ما ارتبط بطبيعة النسق السيايس 

الوطني واختياراته املبكرة يف اعتامد مبدأ التعددية الحزبية ورفض أي نزوع نحو 

الفاعلني  ملختلف  املجال  فتح  الذي  املسار  وهو  الواحد.  الحزب  نظام  إرساء 

والفعل  للعمل  النضالية،  ومنهجياتهم  اإليديولوجية  مشاربهم  بتعدد  السياسيني، 

يف أرض الواقع.

هذا االنفتاح املقّدر، وإن تعرض يف بعض الفرتات من تاريخ املغرب السيايس 

القبول  منطق  زّك  إيجابيا  نفسا  أرىس  أنه  إال  وانحسارات،  الرتدادات  الحديث 

بالتعددية الحزبية وسعى إىل استثامر فوائدها يف الدفع مبسار التقدم الدميقراطي 

الذي تحاول بالدنا إنجازه طيلة عقود ما بعد االستقالل.

تجربة  بوصفها  والتنمية،  العدالة  حزب  تجربة  تربز  السيايس،  السياق  هذا  يف 

العديد  بتقدير  تحظى  واملقومات جعلتها  العنارص  من  العديد  طياتها  مزجت يف 

من املتابعني والباحثني داخل املغرب وخارجه، تجربة استوعبت ضمنها وطنية 

الحركة  بحزب  األمر  تعلق  سواء  الحزب  راِفَدْي  ودميقراطية  وإصالحية  وأصالة 

الشعبية الدستورية الدميقراطية أو بحركة التوحيد واإلصالح.

للحزب، وعىل رأسها املجاهدان  التاريخية  القيادات  العديد من  لقد كان لجهاد 

عليهام،  الله  رحمة  الوكويت  الله  بنعبد  واألستاذ  الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 

من  نضالهم  ثم  والتاريخي،  السيايس  استقالله  وإنجاز  املغرب  تحرير  أجل  من 

أجل إرساء قواعد مامرسة دميقراطية وطنية مؤمنة بالثوابت التاريخية والحضارية 
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دور  لذلك  كان  الوطنية،  الحركة  وقوى  امللكية  املؤسسة  بني  التعاون  وبرضورة 

العدالة والتنمية مبا هو حزب سيايس يجمع  بارز يف ترسيخ مالمح هوية حزب 

والتمكني  الدميقراطية  لبناء  الرشعية والطموح  يف نضاله بني احرتام املؤسسات 

لها.

الصحوة  شباب  من  جزء  التحاق  بعد  ودميقراطيته  الحزب  وطنية  وتكرّست 

داخل  من  اإلصالح  ومنهج  السياسية  املشاركة  بخيار  املؤمنني  اإلسالمية 

إزاء  بها  قاموا  التي  واملنهجية  الفكرية  املراجعات  بعد  سيام  ال  املؤسسات، 

أواخر  منذ  الشباب  هؤالء  عليها  أقبل  التي  واالجتهادات  التصورات  من  الكثري 

لبلورة مسار جديد وبناء وعي  نقد ذايت عميق ومسؤول أفىض  بعد  السبعينيات، 

إصالحي منطلق من املرجعية اإلسالمية برؤية اجتهادية تجديدية للدين وللذات 

التي  املقوالت/العوائق  من  مجموعة  تفكيك  عىل  قائم  وفهم  باآلخر،  وللعالقة 

من  مجموعة  مضامرها  عىل  ونسجت  املعارصة  اإلسالمية  الذهنية  اخرتقت 

أو  االستعالء  الواهية، سواء مع املجتمع مبنطق  والتناقضات  َمة  املتوهَّ األحكام 

مع الدولة مبنطق االستعداء.

لقد كان لراِفَدي حزب العدالة والتنمية دور بارز يف رسم معامل تجربته السياسية 

وأن  خاصة  السيايس،  اإلصالح  عملية  يف  والحيوية  النوعية  مساهمته  وتعميق 

عنها  يعرب  التي  املجتمعية  الحساسية  بطبيعة  أساس  بشكل  ارتبط  األمر  هذا 

يف  اختاره  الذي  املنهج  وبطبيعة  به  يبرش  الذي  املجتمعي  املرشوع  وبطبيعة 

بالنظر  مكوناته  عالقاُت  املعقدُة  السيايس،  الواقع  تركيبية  مع  والتفاعل  النضال 

إىل اختالف مواقعها ورهاناتها واسرتاتيجياتها.

مكينة،  بخطوات  السياسية  الحياة  يف  تقدمه  يحقق  الحزب  بدأ  فشيئا،  وشيئا 

الحزب يف مراكمة رشعيات  بطيئة. وخطوة خطوة، رشع  أنها  للبعض  بدت  وإن 

وجوده عىل أرض الواقع، بدًءا برشعية الفكرة اإلصالحية الطموحة والواقعية، ثم 

رشعية املوقف الواضح والرصيح واملسؤول، وها هو يضيف إليهام اليوم رشعية 

اإلنجاز امليداين والعميل والتدبريي.
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وأبدا  دامئا  معني  الحزب  فإن  النضايل،  ومنجزه  اإلصالحي  كسبه  قيمة  وعىل 

النقد  والتقويم.  والتجديد  بالنقد  دامئا،  عهده  هو  كام  مرشوعه،  تعهد  برضورة 

التجديد  ثم  ليستدركها،  الذي يكشف مواطن قصور هذا املرشوع ونقاط ضعفه 

الذي يحفز العقل الجامعي ألبناء وبنات الحزب عىل إعامل االجتهاد الجامعي 

نوازل  من  استحدَث  وما   .. وأسئلة  إشكاالت  من  استجد  ما  ملعالجة  الوايف 

منظومة  يصون  الذي  التقويم  وكذا  وتغرياته،  الواقع  تحوالت  تفرضها  وأقضية 

قيم املرشوع األساسية ويحرص عىل تزكيتها وتنميتها ومتليكها ألعضاء الحزب 

ومنخرطيه والسهر عىل حسن متثلهم لها. 

I .العدالة والتنمية: حزب سياسي بطبيعة مدنية

حزب العدالة والتنمية، هو حزب سيايس يعمل وفق قواعد التأسيس واالنخراط 

التنظيم والتسيري والتمويل املنصوص عليها دستوريا  ومامرسة األنشطة ومبادئ 

من   7 الفصل  ألحكام  طبقا  يعمل،  سيايس  تنظيٌم  املعنى  بهذا  وهو  وقانونيا، 

الحياة  يف  انخراطهم  وتعزيز  املواطنني  وتكوين  وتأطري  تنظيم  عىل  الدستور، 

السياسية، كام أنه قناة يعرُب عربها املواطنون عن إرادتهم وميارسون من خاللها 

العام.  حقهم يف املشاركة يف مامرسة السلطة وتدبري الشأن 

أنه: باعتبار  العدالة والتنمية يعي ذاته،  إن حزب 

البرشية •  التجمعات  كل  يف  يجوز  ما  حقه  يف  يجوز  برشي  تجمع  أوال، 

وبهذا  والرتاجع.  والتقدم  والفشل  والنجاح  والصواب  الخطأ  عوارض  من 

اإلنسانية  الجامعات  يعرتي  عام  متعاليا  طهرانيا  تجمعا  ليس  فهو  املعنى 

والفكرية  العقلية  ومحدودياته  اإلنساين  الكائن  بطبيعة  مرتبطة  ظواهر  من 

الحزب  وعي  فإن  لذلك  سلوكية.  أو  فكرية  أخطاء  يف  للوقوع  وقابليته 

ألفكاره  تقييام  الذايت  النقد  بفضيلة  التحيل  إىل  دامئا  يدفعه  املقتىض  بهذا 

الفردية. أعضائه  ومامرسات  لسلوكيات  وتقوميا  الجامعية  ومواقفه 
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أنهم •  أعضائه  يف  يفرتض  سيايس  مرشوع  حول  ملتئم  تجمع  هو  ثانيا، 

اإلصالحية.  وغاياته  املنهجية  وقواعده  التصورية  منطلقاته  عىل  متوافقون 

وهو األمر الذي يربر انضواءهم تحت لوائه وانخراطهم يف مرشوعه وسعيهم 

الفردي والجامعي لتنزيله عىل أرض الواقع.

السياسة مبا هي •  أنه يشتغل يف  ثالثا، هو تجمع عىل أساس سيايس، مبعنى 

ومصالح  وقيم  ألفكار  انحيازات  عن  تعرب  وأطروحات  مشاريع  بني  تنافس 

مختلفة. ويشتغل يف السياسة مبنطق السياسة ولغة السياسة وأهداف السياسة 

من حيث ارتباطها باختيارات وانكبابها عىل أسئلة التدبري والدمقرطة والتنمية.

وما فتئ الحزب يؤكد، يف مجمل أدبياته وأوراقه، عىل أنه حزب سيايس مدين 

الدميقراطية  املامرسة  لقواعد  وفقا  القانونية  الرشوط  من  إطار  يف  يشتغل 

حزب  بذلك  وهو  والربامج.  املشاريع  بني  التنافس  يف  التساوي  عىل  القامئة 

تتوفر  أن  عىل  يسهر  مواطنني  بتقديم  العام  الشأن  تدبري  يف  اإلسهام  إىل  يسعى 

أمانات اإلصالح  لتحمل  التي تؤهلهم  التدبريية والنزاهة األخالقية  الخربة  فيهم 

واملواطنني. الوطن  أمور  وتدبري 

II .المرجعية اإلسالمية: دالالت واستحقاقات 

يرى حزب العدالة والتنمية بأن نجاح املشاريع اإلصالحية مرهون مبدى انسجامها 

منظوماتها  من  باالنطالق  ملجتمعاتها  والحضاري  التاريخي  الرتكيب  طبيعة  مع 

القيمية واستثامر الطاقة الكامنة يف مفاهيمها الحضارية الكربى. وأن كل مرشوع 

يسعى  الذي  االجتامعي  التشّكل  توجهاتُه مضموَن  تغافلت  أو  ناقضت  إصالحي 

الوعي  الفشل ومصريه الضمور األكيد. هذا  أو تغيريه مآله املحتوم  إىل إصالحه 

التشّكالت  طبيعة  يف  وجل،  عز  الله  أودعها  التي  والقوانني  بالسنن  التاريخي 

املؤرخني  من  العديد  دفع  الذي  هو  بها،  اإلصالح  مشاريع  ورهن  االجتامعية 

تاريخيا،  املغريب،  سياقنا  يف  إصالح  أي  نجاح  أن  عىل  التأكيد  إىل  واملفكرين 

واملنظومة  والحضارية  الثقافية  املرجعية  بني  الخالّقة  املزاوجة  بتلك  مرتبط 

األخالقية لألمة وبني املرشوع السيايس.
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يف إطار من هذا اإلدراك، قامت الجذور املنهجية والفكرية للحزب عىل الرصيد 

املرشوع  عىل  اإلصالحي  مرشوعه  أسس  كام  املغريب،  للشعب  الحضاري 

والوحدة  وامللكية  اإلسالم  يف  املتمثلة  مبقوماتها  املغربية  لألمة  املجتمعي 

الرتابية والوطنية والدميقراطية. 

األمة  مرجعية  باعتبارها  اإلسالمية  املرجعية  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  يستند 

فارغ  شكيل  عنوان  مجرد  ليس  االستناد  ذلك  أن  غري  الجامعة.  هويتها  وجوهر 

االستحقاقات  من  مجموعة  عنه  ترتتب  التزام  هو  وإمنا  واملحتوى،  املضمون 

الفكرية واملنهجية والواجبات القيمية واألخالقية.

املبادئ  من  متكاملة  منظومة  هي  الحزب،  مفهوم  يف  اإلسالمية،  املرجعية 

كام  والطبيعة،  واإلنسان  للغيب  اإلنسان  رؤية  تؤطر  التي  واملفاهيم  واألحكام 

تؤطر سلوكه وتعامله مع اآلخرين. وهي بذلك َمِعنٌي زاخر ومتناسق يتضمن مبادئ 

وقيام مؤطرة، وقواعد وضوابط موّجهة، ومرامي وغايات ناظمة.

الكسب  مع  تناقض  يف  يجعلها  ال  الحزب  فهم  يف  اإلسالمية  املرجعية  أن  كام 

اإلنساين املعريف والحضاري، بل هام يف انسجام وتوافق، يتيح للمسلم االستفادة 

من كل ما هو صالح ونافع للفرد واملجتمع.

وتوليد  واإلبداع  التجديد  مقومات  اإلسالمية  املرجعية  تتملك  املعنى،  وبهذا 

أبعاد  مختلف  يف  املستحدثة  ومشاكله  اإلنسان  إشكاالت  عىل  متجددة  إجابات 

الوجود اإلنساين، الفردي والجامعي. رشيطة أن يتم التعاطي معها باعتبارها نسقا 

تصوريا ومنهجيا ومسلكيا متعاضدا ومتكامال.

قد  منهجية  ومنزلقات  تصورية  محاذير  جملة  إىل  الصدد،  بهذا  التنبيه  ووجب 

تشوب االستناد إىل املرجعية اإلسالمية أو تشوش عىل االلتزام بها، من بينها:

أن انطالق الحزب من املرجعية اإلسالمية ال يضفي عىل اجتهاداته ومقرتحاته • 

ومواقفه طابع التقديس واإلطالقية، وأن اجتهاداته يف االستلهام من املرجعية 
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الربنامج  فإن  إنساين.لذلك  واجتهاد  برشي  كسب  محض  هي  اإلسالمية 

واجتهاداته  املذهبية  اختياراته  أن  كام  مدين،  برنامج  هو  للحزب  السيايس 

اإلنسانية  املامرسات  مشموالت  ضمن   تندرج  النضالية  ومواقفه  السياسية 

النسبية، والتي تنشأ بناء عىل تقديرات اجتهادية حسبام يستصحبه  الواقع من 

فرص وممكنات وتحديات وإكراهات؛

أن الحزب يف استناده للمرجعية اإلسالمية ال يعني استئْثَارَُه بها، إذ ال يجوز • 

إليه، ألن تلك املرجعية  وال يجزئ أي فرد أو جامعة ادعاء ذلك أو السعي 

ملك للجميع. لذلك فإن املنطق الذي يؤطر مختلف عالقات الحزب بغريه 

للمجتمع املغريب هي عالقة  والثقافية  السياسية واالجتامعية  من املكونات 

قامئة عىل احرتام مبدأ املواطنة الذي يكفل للجميع حقوقهم ويرتب عليهم 

نفس الواجبات؛

ينّصب •  أن  إىل  بالحزب  ينتهي  ال  اإلسالمية  املرجعية  إىل  الحزب  استناد  إن 

نفسه وصياً عىل الدين أو ناطقا باسمه؛

إن االنطالق من املرجعية اإلسالمية ال يعني االنغالق عىل الذات ورفض االنفتاح • 

عىل الكسب اإليجايب اإلنساين أو اإلفادة من عطاءات الحضارة املعارصة.

واملنطق  املتوثبة  التجديدية  الروح  بهذه  املرجعية  من  النهل  يتسنى  وحتى 

االجتهادي املبادر، يرتكز فهم الحزب للمرجعية اإلسالمية عىل أسس: 

»الوسطية واالعتدال« باجتناب كل مظاهر الغلو يف الفكر والنظر والتشّدد . 1

يف السلوك واملامرسة، وتجاوز أعطاب الفكر الجامد املتسم باملاضوية 

واالنكفاء إىل الوراء؛ 

العامل املعارص وطلب االستفادة من . 2 باإلقبال عىل  »التجديد والتحديث« 

املعارصة رشط يف  أن  دام  ما  والتكنولوجية،  والعلمية  الحضارية  منجزاته 

التجديد ومحفزة عليه؛ 

االنفتاح عىل الغري واالستعداد للتعارف والتعاون معه.. 3
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لذلك، فإن استناد املرشوع السيايس للحزب عىل املرجعية اإلسالمية يستدعي 

أجل  من  والفكري  النظري  الوسع  من  مزيد  واستفراغ  الجهود  تكاتف  رضورة 

»املعريف/املنهجي«  بنظامها  االستهداء  تتغيا  تجديدية  رؤية  وفق  فهمها  تطوير 

»القيمي/الغايئ«. ونسقها 

III .المنهج اإلصالحي: تفاعل الثوابت والمتغيرات

يجعلنا  نواجهها كمجتمع ودولة  التي  التحديات واإلشكاالت  واقع  إن تشخيص 

األزمة  حدود  تتجاوز  نعانيها  التي  العلل  وِعلَّة  اإلشكال  جوهر  بأن  جيدا  ندرك 

ليس  الزمن  من  لعقود  نعانيه  الذي  فاإلشكال  االقتصادي.  والرتاجع  السياسية 

الذي  التاريخي  الحضاري والرتاجع  العطب  يف حقيقته سوى تجلٍّ من تجليات 

عانيناه لقرون ماضية. وهو األمر الذي تنبّه إليه الحزب منذ لحظاته املبكرة مؤكدا 

عىل عمق األزمة التي نتخبّطها. لذلك، حرص الحزب يف وثيقة الورقة املذهبية 

عىل توجيه عناية أعضائه إىل هذا املقتىض، إذ تقول:

»)...( غري أنه مع بداية القرن التاسع عرش تأكدت معامل الضعف والرتاجع التي 

النهضة  كانت بوادرها قد بدأت مع نهاية عرص املرينيني، وتزامن ذلك مع بداية 

األوربية. وكانت هزمية معركة إيسيل حدثا فاصال يف كشف هذه املفارقة والوقوف 

القوى األوربية االستعامرية  الحديثة املتمثلة يف  الشاسع بني املدنية  البون  عند 

الصاعدة وبني املجتمعات العربية اإلسالمية، إذ كانت عوامل التخلف والرتاجع 

الثقافية  الحياة  فَجُمدت  املغريب،  املجتمع  داخل  استحكمت  قد  الحضاري 

وعادت  األطراف،  عىل  سيطرتها  وفقدت  املركزية  الدولة  وضعفت  والفكرية، 

الفكر، وجمدت حركة االجتهاد  التقليد يف مجال  القبلية، وسيطر  التفرقة  عوامل 

ما  وهو  منكرة،  بدعة  باعتبارها  والتحديث  للتجديد  محاولة  أي  إىل  ينظر  وصار 

يفس فشل عمليات التحديث الذايت التي سعى املغرب إىل القيام بها يف نهاية 

القرن 19 وبداية القرن 20 )...(«.
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أزمتنا،  ومظاهر  لعوامل  والشامل  العميق  التاريخي  اإلدراك  هذا  من  إطاٍر  يف 

ضمن  ويضعها  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  مشاكلنا  يشّخص  والذي 

الديناميات  من  العديد  إطالق  يقتيض  األمر  فإن  أكرب،  حضاري  إشكال  سياق 

والثقايف  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  بني  تجمع  التي  اإلصالحية 

استدراك  عىل  ونعمل  اآلنية،  الراهنة  إشكاالتنا  معالجة  نستطيع  حتى  والفكري، 

أمتنا  فيه  تستعيد  جديد  حضاري  مسار  لتشييد  والتمهيد  الحضاري  الرتاجع  هذا 

سابق ازدهارها وحضورها بني باقي األمم.

السيايس  اإلصالح  عىل  أحادية  مراهنة  أي  من  سيجعل  البنيوي  التشخيص  هذا 

املجهودات  رضوب  من  رضبا  الثقايف  اإلصالح  أو  االقتصادي  اإلصالح  أو 

الجهود  تتكامل  مل  ما  أهدافها  تحقيق  إىل  تفيض  لن  كلّها  أنها  إذ  الضائعة، 

وتتعاون.

ما  والجسامة  الثّقل  من  اإلصالح  عبء  يغدو  التشخيص،  هذا  وفق  أنه  كام 

الواحد.  التجمع  أو  الواحد  الحزب  بأمانته  والنهوض  وطأته  تحمل  عن  يعجز 

جامعي  مجهود  من  له  البّد  إصالح  أي  بأن  الوعي  تكريس  يقتيض  الذي  األمر 

وتحت  امللكية  املؤسسة  مع  والتوافق  الفاعلني  عموم  بني  التعاون  عىل  قائم 

قيادتها لإلصالح، وتعبئة كل جهود القوى الحية ومراكمة إسهاماتها يف مختلف 

املجاالت.

وبناء عىل هذه االعتبارات، فإن حزبنا مدعو إىل مزيد من التمسك بنهج الرشاكة 

من  السياسية  الحياة  تخليص  أجل  من  الحية  القوى  كل  رفقة  والعمل  والتعاون، 

التقاطبات  عن  بها  واالبتعاد  والعنف،  واالحتكار  واالستحواذ  الهيمنة  نزوعات 

الرصاعية الحادة حفاظا عىل تعددية الحياة السياسية وتنوعها الفكري وانفتاحها 

الفرص  مقدار  االستقالل شاهد عىل  بعد  املغريب ملا  التاريخ  هو  وها  الثقايف. 

الفاعلني  بني  العالقة  التي طبعت  والتوترات  التشنجات  بسبب  املهدورة  الكبرية 

الزمن. من  لعقود  السياسيني 
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امللكية  بأن  االقتناع  ومن  الوطنية  الثوابت  من  ذلك  يف  الحزب  وينطلق 

الدميقراطية االجتامعية الربملانية املستندة إىل رشعية دينية وتاريخية ودستورية 

األفراد  لحقوق  وحامية  الدميقراطي  للتطور  وضامنة  الوطن  لوحدة  ضامنة  هي 

والجامعات.  

غري أن نجاح الحزب يف إعامل منطق الرشاكة والتعاون والبحث عن التوافقات 

الثوابت، يقتيض  والعمل من داخل شعار »اإلصالح يف ظل االستقرار« وصيانة 

وتغريات.  تحوالت  من  اليومي  املجتمعي  الواقع  يف  يعتمل  ما  مقدار  إبصار 

املجتمِعيَنْيِ  واإلرادة  الوعي  تنامي  مقدار  تؤرش عىل  التي  األحداث  فكثرية هي 

برضورة اإلصالح وملحاحية النضال من أجله. لهذا، وجب عىل الحزب، قيادات 

وقواعد، إيالء العناية الكاملة لطريف هذه املعادلة، معادلة الحفاظ عىل الثوابت 

لإلصالح،  مدخال  االستقرار  بني  املوازنة  معادلة   .. للمتغريات  واالستجابة 

مدعو  والتنمية  للعدالة  الجامعي  السيايس  فالعقل  لالستقرار.  أساسا  واإلصالح 

الثوابت  احرتام  رضورات  بني  الفجوة  ترميم  أجل  من  االجتهاد  من  مزيد  إىل 

واإلنصات  املتغريات  مع  التعاطي  حسن  وبني  جهة،  من  اإلكراهات  ومراعاة 

أخرى. والتطلعات من جهة  لالنتظارات 

IV . الخطاب الحزبي: أجوبة مقّدرة وإشكاالت
مستجّدة

لحزب  السياسيني  واملامرسة  التفكري  فيه  ينتظم  وعاء  الحزيب،  الخطاب  يشكل 

وتختلف  التفكري.  ذلك  تجليات  من  وتََجلٍّ  املامرسة  تلك  من  جزء  أنه  ما.كام 

وإدراكاتها  مرجعياتها  إىل  املحتكم  انتظامها  منطق  بحسب  الحزبية  الخطابات 

خطابه  لبناء  كبرية  عناية  والتنمية،  العدالة  حزب  ويويل  ورهاناتها.  ومتثُّالتها 

السيايس مبا يرتجم مرجعياته التصورية ومنهجياته التحليلية وتفضيالته وأولوياته 

النضالية. وما فتئ الحزب يواصل تطوير خطابه السيايس وتطعيم مضامينه مبزيد 

حيويته  مقدار  عىل  تشهد  التي  السياسية  واإلجابات  الفكرية  االجتهادات  من 

وتفاعله مع تطورات الواقع من حوله.
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متوازن  سيايس  خطاب  وتطوير  بناء  يف  مقّدر  بشكل  نجح  قد  الحزب  أن  ويبدو 

ٍّ لألسس التصورية والقواعد املنهجية التي يتأسس عليها املنهج اإلصالحي  وَويفيِ

التي  والسياسية  التاريخية  األزمة  لواقع  للحزب، ومستوعب لخالصات تشخيصه 

عاشتها بالدنا.

لذلك جاء الخطاب السيايس للحزب متسام مبجموعة سامت أهمها: 

أنه خطاب سيايس ينطلق من املرجعية اإلسالمية، وفق فهم تجديدي مييز . 1

بني الديني والسيايس،وبني السيايس/الحزيب والحريك/الدعوي؛ 

أنه خطاب سلمي مدين ينبذ العنف واإلقصاء والهيمنة ويدعو إىل إشاعة . 2

منطق الرشاكة وقيم التعاون؛ 

منطق . 3 عن  بعيدا  املتدرج  الرتاكمي  اإلصالح  مبادئ  يتمثل  خطاب  أنه 

خطابات التغيري الثوري واالنقاليب؛

الحديث . 4 وتأصيل  األصيل  تحديث  إىل  يسعى  وتجديد  تجدد  خطاب  أنه 

مبا يتالءم مع مقومات وجودنا الحضاري ويناسب عرصنا ومتطلباته؛

أنه خطاب سيايس مغريب يفتخر ويعتز بالخصوصية التاريخية والحضارية . 5

املغربية ويْعَمُد إىل استثامر مكنوناتها وعنارص خربتها.

الفكري  خطابه  بناء  سياق  يف  الحزب  حّصله  الذي  املعترب  التقدم  من  وبالرغم 

بالتطوير املستمر والتجديد  الواقع يفرض مزيدا من االهتامم  والسيايس، غري أن 

تشغل  التي  واإلشكاالت  القضايا  من  العديد  باقتحام  الخطاب  لهذا  املتواصل 

الرأي العام الوطني والتي وجب إنضاج مقاربات علمية ناضجة بخصوصها. 

العدالة  يفرض عىل حزب  القضايا، وغريها،  هذه  اإلشكايل ملثل  البعد  عمق  إن 

التفاكر الجامعي وإنشاء ما يلزم من منتديات  والتنمية االستمرار يف إحياء ورش 

وبنيات وفضاءات تنعش العقل الجامعي للحزب وتوفر له الفرص الكافية لتحرير 
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قدراته يف التنظري والتقعيد والتأصيل، مع ما يقتضيه ذلك من متكني عموم أعضاء 

الحزب متَلَُّك عنارص هذا الخطاب وحسن استيعابهم ملضامينه وتوجهاته. وكذا، 

العمل عىل توسيع نطاق حامليه وتعميق تأثريه عىل اتجاهات الرأي العام الفكري 

الوطني. والسيايس 
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المحور الثاني:
سياقات متفاوتة .. وسيناريوهات مفترضة
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انبناء املوقف السيايس الواقعي والقائم عىل ترجيحات راشدة يقتيض، منهجيا، 

لحركية  املستمر  والرصد  واإلقليمي  الدويل  الواقع  ملتغريات  الدائم  التتبع 

خالل  من  ذلك  كل  واستحضار  واسرتاتيجياتهم،  رهاناتهم  واستجالء  الفاعلني 

ال  فالوطن  الوطني.  بالواقع  اإلقليمي  بالواقع  الدويل  الواقع  تقاطعات  إدراك 

يعيش يف جزيرة معزولة، كام أن الحزب، كام هو شأن كل املكونات السياسية، 

ليس يف منأى عن التأثر مبجريات الواقع من حوله، وتقوم نظرته عىل أن السياق 

الخارجي له تأثريه الذي ال ينبغي تجاهله دون تضخيم أو تهوين.

وإقليميا  دوليا  من حولنا،  الواقع  مستويات  مختلف  تحليل  بصدد  ونحن  لذلك، 

ووطنيا، لزم التأكيد عىل بعض املقدمات املنهجية املؤطرة لفهم الحزب لواقعه 

ومنهجية تفاعله مع معطياته. ومن بني هاته املقدمات: 

الدويل . 1 للواقع  موضوعية  نظرة  تشكيل  إىل  حاجة  يف  فاعل  أي  أن 

واإلقليمي، دون أن يعني ذلك استسالما له أو تخويفا منه؛ 

تحوالته . 2 اتجاهات  تقدير  يف  ارتباك  أو  الخارجي  للمعطى  إهامل  أي  أن 

واسرتاتيجيات الفاعلني فيه أو ضعف يف مواكبة تغرياته الجيو-اسرتاتيجية، 

ومبا  االستباق،  عىل  ثم  االسترشاف  عىل  قدرتنا  يضعف  أن  شأنه  من 

يسقطنا يف فخ املواقف االنفعالية وردود األفعال املحدودة أثرا وزمانا؛ 

أنه بقدر ما يؤثر السياق الخارجي عىل املغرب، إال أن القرار الوطني يبقى . 3

للدولة،  األسمى  املمثل  الله  حفظه  امللك  جاللة  يحصنه  سياديا  قرارا 

وأن دور حزبنا هو املساهمة يف متنيع دولتنا ومجتمعنا وتحصني املسار 

الدميقراطي والتنموي الوطني من أي استهداف أو تشويش؛ 
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هي . 4 وإمنا  ومرتاصة،  منسجمة  معطيات  ليست  الخارجية  املعطيات  أن 

متغرية وغري متجانسة تحمل يف طياتها السلبي كام تحمل اإليجايب. 

الدويل  الواقعني  تحليل  عىل  انصبت  التي  القراءات  مختلف  أفضت  وعموما، 

والتنمية  والدمقرطة  اإلصالح  تجربة  مسار  قراءة  وكذا  حولنا،  من  واإلقليمي 

باملغرب إىل مجموعة من الخالصات التي ميكن أن نسجل بعضها فيام ييل.

I .سياق خارجي بسيناريو تراجعي

يشهد الواقع الدويل واإلقليمي حركية مستمرة وتحوالت جارية بسبب ما يشهده 

الدولية واإلقليمية، مام أدى  القوى  العامل من تنافس دويل وتدافع يف سياسات 

إىل بروز العديد من التوترات والرصاعات يف العديد من املناطق واألقطار، والتي 

تعد املنطقة العربية واحدة منها. ولعل من الالفت يف السنوات األخرية هو التقدم 

األمرييك  بالشامل  الدول  من  العديد  يف  املتطرف  اليمني  يحققه  الذي  الكبري 

من  املنطقتني،  هاتني  لدول  العاملية  السياسات  عىل  أثر  مام  األوريب،  والغرب 

نزعات  ازدياد  مقابل  الحامئية،  السياسات  من  مزيد  نحو  نزوعها  تنامي  خالل 

للجاليات  تهديدات  ذلك من  )اإلسالموفوبيا( مبا صاحبه  اإلسالم  التخويف من 

اإلسالمية وإرضار مبصالحها. هذا باإلضافة إىل تسارع آليات الدمج االقتصادي 

بالنسبة  سيام  ال  العاملية  الدول  بني  االقتصادي  التنافس  معدل  وتزايد  العاملي 

للدول الصاعدة والتي أضحت تنافس القوى االقتصادية التقليدية يف العديد من 

الحيوية.  املجاالت 

بني  التقاطبات  واحتدت  أزماتها  تفاقمت  فقد  العربية،  املنطقة  بخصوص  أما 

مبزيد  املنطقة  دول  يهدد  ما  وهو  واإلقليمية،  الدولية  األطامع  تزايد  مع  دولها 

القوى  تدخالت  مقاومة  عن  والعجز  والتهميش  والضعف  والتقسيم  التفكك  من 

واملجاورة. الدولية 

املرشوع  يشكله  الذي  التهديد  تزايد  هو  العريب  الوضع  تداعيات  أحد  ولعل 

لحقوق  حقيقيا  تهديدا  يعد  الذي  القرن«  »صفقة  مرشوع  مع  خاصة  الصهيوين 

والتاريخية، وسعيا لإلجهاز عليها. الرشعية  الفلسطيني،  الشعب  ومصالح 
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الدويل،  الواقع  تقديم قراءة شاملة ملعطيات  التقرير  الغرض من هذا  طبعا، ليس 

بلدنا وتجربتنا  تهم  التي  أهم املعطيات  لقراءة وظيفية تقف عند  الخلوص  وإمنا 

الوطنية وموقع حزبنا ضمنها. لهذا، سنتوقف عند أهم الخالصات التالية:

العالم: § في  الديمقراطية  تراجع 

اإلنسان،  وحقوق  الدمقرطة  قضايا  تراجع  جليا  ظهر  األخرية،  السنوات  فخالل 

خاصة بعدما انتهت مجمل العمليات االنتخابية التي شهدتها املنطقة إىل أوضاع 

بارتفاع  ويهدد  اإلقليمية،  ملصالحها  تهديدا  العاملية  القوى  من  العديد  اعتربتها 

معّدل املقاومة لسياساتها ويضعف قدراتها يف التحكم يف املنطقة، وترافق ذلك 

مع بروز أزمات دميقراطية يف عدد من دول العامل.

والدمقرطة: § لإلصالح  مناهض  إقليمي  وضع 

رغبة  تنامي  املنطقة عىل  دول  العديد من  التي عرفتها  األحداث  إذ تؤرش مجمل 

عىل  واالنقالب  الدميقراطي  الحراك  قوس  إغالق  عىل  إقليميا  الفاعلة  الدول 

عىل  وقدرتها  باملنطقة  السلطوية  انتعاشة  خالل  من  ذلك  تجىّل  وقد  مخرجاته. 

دشنته  الذي  الدميقراطي  املسار  وعرقلة  والهيمنة  التحكم  يف  قدراتها  استعادة 

والظروف  السياقات  مختلف  استغالل  مع  و2011،   2010 سنتي  املنطقة  شعوب 

الفاعلني  إىل  االستهداف  سهام  وتوجيه  اإلصالحي  املنجز  عىل  لالرتداد 

مطالب  تصاعد  عن  ينث  مل  وهذا  املنطقة.  دول  من  الكثري  يف  الدميقراطيني 

للحرية والدميمقراطية. الشعوب 

ومع رضورة استحضار هذه املعطيات، فإنه من الرضوري التأكيد عىل ما ييل: 

سنتان •  ْكفته،  َرُجَحت  الذي  الرتاجعي  السيناريو  بخطورة  الوعي  أهمية  أوال، 

بعد الحراك الدميقراطي الذي شهدته املنطقة ال سيام يف ظل السياق الدويل 

واإلقليمي الواضح يف العديد من األقطار؛ 
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مساره •  صان  قد  اإلقليمي،  السياق  سلبيات  من  بالرغم  املغرب،  أن  ثانيا، 

والتحرش  االستهداف  سياسات  كل  ومانََع  والدميقراطي  اإلصالحي 

الوطنية؛  القوى  مختلف  عىل  املنفتحة  بتجربته 

باملنطقة •  للشعوب  الدميقراطية  للمسارات  السلطوية  استهداف  أن  ثالثا، 

املرجعية  ذي  السيايس  الفاعل  عىل  التضييق  من  مزيد  إىل  أيضا  يهدف 

وإقصائه؛ اإلسالمية 

العربية •  الدول  من  بالعديد  والحقوقية  السياسية  األوضاع  أن هشاشة  رابعا، 

تعد عامال من عوامل ضعفها بحيث تصبح غري قادرة عىل معالجة مشاكل 

الخارج. تحديات  مواجهة  أو  الداخل 

II . تراكمي مسار  الوطني:  الديمقراطي  اإلصالح 
ضاغطة تحديات  مع 

االستقالل  بعد  ما  دولة  بناء  يف  املغرب  انخرط  االستقالل،  نيله  بعد  مبارشة 

إطار  يف  وطني  دميقراطي  رصح  بناِء  طموُح  الشعب  أبناء  من  العديَد  راود  إذ 

الرصاع  َة  وحدَّ وسياسيا  فكريا  املغربية  النخبة  انقسام  أن  غري  دستورية،  ملكية 

يستطع  ومل  الطموح،  هذا  لتحقيق  عديدة  فرصا  أضاع  السلطة  عىل  السيايس 

يرتسخ  بدأ  حيث  التسعينيات،  بدايات  مع  إال  النفق  هذا  من  الخروج  املغرب 

بدأ   1992 دستور  ومع  التوافق.  قائم عىل  مسار جديد  االقتناع برضورة خوض 

واالنفراج  السيايس  االنفتاح  قوامها  جديدة  سياسية  تجربة  يف  ينخرط  املغرب 

الدستورية  التعديالت  الرابع يف  )هو  ثان  تعديل دستوري  انتهت إىل  الحقوقي 

مبا  التوافقي  التناوب  حكومة  تجربة  لخوض  مناسبة  أرضية  شكل  املغربية( 

واملصالحة  اإلنصاف  مقومات  لتثبيت  االنتقالية  العدالة  تجربة  من  تالها 

الحقوقيني.
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وعموما، ميكن أن نؤكد بهذا الصدد مجموعة من الخالصات األساسية:

المغربية § الديمقراطية  للتجربة  التراكمي  المسار 

ال يسع املرء يف تقييمه للمسار العام ملجهودات الدمقرطة واإلصالح السيايس 

اإلصالحات  من  العديد  عليه  تشهد  إيجايب  تراكمي  مساٌر  بأنه  يقرَّ  أن  إال 

واالقتصادية  والحقوقية  والسياسية  واملؤسساتية  الدستورية  واملبادرات 

تسعينيات  أواسط  منذ  وتريتها  تسارعت  التي  املبادرات  وهي  واالجتامعية، 

دستورية  تعديالت  ثالثة  اللحظة  تلك  منذ  املغرب  شهد  حيث  املايض،  القرن 

الشعب  مطالب  الرتفاع  استجابة  جاء  والذي   ،2011 دستور  آخرها  كان  مهمة 

واالستبداد. الفساد  ومناهضة  باإلصالح 

غري أنه بالرغم من اإلقرار بأن املنحى العام للدميقراطية ببالدنا هو منحى ايجايب 

حاالت  لحظاته  من  الكثري  يف  وتعرتيه  بالبطء،  عموما  يتسم  أنه  إال  ومضطرد، 

التأكيد عىل أن املسار الذي  اضطراب تشوش عىل مساره الرتاكمي. لذلك لزم 

باتجاه تصاعدي رغم  تراكمية  ببالدنا هو سريورة طويلة  الدميقراطي  البناء  قطعه 

الحية  القوى  كل  شأن  هو  كام  حزبنا،  يحمُل  ما  وهو  أحيانا.  واضطرابها  بطئها 

ارتداد والعمل عىل خلق  يف املجتمع، مسؤوليات تحصني هذا املسار من أي 

األجواء املناسبة لتشجيع مزيد من املبادرة إىل اإلصالح السيايس. 

عاتقنا  عىل  امللقاة  األمانة  مبقدار  وعيا  يتطلب  املهمة  هذه  يف  النجاح  ولعل 

التقدير  العادل واملنصف،  التقدير  ببالدنا  الدميقراطية  واقع املامرسة  تقدير  يف 

من  بالحذر  بدًءا  الدميقراطي،  الكبح  عوامل  ويقاوم  بدميقراطيتنا  يتقدم  الذي 

لكل  والتصدي  السلبية،  واالنسحابية  واالنتظارية  االنهزامية  أرِس  يف  السقوط 

بنهج  العمل  ومواصلة  والحقوقي،  الدميقراطي  باملسار  املس  محاوالت 

للتقدم  الفاعلني اآلخرين والتوافق مع املؤسسة امللكية  التعاون مع  الحزب يف 

بقيادتها. الطريق  الذي يشق  الدميقراطي  يف مسار اإلصالح 
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االجتماعي: § الطلب  تنامي 

إىل جانب التقييم السيايس العام، برزت حدة عدد من االحتجاجات االجتامعية، 

الحسيمة  مدن  شهدته  ما  مثل  املجالية  االحتجاجات  من  جديد  منط  برز  كام 

املنتوجات  من  لعدد  املقاطعة  حملة  مثل  املوضوعاتية  أو  وزاكورة،  وجرادة 

بتأثري  وارتبطت  وقوة  حدة  اكتسبت  احتجاجات  وهي  الفئوية،  أو  االقتصادية، 

واضح للثورة الرقمية وحصول تحوالت دميوغرافية شبابية عميقة.

االجتامعي  الطلب  تنامي  هو  املجتمعية  الحركية  هذه  عليه  تؤرش  ما  جملة  ومن 

واستمرار الفوارق الفئوية واملجالية، وعدم كفاية الخدمات العمومية يف الصحة 

تسيع  يتطلب  مام  لها،  املوجه  العمومي  اإلنفاق  حجم  ارتفاع  رغم  والتعليم 

تنموي جديد متجاوٍز  إليه جاللة امللك بصياغة منوذج  الذي دعا  الورش  تنزيل 

الرثوة  إنتاج  يف  محدوديته  انكشفت  الذي  الحايل  التنموي  النموذج  إلشكاليات 

وتحقيق  الحاجيات  تلبية  يف  تساهم  منصفة  عادلة  بكيفية  توزيعها  آليات  وقصور 

كرامة املواطن والقضاء عىل الفوارق االجتامعية واملجالية.

حمالت  § أمام  الحزبية  المؤسسة  وهشاشة  الوساطات  محدودية 
لتبخيس: ا

املغرب  شهدها  التي  االجتامعية  التوترات  لحظات  عنه  كشفت  ما  جملة  من 

والنقابية  الحزبية  املؤسساتية  الوساطة  قنوات  محدودية  األخرية،  السنوات  يف 

العام  أثر سلبا عىل املزاج  قد  اتساع نطاق هذه االحتجاجات  أن  واملدنية. ذلك 

العمل  وتبخيس  املؤسسات  الستهداف  استغالله  تم  سلبيا  سياسيا  مناخا  وخلق 

السيايس واالستهانة بوظائف هيئات الوساطة.

هذا التشخيص ال مينع من التأشري عىل ما يعرتي الجسم الحزيب من اختالالت 

ذاتية بسبب محدودية الثقافة الدميقراطية يف املؤسسة الحزبية لجملة عوامل ثقافية 

وسياسية ومصلحية، مام يؤدي إىل تفّكك تدريجي لعدد من األحزاب السياسية، 

وتراجع عام يف دور الهيئات النقابية وعموم الوسائط الجمعوية الحقيقية، وتواري 
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تزايد  ظل   يف  ذلك  كل  السيايس،  الفعل  عن  وتراجعها  املثقفة  النخب  أغلب 

القرار  استقاللية  وانحسار  والحزيب  السيايس  للعمل  املمنهج  التبخيس  حمالت 

الحزيب، مام يحتم باالستعجال الالزم، العمل عىل صيانة التعددية الحزبية وإعادة 

التواصل  لوسائل  املتعاظُم  التأثرُي  ذلك  إىل  يضاف  الحزيب.  للفاعل  االعتبار 

االجتامعي يف التأطري والتأثري.
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المحور الثالث:
الكسب اإلصالحي واألداء السياسي للحزب-إضافات نوعية 

متراكمة وشرعيات  
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الختبار  فرصًة  للحزب  السيايس  واألداء  اإلصالحي  الكسب  سؤايل  طرح  يشكل 

نجاعة  وتقييم مدى  ومقومات مرشوعه اإلصالحي  وثوابته  مدى متثله ملنطلقاته 

أدائه السيايس امليداين. 

I . المساهمة اإلصالحية للحزب: المنجزات والكسب 
العام

حرص حزب العدالة والتنمية، منذ تأسيسه عىل أن يوجه مساره النضايل نحو أفق 

لبناء مغرب حديث ودميقراطي معتز بأصالته وويف  السعي  سيايس واضح قوامه 

ضامن  مع  للرثوة،  منتجة  اقتصادية  تنمية  تحقيق  عىل  وقادر  الحضارية  لروافده 

توزيعها التوزيع العادل مبا يكفل التوازن والتامسك االجتامعيني.

ومن أجل تحقيق غاياته السياسية وأهدافه النضالية، اختار الحزب أن ينهج مقاربة 

عملية متزج بني الطموح والواقعية، ويشيِّد مرشوعه عىل أساس تشخيص علمي 

لحقيقة اإلشكاالت التي اخرتقت الحياة السياسية وحالت دون إمكان بناء لحظة 

وتنمية  السلطة  لدمقرطة  واضح  سيايس  برنامج  عىل  الفرقاء  فيها  يجتمع  توافقية 

االقتصاد والعدالة االجتامعية.

بأدوار مقدرة، منذ لحظة  الحزب أن ينهض  العام، استطاع  السيايس  ويف االتجاه 

يف  مواطنيه  وحق  وقيمه  هويته  عن  والدفاع  املجتمع  تقوية  يف  األوىل،  تأسيسه 

املشاركة يف صناعة القرار السيايس، كام أسهم يف متنيع الدولة وتحصني ثوابتها 

الدستورية من خالل مقاومة نزوعات التحكم واإلفساد السيايس ورغبات الهيمنة 

لوال  حققه  ما  يحقق  أن  للحزب  كان  ما  أنه  األمر،  وواقع  الحزيب.  الحقل  عىل 

استواء منطقه السيايس واعتدال منهجه النضايل وتبرصه العميق مبجريات الواقع 

واسترشاف مآالتها.
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وقد متكن الحزب، بنهجه الحكيم املتبرص، من إنجاز تجربة سياسية جمع فيها 

تقدير  وبني  الشعبية  واالنتظارات  املجتمعية  للتطلعات  االستجابة  صدق  بني 

إمكانات الدولة وإكراهاتها الواقعية. فعمل جادا يف القيام باألدوار املفرتضة يف 

والتعبري  وتكوينهم  واملواطنني  املواطنات  بتأطري  ودستوريا،  دميقراطيا  الحزب، 

السياسية  العملية  يف  املواطنني  مشاركة  خيار  عزز  مام  وترشيدها،  مطالبهم  عن 

واهتاممهم بها، وقوَّى خيار اإلصالح من داخل املؤسسات، كام أسهم، من جهة 

قوامها  إصالحية  تجربة  غامر  خوض  عىل  الدولة  مؤسسات  تشجيع  يف  ثانية، 

التوافق والتعاون والرشاكة خارج نطاق التقاطب الحاد والتصارع عىل السلطة.

معني  إسالمية  مبرجعية  مدين  سيايس  لحزب  رائدة  تجربة  الحزب  قدم  وبهذا، 

ملا  وفقا  االستحواذ،  ال  املساهمة  موقع  من  البالد  شؤون  تدبري  يف  باملشاركة 

تجربة  بحق  فَشكََّل  الرشيف.  السيايس  والتنافس  الدميقراطية  املامرسة  تقتضيه 

سلسلة  َدتُْه  عضَّ ما  وهو  املعتدل،  ونهجها  الواضحة  مذهبيتها  لها  متميزة  سياسية 

التجربة  أعطاب  بتجاوز  له  سمحت  التي  الذاتية  والتقييامت  النقدية  املراجعات 

السياسية الحركية اإلسالمية، وفتح مستقبله عىل آفاق فكرية وسياسية واعدة.

غري أن متيز الكسب اإلصالحي للحزب والقدر املعترب ملنجزاته الواقعية، ال مينع 

إليها والعمل عىل تجاوزها،  االنتباه  التي وجب  النقائص  الوقوف عند بعض  من 

ال سيام خبُّو الورش الفكري والتجديدي بسبب تضخم االهتامم بالشأن التدبريي 

بنزوعاته اليومية والجزئية والراهنة، مام أضعف مواكبة العمل السيايس والتدبريي 

والتنظيمي للحزب بعمل علمي وفكري وثقايف يسنده ويقصده ويرشده.

الجديدة  األجيال  تأطري  يف  العمل  محدودية  الصدد،  بهذا  ذكره  ميكن  ومام 

الفكري والسيايس، مام من شأنه أن  بالحزب عىل أساسيات مرشوعه  امللتحقة 

الحزب  قدرة  ضعف  إىل  باإلضافة  هذا،  له.  انتامءهم  ويرسخ  به  قناعتهم  يعمق 

عىل االنتقال مبرشوعه اإلصالحي إىل توجه فكري واسع تسنده قطاعات أوسع 

التي  وبالقيم  الحزب  لها  يروج  التي  الفكرية  بالتوجهات  تشبعت  املجتمع  من 

بها. ينادي 
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II . األداء السياسي للحزب: عناصر قوة ومواطن 
قصور

بأطروحة  السيايس  أداءه  يؤطر  أن  عىل  السيايس  العمل  يف  الحزب  عادة  جرت 

تشّكل أرضية يلتئم عليها مناضلو الحزب وهيئاته من أجل ضامن الحد الوافر من 

تقاسم الرأي والتقدير املشرتك والتقارب املفرتض يف التعريف بخطاب منسجم 

وسلوك نهج متوافق عليه. وعادة ما يتم اعتامد هذه األطروحة بعد نقاش مستفيض 

وتحديات،  فرص  من  يحمله  ومبا  وتحوالته  السيايس  الواقع  متغريات  حول 

الواقع  أسئلة  عىل  املرحلية  الحزبية  اإلجابة  مبثابة  األطروحة  تلك  تغدو  بحيث 

واستحقاقاتها.

»النضال  أطروحة  هام  أساسيتني  أطروحتني  السياق  هذا  يف  الحزب  أنجز  وقد 

الدميقراطي«.  البناء  أجل  من  »رشاكة  وأطروحة  لإلصالح«  مدخلنا  الدميقراطي 

بالسياقات  مرتبطة  ظلت  مضامني  من  األطروحتني  كلتا  تضمنته  مام  وبالرغم 

املذهبية  للمنطلقات  وفائهام  بسبب  صالحتني  بقيتا  أنهام  إال  فيها،  أُنتجت  التي 

واألسس السياسية للحزب ومنضبطتني لرهانه اإلصالحي.

األطروحتني،  كلتا  بهام  متتعت  التي  والتأطريية  التوجيهية  القدرة  قيمة  وعىل 

وباستحضار استمرار راهنية عدد من العنارص واملقوالت التي اعتمدتها أطروحة 

للتفكري يف تجديد  الراهنة تستدعي االنكباب الجامعي  اللحظة  الرشاكة، غري أن 

أطروحة الحزب من خالل إعداد عنارص إجابة جديدة متالمئة مع ما يعرفه الواقع 

السيايس واملجتمعي والدويل من تحوالت وتطورات.

عىل  والسهر  اإلجابة  هذه  إعداد  يف  الجامعي  االنخراط  قيمة  عىل  التأكيد  مع 

طبعت  التي  األعطاب  بعض  وتجاوز  ومضامينها،  لتوجهاتها  االنضباط  حسن 

الوطنية  األوراق  إنتاج  ألن  أطروحات.  من  أنتجه  ما  مع  الحزب  أعضاء  تعامل 

واألطروحات السياسية ليس هدفه »تأثيث فضاءات املؤمترات« أو الوفاء الشكيل 

الترشيعية  النصوص  تفرضها  التي  التنظيمية  املقتضيات  من  مسطري  ملقتىض 

مسبوقا  واعتامدها  األوراق  إنتاج  يكون  أن  يجب  ما  بقدر  الداخلية،  واألنظمة 
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بعد، بحسن متثل مضامينها وااللتزام  بنقاش وطني وحوار داخيل، ومتبوعا فيام 

الحظ  يحققوا  أن  واملناضلني  املناضالت  لجميع  يتيس  حتى  إجابتها،  بعنارص 

الوافر من الوعي املتقارب والعمل املشرتك.

موضوعني  نخص  للحزب،  السيايس  لألداء  التقييم  من  وملزيد  اإلطار،  هذا  يف 

أساسيني من هذا األداء بالدرس والتحليل:

االنتخابي: § األداء 

والجامعية  الترشيعية  االستحقاقات  خالل  للحزب  االنتخايب  للمنجز  املتتبع 

وبال  اقرتاع.  بعد  اقرتاعا  الحزب  يحوزه  الذي  التقدم املضطرد  عند  يقف  األخرية 

من  للعديد  التامسه  وراءها  يكمن  يحققها  التي  االنتخابية  الكسوب  فإن  شك 

والتي  للحزب،  املعترب  االنتخايب  التقدم  اتجاه  دفعت يف  التي  والسبل  األسباب 

األداء  فإن  وعموما،  وعملية.  متناسقة  انتخابية  سياسة  وتنفيذ  إعداد  بينها  من 

ومعامل  املنهجية  والقواعد  السياسية  لالختيارات  وفيا  بقي  للحزب  االنتخايب 

الخطاب النضايل للحزب.

ومع التثمني املعترب لهذا املنجز ورشوطه الذاتية التي مكنت له، إال أن التشخيص 

التقييمي ميكُِّن من اكتشاف العديد من موارد الضعف من قبيل:

إهامل التوثيق املنهجي للمسار االنتخايب للحزب؛• 

ضعف يف اعتامد حصيلة اإلنجاز الحزيب يف تدبري الشأنني الوطني واملحيل • 

أحيانا يف التحضري للعملية االنتخابية؛

الكبري، •  االنتخايب  تقدمه  ظل  يف  الجدد  للملتحقني  الحزب  تأطري  ضعف 

مام يصاحبه اتساع يف عدد األعضاء، مام ال تواكبه سياسات وبرامج مكافئة 

للتأطري والتكوين وتطوير التنظيم استيعابا لهذا املعطى. وهو ما أضحى معه 

إنشاء جهاز انتخايب دائم يعمل بطريقة مستقرة ومنتظمة، خيارا ال محيد عنه.
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التحالفات: دروس وعبر § تدبير   

كبريتني،  وحساسية  بأهمية  التحالفات  تدبري  يف  الحزب  أداء  موضوع  يحظى 

ويكفي أن نُذكّر بهذا الصدد مبا أثاره من نقاشات داخلية واختالفات سياسية يف 

التفاوضية لتشكيل حكومتي األستاذ عبد اإلله  العمليات  تقدير وتقييم مخرجات 

ابن كريان والدكتور سعد الدين العثامين.

معتمدة  منهجية  للحزب  أن  عىل  التأكيد  وجب  اإلنصاف،  باب  ومن  ذلك،  ومع 

يجتهد  التي  املنهجية  وهي  األغلبيات.  وتشكيل  السياسية  تحالفاته  لبناء  سلفا 

ومتوقعه  اإلصالحية  مراميه  بني  التوفيق  يف  ذلك،  أمكنه  ما  خاللها،  من  الحزب 

النضايل من جهة، وبني قراءته لتعقيدات الواقع السيايس وتركيبة النتائج االنتخابية 

عليها. املتحصل 

إن تدبري العمليات التفاوضية لبناء التحالفات وتشكيل األغلبيات، يف ظل الوعي 

التعددية الحزبية الوطنية، هو تدبري  النظام االنتخايب ووضعية  مبقومات وسامت 

املؤرشات  من  الكثري  واستقراء  املعطيات  من  العديد  استحضار  يلزمه  معقد 

واستباقها  الفاعلني  وتوجهات  الوقائع  مجريات  واسترشاف  واملسترتة،  الظاهرة 

التأثري  نطاقات  يف  الفاعل  الحضور  من  متكن  وعملية،  ومرنة  مبدئية  بسياسات 

املبادر لخدمة مسار اإلصالح والتنمية والعدالة.

أن  الحرص عىل  للتحالفات واألغلبيات يحرص متام  تدبريه  الحزب يف  أن  ومع 

من  الدميقراطي  املعنى  العملية  هذه  بإعطاء  وعنايته  السيايس  لنهجه  وفيا  يبقى 

منطلق الوضوح واملصداقية، إال أن واقع تدبري هذا األمر يدفع الحزب يف الكثري 

من األحيان إىل صياغة توافقات تبدو للعديد من أبناء الحزب وعموم املواطنني 

الواقع  إكراهات  يراعي  الذي  التدبري  لرضورات  تخضع  ولكنها  صعبة،  توافقات 

الحزب  تهميش  احتامالت  الستبعاد  وذلك  فيه،  الفاعلني  اسرتاتيجيات  وتقاطع 

اإلصالح  يف  الحزب  مرشوع  مناويئ  صالح  يف  إال  تصب  لن  التي  وإقصائه 

والدمقرطة.
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تجاربه ومحاوالته  الحزب مجمل  دبر  والتوجهات،  املنهجية  إطار من هذه  ففي 

يف تشكيل أغلبياته، مبا فيها محاولة تشكيل الحزب ألغلبيته الحكومية مع األمني 

ظل  إذ  الحايل،  العام  األمني  مع  أو   ،2013 آخر  يف  ثم   2011 آخر  السابق  العام 

تبقى  تدبريها جميعا تدبريا جامعيا ومؤسساتيا، وأن املسؤولية املرتتبة عن ذلك 

يف عمومها وشمولها مسؤولية مشرتكة، سلبا أو إيجابا. 

وإن كان هناك من رضورة لتقييمها كلها أو إحداها، فإن ذلك التقدير والتقييم يبقى 

محض تقدير اجتهادي مبني عىل الحيثيات واملالبسات التي ُعقدت لحظتها.

مع  الصفحة،  تلك  بطَيِّ  اليوم  مطالب  الحزب  أن  الداخيل عىل  الحوار  أكد  وقد 

استخالص العرب والنتائج الرضورية، وتجاوز تداعيات تلك املرحلة.

من  به  يتمتع  ما  بفضل  بسالم،  منها  يخرج  أن  الحمد،  ولله  الحزب،  استطاع  لقد 

احرتام للمؤسسات ولقواعد الدميقراطية الداخلية، والتزام بخلق الحوار والتشاور 

األخوة  التنظيمي واستحضار ألخالق  وتراصه  وحرص جامعي عىل وحدة صفه 

والتطاوع.

خدمة  املستقبل  نحو  ورصينة  ثابتة  خطى  بكل  التوجه  إىل  اليوم  مدعو  والحزب 

للمجتمع وسعيا لرقي الوطن وتقدمه.
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المحور الرابــــع
التنظيم الحزبي-أصول وكسب وتحديات
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I .التنظيم الحزبي: خلفياته التصورية والمعيارية 

يشكل سؤال النموذج التنظيمي ألي حزب سؤاال مركزيا ال يقل أهمية عن أسئلة 

النموذج اإلصالحي واملنجز النضايل والخطايب. فام من حزب إال ويحتاج حّدا 

معقوال من البنيات واملؤسسات التي تتيح له تنفيذ مرشوعه. 

وتختلف النامذج التنظيمية، بحسب اختالف األصول املعرفية والقواعد املنهجية 

ولكنه  أداة،  ليس مجرد  فالتنظيم  لكل حزب.  التنظيمية  والثقافة  القيمية  واألنساق 

تعبري عن اختيارات وتوجهات.

تنظيامتها مبا يعرب عن تحيزاتها ويستوعب  التي تؤسس  الجادة هي  إن األحزاب 

كل  شأن  شأنه  والتنمية  العدالة  وحزب  والنضالية.  والسياسية  الفكرية  اختياراتها 

مرشوعه  مع  ينسجم  مبا  التنظيمي،  منوذجه  بناء  عىل  حريص  الجادة  األحزاب 

عىل  أو  واألخالقية،  القيمية  ومعياريته  املعرفية  خلفياته  يف  سواء  السيايس، 

بإعامل  جهة  من  له  يسمح  ومبا  والهيكلية،  املؤسساتية  ترتيباته  هندسة  مستوى 

التنظيمية. ثقافته 

لتقييم  معتربا  حيزا  الداخيل  الحوار  خصص  التنظيم،  سؤال  أهمية  إىل  وبالنظر 

األداء التنظيمي للحزب تثمينا إليجابيته ومراجعة الختالالته.

الجهد  مقدار  تكشف  التنظيمية  الحزب  لتجربة  املؤسس  النموذج  تفكيك  إن 

املنجز من أجل الجمع بني استحقاقات االنتامء الفكري والسيايس للحزب وبني 

مستلزمات بناء تنظيم عرصي متسم بالفعالية والنجاعة. 

مبدأ  يف  متجلية  للحزب  بالنسبة  الحزيب  للتنظيم  األساسية  املبادئ  تبقى  لذلك، 

ومبدأي  الوطنية،  ومبدأ  واألخالقية،  الفكرية  بحموالتها  اإلسالمية،  املرجعية 
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للحزب  التنظيمي  النسق  سعى  كام  األخالقية.  والدميقراطية  التنظيمية  الوحدة 

هذا  فرادى وجامعات. وعىل  األعضاء،  تؤطر سلوك  قيم  يؤسس مجموعات  أن 

قيم  عىل  أعضائه  تأطري  إىل  الحزب  سعي  يف  الفرد/العضو  قيم  تتجىل  النحو، 

الصالح واالستقامة والعطاء واملسؤولية واالنتامء، يف حني تتجىل قيم الجامعة/

املؤسسة يف قيم الحرية والتطاوع وخفض الجناح واألخوة والتعاون.

وأجهزته  مؤسساته  وتسيري  التنظيمية  تدبري شؤونه  منهجه يف  الحزب  يؤسس  كام 

التداول  وقاعدة  القرار،  وإلزامية  الرأي  حرية  قاعدة  قبيل  من  صلبة  قواعد  عىل 

املرشوعية  أن  وقاعدة  املسؤوليات.  تحديد  يف  واالنتخاب  القرارات  اتخاذ  قبل 

عىل  الدميقراطي  والتناوب  الواليات  تحديد  وقاعدة  لألفراد،  ال  للمؤسسات 

املسؤوليات. 

وألن الحزب معني بحسن متثله للمرجعية اإلسالمية فإنه يسعى ما أمكن أن يشيد 

إحداها،  ولعل  وقيمها،  مذهبيته  مفهومات  عىل  املعارص  التنظيمي  بنائه  معامر 

عىل سبيل املثال، أولوية الجامعة يف الرتشيح، بدل تقديم حق األفراد يف الرتشح 

كام يقتضيه التوجه التنظيمي الليربايل الذي يؤكد أولوية األفراد وحرياتهم، وكذا 

مواجهة  ومنع  القرارات،  واتخاذ  التوجهات  إلنضاج  كإطار  املؤسسات  احرتام 

الرأي  أن  مبيتة وجاهزة ومتواطأ عليها سلفا، وقاعدة  بتوجهات وقرارات  الهيئات 

حر والقرار ملزم، وأن االجتامع عىل رأي مرجوح خري من التفرق عىل رأي راجح، 

وغريها من القواعد واملبادئ.

II .التدبير التنظيمي: تطورات وتحديات 

لقد راكم الحزب بكل تأكيد، تجربة تنظيمية معتربة أسهمت بقدر محرتم يف تفعيل 

ديناميته النضالية، سواء تعلق األمر بإدارة الحجم الكبري ملؤسساته وهياكله وبنياته 

وتنسيق أدوارها، أو تعلق األمر بتدبري اإلمكان البرشي للحزب واستيعاب الحجم 

تحّول، خطوة خطوة، من  قد  الحزب  وأن  املتنامي ملناضالته ومناضليه. خاصة 

منوذج التنظيم املركزي/األحادي إىل منوذج التنظيم الشبيك، إذ أحدث الحزب 
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إىل جانب التنظيم األسايس، واملتدرج مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مجموعة 

تنزيل مرشوعه  التي تعمل جميعها عىل  التابعة والتنظيامت املوازية  الهيئات  من 

حسب خصوصية املجال الفئوي أو املهني أو التخصيص الذي تشتغل فيه. كام 

متقدمة  مكانة  ليتبوأوا  والشبابية  النسائية  لكفاءاته  واسعا  املجال  الحزب  أفسح 

داخل املؤسسات الحزبية واملنتخبة والتنفيذية. 

ملبدأ  احرتامه  إىل  ترجع  للحزب  التنظيمية  للتجربة  املتقدمة  القيمة  أن  كام 

الدميقراطية الداخلية سواء من خالل الحرص عىل انتظام انعقاد هيئاته ومؤمتراته 

يف  املساواة  األعضاء  لجميع  تتيح  داخلية  وأنظمة  قوانني  صياغة  خالل  من  أو 

تربوي  بنفس  ذلك  وتحصني  الواجبات.  ذات  تحمل  ويف  الحقوق  بذات  التمتع 

االختالالت  ملحارصة  توجه  وجزائية  واحرتازية  انضباطية  ومنظومات  وأخالقي 

والتجاوزات وصيانة منظومة القيم األساسية للحزب.

ومع ذلك، ال ميكن تجاهل الرضورات املطروحة لتقييم التدبري التنظيمي لبنيات 

وموارد الحزب يف ظل تحوالت الذات الحزبية ومتغريات الواقع واملحيط. خاصة 

الصعوبات واإلكراهات،  العديد من  قد كشف عن  التنظيمية  واقع املامرسة  وأن 

التي وجب طرحها للنقاش املؤسسايت، حتى يتسنى الحسم يف  بل واملفارقات 

تبنيها أو استبعادها. ولهذا السبب يبقى التفكري يف تجديد وتقويم التنظيم الحزيب 

أمراً ذا راهنية بالنظر إىل بعض االختالالت، لعلَّ أحدها هو التفاوت الحاصل بني 

اإلعامل  واقع  وبني  املعتمد  التنظيمي  النموذج  وأخالقيات  وقيم  منطلقات  سمو 

واملامرسة التنظيمية لألفراد واملؤسسات أحيانا. 

الحزيب  التنظيم  قوة  نقاط  يرصد  أن  بد  ال  التنظيمي  النموذج  تجديد  فإن  لذلك، 

سواء تعلق األمر بالقيم اإلصالحية التي يتأسس عليها أو ارتبط بقدرته عىل مامنعة 

العضوية  تنامي  عن  الناتجة  واملشاكل  الصعوبات  معالجة  الفساد. وكذا،  عوامل 

وتوسع التنظيم والتحوالت الجيلية التي تعرفها القاعدة البرشية بالحزب، وغريها 

من اإلشكاالت التي تفرضها متغريات الواقع السيايس واالجتامعي الوطني.
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خا تمة
حزب العدالة والتنمية واستحقاقات المرحلة
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بذله  الذي  الجهد  مقدار  والتنمية شاهد عىل  العدالة  لحزب  السيايس  املسار  إن 

وحجم التبرص الذي تحىل به من أجل تعزيز متوقعه يف نسق سيايس معقد. وطيلة 

تواجهه  كانت  التي  التحفظات  من  العديد  يدفع  أن  الحزب  استطاع  املسار،  هذا 

واهية  ترّوج الدعاءات  فتئت  ما  والتي  السيايس،  الكثري من مكونات املشهد  بها 

السياسية  الحياة  يف  تأثريه  ازدياد  دون  والحيلولة  الحزب  عزل  منها  الهدف  كان 

والعدالة  االقتصادية  والتنمية  الدميقراطي  اإلصالح  وترية  تسيع  يف  واملساهمة 

االجتامعية.

غري أن حكمة الدولة املغربية وانفتاحها املقّدر عىل مختلف الفاعلني واملكونات 

تا الفرصة عىل كل هذه املحاوالت وفتحتا اإلمكان أمام الحزب الزدياد متثيله  فَوَّ

يف املؤسسات ووزنه داخلها حسب ما يحصده من نتائج يف االنتخابات املتتالية، 

مبا يحافظ عىل توازنات النسق السيايس ويذيك فاعليته.

وقد انخرط الحزب ضمن هذا الواقع، برتكيبته وتعقيداته، وهو يعي مسبقا رشوطه 

وإمكاناته وإكراهاته، وعمل عىل أن يتعاطى معها تعاطيا مسؤوال متزنا، مبا يتيح 

له تنزيل مرشوعه يف اإلصالح يف إطار املمكن املستطاع، ومبا يثمن اإليجابيات 

ويرَصُدها وينبه إىل االختالالت ويعالجها.

وأن  والعوائق،  العقبات  من  العديد  يتجاوز  أن  مساره  طيلة  الحزب  استطاع  وقد 

يحقق العديد من املكاسب واإلنجازات. وعىل مدار ربع قرن تقريبا، مّر الحزب 

النضايل  ألدائه  العام  املنحنى  يف  محافظا  ظل  أنه  غري  وجزر،  مد  حاالت  من 

الدمقرطة  الختيارات  منحازة  إصالحية  كقوة  السياسية  مواقعه  استقرار  عىل 

والعدالة. والتنمية 
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السيايس  الواقع  معطيات  مع  يتفاعل  أن  الحزب  استطاع  األخرية،  اآلونة  ويف 

املخاطر  من  العديد  مواجهة  له  يس  مبا  والتوازن،  الجدية  من  بالكثري  الداخيل 

امتصاص  عىل  قدرته  بفضل  وذلك  تنظيمه،  ووحدة  بتامسكه  تحدق  كادت  التي 

ولعل  اإلعفاء.  بعد  ما  حكومة  وتشكيل  ب«البلوكاج«  سمي  ما  مرحلة  تداعيات 

الفضل يف هذا يرجع بعد توفيق الله تعاىل إىل التزام عموم األعضاء بقيم األخوة 

من  واجهه  ما  مع  الحزب  تعاطي  أن  واعتبار  أمكن،  ما  العذر  والتامس  والتطاوع 

لكنه  التقدير،  عىل  قائم  اجتهادي  تعاط  هو   2016 استحقاقات  بعد  ما  تحديات 

كذلك تعاط جامعي مؤسسايت، واملسؤولية فيه مسؤولية جامعية.

يف  لتسهم  الحمد،  ولله  واملتعدد،  الشامل  الداخيل  الحوار  هذا  مبادرة  وجاءت 

املرحلة  تقدير  يف  الفجوة  يرّمم  أن  شأنه  من  الذي  االتجاه،  هذا  يف  قدما  السري 

السياسية  الثقافة  وحدة  صيانة  عىل  يعمل  وأن  مجرياتها،  مع  التفاعل  وتقييم 

إدراك  بناء  مستوى  عىل  سيام  ال  ومناضليه،  الحزب  مناضالت  لعموم  املشرتكة 

مشرتك بطبيعة املرحلة التي منر بها وبطبيعة االستحقاقات املرتتبة عليها.

جوالت  من  املستقاة  الخالصات  من  العديد  استجامع  وبعد  اإلطار،  هذا  ويف 

الحوار الداخيل وطنيا وجهويا وإقليميا، ميكن التأكيد أن الحوار توقف عند أهم 

ثالثة استحقاقات يلزم عىل الحزب النهوض بها، وهي:

الذات: § تأهيل  استحقاق 

واملنهجي  الفكري  االلتزام  بتحديات  املتعلق  املذهبي  الصعيد  عىل  سواء 

توريثها  والعمل عىل  القيمية واألخالقية،  منظومته  الحزب وحسن متثل  مبرجعية 

أجل  من  الالزم  الجهد  بذل  مع  الحزب،  والجديدة يف  الشابة  لألجيال  ومتليكها 

تفعيل ورش التجديد املتواصل للنسق الفكري واملنهجي للحزب، أو علىالصعيد 

التنظيمي، من خالل الحفاظ عىل لُحمِة الحزب ووحدته التنظيمية مبا يقتضيه ذلك 

وتعزيز  العضوية  يف  التوسع  سياسات  وترشيد  التنظيمية  االختالفات  معالجة  من 

مجهودات الحزب يف التأطري والتواصل وتأهيل الكفاءات وتخريج النخب، ولن 
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ثقافة  ومحارصة  املقبل  املبادر  الفعل  وقيم  النضال  روح  إذكاء  بدون  ذلك  يتم 

الحياد واالنتظار واالنسحاب.

المتغيرات: § استيعاب  استحقاق 

ذلك أن الواقع السيايس واالجتامعي الوطني والدويل يعرف العديد من التحوالت 

واملتغريات التي يلزم العمل عىل تعميق دراستها واسترشاف مآالت تطورها وحسن 

التعاطي االستباقي معها بالتكيف مع مجرياتها والحد من انعكاساتها السلبية. كل 

الحضارية  الثوابت  عن  الدفاع  ألمانة  الوفاء  يف  الحزب  استمرار  موقع  من  ذلك 

جملة  من  ولعل  الوطنية.  واملصالح  الحقوق  عن  والدفاع  والوطنية  والتاريخية 

وتأكيد  الوساطة  مؤسسات  تعزيز  عىل  العمل  املهام،  بهذه  النهوض  يقتضيه  ما 

العمومي  للفاعل  االعتبار  رد  رضورة  عىل  الدفاع  يف  واالستمرار  إليها  الحاجة 

وصون استقاللية قراره السيايس.

وتحصينها: § التجربة  تثمين  استحقاق 

عند  الداخيل  الحوار  فعاليات  توقفت  أعاله،  املذكورين  االستحقاقني  وبإزاء 

تثبيت مسار اإلصالح  املساهمة يف  الحزب يف  بواجبات  مرتبط  ثالث  استحقاق 

التصدي  رضورات  من  ذلك  يقتضيه  مبا  والتنمية،  الدمقرطة  تجربة  عن  والذود 

عىل  التصويت  بعد  املغرب  دشنه  الذي  املسار  هذا  عىل  االرتداد  ملحاوالت 

واستهدافها.  املغربية  التجربة  عىل  التشويش  محاوالت  ومواجهة   ،2011 دستور 

تجاوز  قادر عىل  تنموي  إرساء منوذج  ويضاف إىل ذلك، رضورة املساهمة يف 

أعطاب النموذج الحايل ومؤهل لالستجابة لتطلعات املجتمع يف تكريس عدالة 

اجتامعية ومجالية تكفل لجميع املواطنات واملواطنني عيشا حرا وكرميا وعادال.
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توصيات 
الحوار الداخلي
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الداخلي § للحوار  العامة  التوصية 

مع  التنظيمية،  والقواعد  املنهجية  واملبادئ  املرجعية  املنطلقات  عىل  التأكيد 

تجديد يف الفهم وقوة يف الخطاب ومتاسك يف الذات الحزبية، ملواصلة النضال 

تعزيز  أجل  من  لبالدنا،  والحقوقي  الدميقراطي  املسار  ودعم  الفساد،  ملواجهة 

الثقة يف التجربة اإلصالحية املغربية.

الداخلي § للحوار  التفصيلية  التوصيات 

التأكيد عىل أهمية االلتزام مبرجعية الحزب وحسن متثل مقتضياتها القيمية . 1

باالهتداء  وتنزيلها  فهمها  يف  واالجتهاد  التجديد  إعامل  مع  والسلوكية، 

مبقاصدها العامة واالنفتاح عىل الكسب اإلنساين؛

تجديد التأكيد عىل تشبث الحزب بالثوابت الدينية والوطنية، وعىل الدور . 2

املركزي لجاللة امللك، رئيس الدولة وأمري املؤمنني، يف صيانة االختيار 

الدميقراطي للبالد وتحصني مساره ومكتسباته؛

التذكري بأن منهج الحزب يف اإلصالح قائٌم عىل خيار املشاركة اإليجابية . 3

والفرقاء، وعىل  الفاعلني  مع  والرشاكة  والتعاون  والرتاكم  التدرج  ومبادئ 

ُد املداخل، مام يستلزم حرص الحزب عىل تكاتف  أن هذا اإلصالح متعدِّ

جهوده مع مختلف القوى الحية يف املجتمع؛

الدولة . 4 بني  والوساطة  التأطري  بنيات  أزمة  معالجة  يف  الفاعل  اإلسهام 

واملجتمع، وإعادة االعتبار للفاعل الحزيب، والتحذير من مخاطر حمالت 

التبخيس والتيئيس التي تستهدف املؤسسات والحياة السياسية والتصدي 
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الدميقراطي  املسار  ودعم  الفساد،  ملواجهة  النضال  ومواصلة  لها، 

والحقوقي لبالدنا، من أجل تعزيز الثقة يف التجربة اإلصالحية الوطنية؛

املسار . 5 وصيانة  املجتمع،  ومتاسك  الوطن  مناعة  تقوية  يف  اإلسهام 

تستهدف  التي  املحاوالت  كل  وجه  يف  عنها  والدفاع  بالبالد  اإلصالحي 

استحضار  مع  والتنموية،  الدميقراطية  ومسريتها  والوطنية  الرتابية  وحدتها 

السياقني الدويل واإلقليمي بفرصهام وتحدياتهام؛

استقرار . 6 تستهدف  التي  والسياسات  املخططات  مواجهة  يف  اإلسهام 

وعىل  العادلة،  وقضاياها  اإلسالمية  والشعوب  الدول  ومصالح  ووحدة 

الفلسطينية؛ القضية  رأسها 

مع . 7 متفاعال  يجعله  مبا  للحزب،  السيايس  للخطاب  املتواصل  التجديد 

تكريس  عىل  الحرص  مع  للمناضلني،  ومحفزا  وقويّا  وواضحا  واقعه، 

مصداقيته وترجمة مبادئه؛

اجتهاديا . 8 أمرا   2017 سنة  الحكومة  تشكيل  ملوضوع  الحزب  تدبريِ  اعتباُر 

وقرارا مشرتكا ومسؤولية جامعية؛

الحزب . 9 تدبري  ميزت  التي  النجاح  عوامل  وترصيد  تنمية  عىل  العمل 

هذا  يف  القصور  جوانب  ومعالجة  واستدراك  االنتخابية،  لالستحقاقات 

ن كسبه االنتخايب ويصون موقعه السيايس؛ الشأن، مبا يُثمِّ

وقيمه . 10 املؤسسة  مبادؤه  حيث  من  للحزب  التنظيمي  االختيار  تثمني 

الجامعة وكسبه العام اإليجايب، مع رضورة العمل عىل تجديد هذا االختيار، 

تقويًة للتامسك التنظيمي وصيانًة لدميقراطيته الداخلية واستنهاضاً للذات 

الحزبية وإذكاًء للروح النضالية، مبا يؤهل الحزب للقيام بوظائفه األساسية؛ 

التأكيد عىل رضورة تعزيز التواصل والتأطري املستمرين، واالستفادة من . 11

الحزب  قاعدة  وتوسيع  يفرضها،  التي  التحديات  ومواكبة  الرقمي  التطور 

بناء  التكوين وتعزيز  منظومة  وإدماجها، وتطوير  الكفاءات  واالنفتاح عىل 
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العام  الشأن  تدبري  مسؤولية  تحمل  متطلبات  بني  التوازن  مبراعاة  النخب، 

والعناية باألداة الحزبية؛

كلام 2 12 تنظيمه  وإعادة  وتحقيقه ألهدافه،  الداخيل  الحوار  بنجاح  االعتزاز 

دعت الحاجة إليه.

املقرر العام للحوار الداخيل

الخلفي مصطفى 
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