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جلنـ ـ ـ ــة احلـ ـ ــوار الداخلـ ــي

األمانـ ـ ـ ــة العامـ ـ ــة

مقدمة
ش ـكّل الحــوار الداخــي الــذي نظمــه حــزب العدالــة والتنميــة خــال ســنتي 2018
و ،2019مبــادرة نوعيــة ستســاهم ،بــإذن اللــه تعــاىل ،يف تكريــس تقليــد حيــوي يف
مســار الحــزب خاصــة ،ويف العمــل الحــزيب ببالدنــا .وهــو مــا مــن شــأنه أن يرقــى
باملؤسســة الحزبيــة لتشــكل فضــا ًء حاضن ـاً للتــداول العمومــي والنقــاش الســيايس
الكفيــل بتأطــر املواطنــات واملواطنــن وتكوينهــم سياســيا ،وكــذا تحفيــز النخــب
الحزبيــة عــى النهــوض بدورهــا يف إنتــاج األفــكار وتطويــر األطروحــات .فكلتــا
هاتــن الوظيفتــن تعتــران مــن بــن أهــم املهــام املناطــة ،دميقراطي ـاً ودســتورياً،
بالفاعــل الحــزيب .كــا أن االلتــزام باملامرســة الحواريــة داخــل الحــزب يرســخ
الوعــي بــأن التنظيــم الحــزيب ،ابتــداء ،وقبــل أن يكــون مجــرد أداة تنظيميــة وقنــاة
قانونيــة للمشــاركة السياســية واالنتخابيــة ،هــو يف األصــل ســعي لتجســيد رســالة
إصالحيــة وفكــرة نضاليــة يلــزم العمــل عــى تعهدهــا دومــا باملســاءلة والنقــد
والتقييــم ،تجديــدا ً ملضامينهــا ،وتقصيــدا ً لغاياتهــا وأهدافهــا ،وترشــيدا ً لتنزيلهــا ،يف
إطــار صيانــة وتعزيــز الثوابــت الوطنيــة الدســتورية الجامعــة.
وجــاء تنظيــم الحــزب لهــذا الحــوار تنفيــذا لدعــوة املؤمتــر الوطنــي الثامــن الــذي
قـ ّرر إجــراء حــوار ســيايس داخــي ،إذ أكّــد بيانــه الختامــي بالنــص عــى أن الغايــات
مــن وراء الدعوة إىل إطــاق حــوار ســيايس داخــل مؤسســات الحــزب ترتكّــز
أساســا يف ثالثــة عنــارص:
1 .1بلورة قراءة جامعية للمرحلة؛
2 .2ترسيخ ثقافة سياسية مشرتكة يف التعاطي مع املتغريات؛
3 .3إجراء تقييم شامل للمرحلة الفاصلة بني املؤمترين السابع والثامن.
ويف إطــار مــن هــذا التوجــه ،اعتمــدت األمانــة العا ّمــة ورقــة بشــأن منهجيــة الحــوار
ال ّداخــي حـ ّددت فيهــا أهــداف الحــوار يف أربــع نقــاط:
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1 .1إنجــاز قــراءة جامعيــة للســياق العــام الوطنــي والحــزيب بــن املؤمتريــن
الوطنيــن الســابع والثامــن ،خصوصــاً مــا تعلــق باملســار الدميقراطــي
والتنمــوي الــذي ســارت فيــه بالدنــا منــذ 2011؛
2 .2تقييــم تجربــة الحــزب السياســية ومــا راكمــه مــن منجــزات ومكاســب ومــا
تخلّــل أداءه مــن قصــور عــى املســتوى الســيايس العــام؛
3 .3تشــخيص الــذات الحزبيــة ورصــد الصعوبــات التنظيميــة والتواصليــة التــي
كشــفت عنهــا املرحلــة الســابقة؛
4 .4بلــورة مداخــل اإلصــاح الفكــري واملنهجــي والســيايس واملؤسســايت
والتنظيمــي مــا مــن شــأنه أن يتيــح الظــروف املناســبة لبلــورة انطالقــة
متجــددة للحــزب.
وبالنظــر إىل التفاعــل اإليجــايب مــع املحطــة الوطنيــة للحــوار الداخــي ،واســتجابة
لحجــم الطلــب الداخــي للمشــاركة يف فعاليــات هــذا الحــوار ،تــم فتــح املجــال
لتنزيــل الحــوار الداخــي عــى الصعيــد املجــايل ،جهويــا وإقليميــا ،حيــث نظمــت
مئــات اللقــاءات الحواريــة عمــت مختلــف ربــوع اململكــة ،وشــارك فيهــا آالف
األخــوات واإلخــوة ،مــا أغنــى مضامــن الحــوار وســاهم يف تدقيــق الكثــر مــن
خالصاتــه.
وللــه الحمــد ،فــإن النتائــج التــي أفــى إليهــا الحــوار ،يف مختلــف محطاتــه الوطنية
والجهويــة واإلقليميــة ،كانــت مهمــة وإيجابيــة ،ســواء عــى صعيــد املنهجيــة
التــي ســلكها الحــوار ،أو مــن خــال خطــوات إعــداد مضامــن الحــوار والتــي
أرشفــت عليــه لجنــة روعــي يف تشــكيلها معايــر التع ـ ّدد والتن ـ ّوع والخــرة ،أو مــن
خــال نوعيــة االســتكتابات واملداخــات والنقاشــات التــي تص ـ ّدى مــن خاللهــا
املشــاركات واملشــاركون يف الحــوار إلشــكاالت وأســئلة مبســتوى مقــدر مــن
الوضــوح الفكــري املنهجــي واملســؤولية السياســية والوطنيــة .وقــد تســنى للحــزب
عــر هــذه الفعاليــات مراكم ـ ُة إنتــاج فكــري مهــم مــن شــأنه أن يغنــي مســاهمته يف
الفكــر املغــريب ويعضــد اجتهــاده الســيايس وخطابــه الحــزيب.
هــذا ،وقــد تــم تنظيــم أشــغال هــذا الحــوار يف أربــع نــدوات وطنيــة ،قاربــت كل
نــدوة منهــا قضايــا أساســية كان ال بــد لحزبنــا مــن التــداول بشــأنها ،وهــي:
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1 .1نــدوة أوىل انكبــت عــى مناقشــة موضــوع« :التقييــم الســيايس العــام»،
يومــي  9و 10يونيــو 2018؛
2 .2نــدوة ثانيــة تعرضــت ملوضــوع« :املــروع اإلصالحــي لحــزب العدالــة
والتنميــة :املنطلقــات واملراجعــات» ،يومــي  21و 22يوليــوز 2018؛
3 .3نــدوة ثالثــة قاربــت موضــوع« :تقييــم األداء الســيايس للحــزب مبرجعيــة
أطروحــة الرشاكــة مــن أجــل البنــاء الدميقراطــي» ،وذلــك يومــي  20و21
أكتوبــر 2018؛
4 .4نــدوة رابعــة يف موضــوع «النمــوذج التنظيمــي والتحديــات املســتقبلية»
يومــي 15و 16دجنــر .2018
وقدمــت يف إطــار هــذه النــدوات الوطنيــة العديــد مــن األوراق التــي تــم تجميعهــا
يف كتــاب ملحــق مــع املحــارض التفصيليــة للمناقشــات الغنيــة والرثيــة.
يف حــن اشــتغلت نــدوات الحــوارات الجهويــة واإلقليميــة عــى ثالثــة محــاور
أساســية وهــي:
1 .1محــور املبــادئ اإلصالحيــة والقواعــد واملنهجيــة والنمــوذج التنظيمــي
للحــزب؛
2 .2محور تقييم الكسب اإلصالحي واألداء النضايل للحزب؛
3 .3محور رهانات واستحقاقات املرحلة.
وقــد قدمــت ضمــن فعاليــات هــذا الحــوار ،خاصــة يف مرحلتــه الوطنيــة ،العديــد
مــن املداخــات والتعقيبــات التــي اشــرط فيهــا أن تكــون مصاغــة يف أوراق تعالــج
األســئلة املقرتحــة مــن لجنــة الحــوار الداخــي ،لتشــكل أرضيــة مشــركة يشــتغل
عليهــا الجميــع ســعيا نحــو بلــورة إجابــات مشــركة عليهــا .واليــوم ،نعتــز جميعــا
بقيمــة هــذه األوراق واملقــاالت املتعــددة كــا واملتميــزة نوعــا ،والتي مــن املرتقب
أن يتــم إصدارهــا يف مجلــد يضــم بــن دفتيــه األشــغال الكاملــة للحــوار ،مبــا يف
ذلــك األوراق املنهجيــة واألوراق العلميــة ،فضــا عــن هــذا التقريــر الرتكيبــي الــذي
يكثــف املضامــن والخالصــات الكثــرة التــي تــم تداولهــا يف مختلــف مراحــل هــذا
الحــوار الوطنــي.
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أوال :خالصــات النقــاش حــول المبــادئ اإلصالحيــة واألصــول
المنهجيــة لحــزب العدالــة التنميــة
لزمــت اإلشــارة يف البدايــة إىل أن أغلــب املداخــات واملناقشــات التــي شــهدها
هــذا املحــور جــاءت متقاربــة يف عمومهــا ،ســواء تعلــق األمــر بقــراءة معــامل الــذات
والهويــة الحزبيــة واســتيعاب مقومــات املذهبيــة واملنهجيــة السياســية ،أو الرتكيــز
عــى قواعــد ومعايــر النمــوذج التنظيمــي ،وتجلّــت أهــم الخالصــات بهــذا الصــدد
فيــا يــي:
1.1فيــا يخــص التعاطــي مــع مســألة املرجعيــة يف فكــر الحــزب :تــم التأكيــد
عــى أن حــزب العدالــة والتنميــة ،كــا هــو مقــرر يف وثائقــه املرجعيــة ويف
نظامــه األســايس ،حــزب ســيايس ينطلــق مــن املرجعيــة اإلســامية مبــا تتضمنــه
مــن مبــادئ وقيــم مؤطــرة ،وقواعــد وضوابــط موجهــة ،ومقاصــد ناظمــة للعمــل
اإلصالحــي الســاعي إلقامــة العــدل والحريــة والكرامــة ،وإشــاعة الرحمــة وإنجــاز
التنميــة والنهضــة .لذلــك فــإن فهــم الحــزب ملســألة املرجعيــة يقــوم عــى اعتبارهــا
منظومــة متكاملــة يشــد بعضهــا بعضــا ويقويــه ،بعيــدا ً عــن ســلبيات الفهــم التجزيئي
والتعاطــي االنتقــايئ ومســاوئ الفهــوم املنغلقــة والتصــورات الرجعيــة.
لذلــك فــإن الحــزب يعــي جيــدا بــأن الدعــوة لالنطــاق مــن املرجعيــة اإلســامية
دعــوة توجــب اســتحقاقات فكريــة ومنهجيــة وعمليــة إىل جانــب مســتلزماتها
القيميــة واألخالقيــة والســلوكية ،عــى أن يتــم التعاطــي معهــا ،أي املرجعيــة،
ِ
بنف ٍ
تجديــدي ووعــي اجتهــادي ،يبــددان العديــد مــن الهواجــس والتناقضــات
َــس
املوهومــة التــي اخرتقــت العقــل اإلســامي املعــارص مــن قبيــل تناقــض اإلســام
مــع الدميقراطيــة أو حقــوق اإلنســان أو املواطنــة أو املعــارصة .فااللتــزام باملرجعيــة
اإلســامية ال يعنــي بالــرورة االنغــاق عــى الــذات أو الفهــم الســكوين ،بــل إن
االنفتــاح عــى الكســب اإلنســاين املعــارص يف مختلــف مجــاالت الحيــاة مــن بــن
أحــد أهــم متطلبــات إعــال املرجعيــة.
التقرير التركيبي للندوات الوطنية والجهوية للحوار الداخلي
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لذلــك ،فإنــه بقــدر الحــرص عــى حســن متثــل مقومــات املرجعيــة وتوجهاتهــا فكرا
وســلوكا ،فــإن ذلــك يدعونــا إىل مزيــد مــن العمــل واالشــتغال عــى تطويــر فهمنــا
للمرجعيــة واملنهــج وفــق رؤيــة تجديديــة تتحــرى االســتهداء مبقاصــد اإلســام
وقيمــه العامــة ،وتجتهــد مبــا يتناســب مــع مقاصــد اإلســام العامــة ويراعــي تحقيــق
املصالــح الوطنيــة والشــعبية.
2.2ينطلــق الحــزب يف اســتيعابه ملعــامل هويتــه املذهبيــة والسياســية باالنطــاق
مــن مقومــات الهويــة الوطنيــة الجامعــة واملوحــدة املتمثلــة يف «اإلســام الوســطي»
املعتــدل و«الوحــدة الوطنيــة والرتابيــة» و«إمــارة املؤمنــن وامللكيــة الدســتورية»
و«االختيــار الدميقراطــي» .وإن كان الحــزب يعتــز بتب ّنيــه للمرجعيــة اإلســامية
والتزامــه بثوابــت األمــة ،فــإن ذلــك ال يضفــي عــى اجتهاداتــه ســات الثبــات وال
صفــات القدســية ،وإمنــا الحــزب حريص عــى أن يرســخ طبيعتــه املدنيــة ،وأن يؤكد
الطابــع البــري ال ِّنســبي ملختلــف اجتهاداتــه السياســية ،رأيــا وموقفــا وتقديــرا .ومــا
يجســد متثــل الحــزب للطابــع البــري والنســبي لهــذا الطابــع هــو انكبــاب الحــزب
الدائــم عــى مراجعــة اجتهاداتــه وتحلّيــه املســتمر بفضيلــة النقــد الــذايت ملعــاودة
النظــر يف مامرســته وأدائــه وتجديــد تصوراتــه وإجاباتــه .فالحــزب مــدر ٌِك متــام
اإلدراك وا ٍع متــام الوعــي بــأن مــا ينتجــه مــن آراء ومواقــف وتقديــرات هــي محــض
اجتهــاد بــري قابــل للخطــأ والصــواب ،ومــن الــازم إخضاعهــا للمراجعــة الدامئــة
والنقــد املســتمر.
وعــى العمــوم ،ميكــن وصــف حــزب العدالــة والتنميــة بأنــه حــزب ســيايس ،وطنــي
املنطلقــات والتوجهــات ،مبرجعيــة إســامية وفــق منطــق تجديــدي واجتهــادي،
إصالحــي املنهــج يجمــع بــن التجــاوب مــع االنتظــارات ومراعــاة اإلكراهــات،
ويتفاعــل مــع املتغــرات يف التــزام بالثوابــت ،دميقراطــي التوجــه ،يف ظــل اإلميــان
بالــدور القيــادي للمؤسســة امللكيــة يف اإلصــاح والتوجيــه.
الحــزب نضالَــه الســيايس
3.3فيــا يخــص التعاطــي مــع منهــج الحــزب :يؤطــر
ُ
مبــروع إصالحــي واســع ،متعــ ِّد ٌد رشكاؤه وأوراشــه ،وذلــك بحكــم قناعتــه أن
اإلشــكاالت السياســية والتنمويــة التــي تعرفهــا بالدنــا مــا هــي ســوى نتــاج للرتاجــع
التاريخــي للمغــرب والــذي تســارعت وتريتــه منــذ القــرن الســادس عــر تقريبــا،
وهــو مــا يقتــي الجمــع بــن مختلــف مســارات اإلصــاح الثقافيــة واالجتامعيــة
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ح ـ ـ ـ ــزب العـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة والتنــميـ ـ ـ ـ ـ ــة
والسياســية واالقتصاديــة الســتدراك هــذا الرتاجــع الحضــاري وتصحيــح اختالالتــه
وتأســيس مســار جديــد لالنطــاق والتقــدم.
ووفقــا لهــذه الرؤيــة ،يتأســس املنهــج اإلصالحــي للحــزب عــى خيــار املشــاركة
السياســية القامئــة عــى مبــادئ التعــاون والتوافــق مــع املؤسســة امللكيــة ومــع
الســيايس .كــا يســتند إىل نهــج مبــدأ الرتاكــم ومراعــاة الواقــع،
مك ّونــات الحقــل ّ
بإكراهاتــه وممكناتــه ،عنــد تنزيــل مرشوعــه اإلصالحــي .لذلــك دأب الحــزب يف
ســعيه اإلصالحــي عــى تعزيــز منطــق املشــاركة ال املغالبــة ،واالنفتــاح وصيانــة
التعدديــة والتنــوع ،ورفــض نزوعــات الهيمنــة أو االســتحواذ أو االحتــكار والعنــف،
واالبتعــاد عــن التقاطبــات الرصاعيــة التــي شــهدها الواقــع الســيايس الوطنــي لعقــود
مــن الزمــن ،مــا فــوت عــى البلــد فرصــا تنمويــة وإصالحية.ومــا انفــك الحــزب يف
أدبياتــه وأوراقــه يشــدد عــى أنــه حــن تتوفــر أجــواء التقــارب بــن مختلــف القــوى
الفاعلــة يف املجتمــع تســتطيع بالدنــا أن تربــح رهــان الكثــر مــن التحديــات.
وهــو مــا تشــهد عليــه لحظــات عديــدة مــن قبيــل التعديــات الدســتورية الثالثــة
األخــرة ( ،)2011-1996-1992مبــا رافقهــا مــن انفتــاح ســيايس وانفــراج حقوقــي
وســلم اجتامعــي .الســر قدمــا يف هــذا املنحــى ،وعــى أســلس مــن هــذه الرؤيــة
والتوجهــات ،أفــى إىل متيــز النمــوذج املغــريب بجمعــه بــن مطلــب الحاجــة
إىل اإلصــاح ومقتــى الحفــاظ عــى االســتقرار ،وعلــه مــا ينســجم مــع طبيعــة
املغاربــة املشــهود لهــم تاريخيــا بالتــوازن واالعتــدال وميــل إىل اعتبــار حفــظ
االســتقرار مدخــا لإلصــاح.
4.4أمــا بخصــوص النمــوذج التنظيمــي لحــزب العدالــة والتنميــة ،مبادئــا
وقيــا وقواعــدا :فــإن الحــزب مــا فتــئ يــويل عنايــة كبــرة لشــأنه التنظيمــي
واملؤسســايت يف كل محطاتــه وأوراقــه الوطنيــة ،والتــي تنشــد جمي ُعهــا العمــل
عــى تأهيــل املنظومــة الحزبيــة ومواصلــة بنــاء حــزب عــري ،مبــا يحافــظ
عــى القيــم املؤسســة للحــزب ويعــزز جاهزيتــه النضاليــة للنهــوض بــاألدوار
واملهــام املنوطــة بــه ،وتتمثــل أهــم خالصــات النــدوة التنظيميــة يف:
•تجديــد النمــوذج التنظيمــي لحــزب العدالــة والتنميــة انطالقــا مــن املبــادئ
والقيــم والقواعــد املؤطــرة :وميكــن إجــال املبــادئ املرجعيــة للنمــوذج
التنظيمــي للحــزب يف أربعــة مبــادئ وهــي« :مبــدأ املرجعيــة اإلســامية»
و«مبــدأالوطنيــة»و«مبــدأالدميقراطيــةالداخليــة»و«مبــدأالوحــدةالتنظيميــة»؛
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•أما عىل صعيد القيم الجامعة فيمكن توزيعها إىل منظومتني:
أولهــا ،قيــم فرديــة عنوانهــا الجامــع هــو “االســتقامة” ،يف أبعادهــا املتنوعــة دينيــا
وحقوقيــا وقانونيــا .وتشــمل أربــع مجموعــات قيــم وهــي )1 :مجموعــة قيــم الصالح
(صدق ـاً وأمان ـ ًة وثق ـ ًة وحســن ظــن)؛  )2ومجموعــة قيــم العطــاء (تضحيــة وتطوعــا
وجاهزي ـ ًة ونضالي ـ ًة وترفعــا عــى الطمــع يف املســؤوليات)؛ ثــم  )3مجموعــة قيــم
املســؤولية (التزامــا وانضباطــا وإحساســا بالواجــب)؛ وأخــرا  )4مجموعــة قيــم
االنتــاء (اعتــزازا باالنتــاء ووال ًء للفكــرة وللمــروع اإلصالحــي).
ثانيهــا قيــم جامعيــة تنضــوي تحــت عنــوان قيــم الحريــة واملســؤولية ،وتنــدرج
ضمنهــا قيــم حريــة الــرأي والتعبــر واســتيعاب التنــوع ورفــض االســتبداد
باملســؤولية ،وقيــم التطــاوع وخفــض الجنــاح واألخــوة والتعــاون ونبــذ الكولســة
وطلــب املســؤوليات.
•وبخصوص القواعد املنهجية ،فإنها عموما تتوزع عىل ثالثة أصعدة:
قواعــد التنظيــم ،وترتكــز أساســا عــى مجموعــة مــن املبــادئ مــن قبيــل ‘’مبــدأ
التنظيــم وســيلة وليــس غايــة’’ ،وأنــه ‘’حقــوق وواجبــات’’ ،ومبــدأ ‘’التســاوي بــن
الجنســن واألجيــال والفئــات’’ ،ومبــدأ ‘’إســناد املرشوعيــة للمؤسســات’’ مــع رفــض
كل نــزوع إىل صناعــة املحــاور عــى أســاس الــوالء لألشــخاص أو االنحيــاز لتيارات؛
قواعــد التدبــر والتســيري والتــي تتجــى يف قاعــدة ‘’الــرأي حــر والقــرار ملــزم’’،
وقاعــدة ا’’ملســؤوليات باالنتخــاب’’ ،وأن ‘’القــرار باألغلبيــة’’ ،وقاعــدة ‘’الرشعيــة
القانونيــة’’ ،وقاعــدة ‘’التعــاون مــع الفاعلــن وإرشاك املواطنــن’’ ،وقاعــدة
‘’ترشــيح الجامعــة ال ترشــح األفــراد’’ .مــع أن التــزام هــذه القواعــد ال يحــول
دون مســاءلتها ومراجعتهــا أو رفــض أي محاولــة لطرحهــا عــى منصــة النقــاش
والتــداول ،ونذكــر بهــذا الصــدد النقــاش الدائــر حــول مــدى صالحيــة قاعــدة
الرتشــيح ال الرتشــح .ويبــدو مطلوب ـاً فتــح النقــاش حولهــا واســتجالء املوقــف
الســليم بصددهــا مبــا يحفــظ قيــم الحــزب ويعــزز نضاليتــه وحيويتــه .
قواعــد إدارة االختــاف ،والتــي تتمثــل أساســا يف قاعــدة قبــول التنــوع واالختــاف
مــع رفــض التنميــط واالصطفافــات ،وقواعــد حســن الظــن واألخــوة؛ ونقــد الــرأي
املخالــف دون تجريــح األشــخاص.
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ح ـ ـ ـ ــزب العـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة والتنــميـ ـ ـ ـ ـ ــة
وإن خالصــة النــدوة الوطنيــة الرابعــة للحــوار الداخــي يف مدارســة النمــوذج
التنظيمــي للحــزب ،تؤكــد الحاجــة لتثمــن مكتســبات هــذا النمــوذج مــن حيــث
املبــادئ والقيــم والقواعــد ،والعمــل عــى تطويــر آليــات تنزيلــه ،الســيام عــى
املســتويات التاليــة:
1 .1الهيكلة والبناء التنظيمي؛
2 .2تدبري املوارد البرشية والرفع من مردوديتها؛
3 .3تعزيز مهارات وقدرات املناضلني وتح ّدي إيجاد النخب السياسية؛
4 .4تأهيل األداة التنظيمية فيام له عالقة بالنظم والقوانني؛
5 .5الثقافة والقيم الجامعة.
6 .6وتتأكــد هــذه التحديــات يف ظــل التوســع األفقــي الكبــر الــذي شــهده
الحــزب نتيجــة سياســة االنفتــاح والتوســع يف العضويــة الذيــن انتهجهــا.
5.5أمــا بخصــوص املحــدّ دات املنهج ّيــة املؤطّــرة لخطــاب الحــزب :فإنهــا تتجــى
أساســا يف اإلعــاء مــن قيمــة الوطــن عــى غــره مــن االعتبــارات يف ظــل االلتــزام
بثوابــت األمــة التاريخيــة واحــرام مؤسســاتها الوطنيــة ،ونهــج التغيــر اإلصالحــي
بوســائل العمــل القانــوين والســلمي والحضــاري ،برشاكــة وتعــاون مــع مختلــف
املكونــات بعيــدا عــن منطــق التنــازع والــراع والهيمنــة .وهــي يف عمومهــا
محــددات تركــز عــى تقديــر قيمــة الرشاكــة والتعــاون يف اإلصــاح واالشــتغال
ويرص ـ ُد الرتاكــات اإليجابيــة ،ويشــيع
مبنطــق الرتاكــم الــذي يصــون املكتســبات
ِّ
اإلدراك بــأن اإلصــاح هــو مســؤولية املجتمــع ،كــا هــو مســؤولية الدولــة.
•ولذلــك جــاء خطــاب الحــزب موســوما مبجموعــة صفــات ،أهمهــا أنــه :خطاب
ســيايس ينطلــق من الثوابــت الوطنية واحرتام املؤسســات الدســتورية ،ويتأســس
عــى املرجعيــة اإلســامية وفــق روح تجديديــة منفتحــة .فهــو خطــاب ســلمي
مــدين قائــم عــى التعــاون ال عــى املنازعــة ..وهــو خطــاب تشــا ُرك ومشــاركة
يف تدبــر عالقــات االختالف.كــا أنــه  -وهــو خطــاب تجديــدي ومتجــدد يف
ـي ومتــواز ٌن يف تقديراتــه ...إطــاره الجامــع االنتــاء للوطــن.
فهمــه -واقعـ ٌّ
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•ومــا ال شــك فيــه أن الخطــاب الســيايس للحــزب قــد شــهد تطــورا مهــا،
ســواء عــى مســتوى إغنــاء املعجــم الســيايس املغــريب وإبــداع قامــوس
حبَهُ.
اســتَ ْ
مفاهيمــي ســيايس ،أو مــن خــال الــراء املوضوعــايت الــذي ْ
ص َ
ُ
صــدق وحامســ ُة املناضــات
خطــاب الحــزب وضوحــاً وقــوةً،
ومــا زاد
َ
واملناضلــن الذيــن حملــوا مضامينــه لعمــوم املواطنــن واملواطنــات ،بحيــث
بقــي خطابنــا قريبــا مــن الهمــوم الشــعبية واالنتظــارات املجتمعيــة.
•غــر أن االعتــزاز بتجربــة الحــزب يف بنــاء خطــاب ســيايس قــوي ال مينــع
مــن الوقــوف عنــد العديــد مــن أوجــه النقــص والقصــور الواجــب اســتدراكها
والتعجيــل مبعالجتهــا ،والتــي مــن بينهــا أن املجهــودات املبذولــة لبنــاء
هــذا الخطــاب وتجديــده هــي مجهــودات يف غالبهــا تنســب ألفــراد ،وليــس
للمؤسســة الحزبيــة أو ملجهــود جامعــي ،أو لكونــه خطابــا مل يــول العنايــة
الالزمــة لبعــض القضايــا اإلشــكالية ذات العالقــة مبوضوعــات تفــرض ذاتهــا
يف النقــاش العمومــي .لذلــك ،فــإن الحــزب مطالــب بــرورات العمــل عــى
مأسســة اجتهاداتــه لتجديــد خطابــه الفكــري والســيايس ،مبــا يقــوي مضامينــه
ويتقــدم بأجوبتــه عــى املســتجدات مــن أســئلة وإشــكاالت تفرضهــا معطيــات
الواقــع وتحوالتــه ،ومبــا يســاهم يف إعــادة االعتبــار للخطــاب الســيايس مــن
حيــث مصداقيتــه وقوتــه وأثــره ،ويعضــد أطروحاتــه ويقــوي مــن عنــارص
جاذبيتــه للــرأي العــام الوطنــي .ومــن جملــة رشوط تعزيــز مضامــن خطــاب
الحــزب تدقيــق مقاربتــه للقضايــا املتعلقــة بالنمــوذج أو املتعلــق بالسياســات
العمليــة والربامــج التطبيقيــة يف املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة ذات
العالقــة املبــارشة باملعيــش اليومــي للمواطنــن ومســتقبل تنميــة الوطــن أو
املرتبطــة بدعــم مســار اإلصــاح الســيايس والبنــاء الدميقراطــي.
•كــا أن خطــاب الحــزب مل يســلم مــن بعــض أوجــه االرتبــاك وضعــف
التأصيــل والتملــك مــن قبــل أعضــاء الحــزب ومتعاطفيــه وبــروز آثــار ذلــك
يف العالقــة مــع األحــزاب ،أو مــن خــال تنــاول بعــض قضايــا الشــأن العــام
التــي غــاب فيهــا الجهــد التجديــدي .هــذا ،باإلضافــة إىل بعــض االختــاالت
األخــرى مــن قبيــل ضعــف اســتثامر مضامــن الخطــاب الســيايس للحــزب يف
تأطــر النقــاش داخــل الحــزب وخارجــه ،مــا يتطلــب مواصلــة العمــل الجــاد
مــن أجــل بنــاء خطــاب ســيايس واضــح وقــوي قــادر عــى اســتيعاب معطيــات
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ح ـ ـ ـ ــزب العـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة والتنــميـ ـ ـ ـ ـ ــة
املرحلــة وحائــز ملضامــن وقــدرات تفســرية وتحليليــة توفــر أرضيــة يجتمــع
عليهــا أعضــاء الحــزب .وهــو مــا يدعــو إىل رضورة اإلرساع إىل إنشــاء بنيــة
حزبيــة تشــتغل عــى البنــاء املتجــدد للخطــاب ،يف صيغــة منتــدى إلنتــاج
األفــكار أو بنيــة علميــة أو غريهــا مــن الصيــغ ،مــع توســيع دائــرة الفاعلــن يف
إنتــاج الخطــاب والعمــل عــى صياغــة دليــل مبواصفــات خطــاب الحــزب
ومضامينــه.
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ثانيــا :بخصــوص قــراءة مختلــف الســياقات السياســية
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة
1.1خالصــات النقــاش حــول الســياق الــدويل واإلقليمــي والعــريب وآثــاره عــى
املغــرب :فتتمثــل أهــم الخالصــات األساســية املرتبطــة بالســياق الــدويل والعــريب
وخيــارات التعامــل معــه يف خمــس نقــط:
•أن هنــاك تحــ ّوالت عميقــة جاريــة يف العــامل ويف سياســات الــدول الكــرى
ســمتها :أوال ،بــروز توتــرات ورصاعــات متناميــة يف ظــل عــامل متعــدد
األقطــاب ،وخاصــة التوتــرات األوروبيــة واألمريكيــة ،مــع نــزوع أكــر نحــو
حاميــة املصالــح االقتصاديــة واســتغالل ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات
واألنرتنيــت للتأثــر وخدمــة تلــك املصالــح ،بأبعادهــا وتحدياتهــا االقتصاديــة
واألمنيــة واالســراتيجية والثقافيــة .وثانيــا ،مســألة الدمقرطــة وقضايــا الحقــوق
يف ســلم األجنــدة الدوليــة ،واالرتــداد عــن خيــارات اإلصــاح الســيايس
ونــر الدميقراطيــة ،حيــث مل تعــد سياســات الــدول املعاديــة لهــا متثــل
مشــكلة كــرى قــد تدفــع التخــاذ قــرارات ضدهــا عــى املســتوى الــدويل.
وثالثــا ،الســعي إلضعــاف املنظومــة املؤسســاتية الدوليــة وتهميشــها ،وتفكيــك
التكتــات القاريــة واملؤسســاتية يف املنطقــة العربيــة ،وتقويضهــا لصالــح
عــودة منطــق الفــوىض الخالقــة .ثــم رابعــا ،تج ـ ّدد قــوة املــروع الصهيــوين
وتنامــي الخلــط بــن اإلســام واإلرهــاب عــى املســتوى العاملــي.
•ورغــم أن الســياق الــدويل والعــريب الخارجــي ســياق ســلبي يفــرض الوعــي
بخطــورة الســيناريو الرتاجعــي باعتبــاره املؤطــر للمرحلــة السياســية إقليميــا،
إال أن املغــرب ،وللــه الحمــد ،حافــظ عــى مســاره اإلصالحــي والتنمــوي
وعــى اســتقراره يف املنطقــة ،مقاومــا مــا يســتهدف وحدتــه الرتابيــة والوطنيــة،
ومامنعــا لــكل محــاوالت االبتــزاز والتحــرش التــي يتعــرض لهــا .ومــا ق ـ ّوى
ذلــك عــد ٌد مــن املبــادرات املغربيــة عــى صعيــد الســاحة األفريقيــة وتصاعــد
إشــعاعه اإلفريقــي والعــريب -اإلســامي واإلنســاين ،وهــي مبــادرات عــ ّززت
التشــبث باســتقالل القــرار الوطنــي وأولويــة املصالــح الوطنيــة العليــا.
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ح ـ ـ ـ ــزب العـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة والتنــميـ ـ ـ ـ ـ ــة
•ولــن كان هــذا الســياق الــدويل واإلقليمــي ســياقا ســلبيا بشــكل حــاد،
خاصــة بالنســبة لألحــزاب ذات املرجعيــة اإلســامية يف املنطقــة
العربيــة ،يف ظــل صعــود توجــه ســلطوي إقليمــي خارجــي يســتغل
الســياق الــدويل لعرقلــة املســار الدميقراطــي واالرتــداد عــى منجــزات
اإلصــاح واســتهداف األحــزاب ذات املرجعيــة اإلســامية ،إال أن مامنعــة
مغربيــة بــرزت إزاء هــذا املنــاخ ،إذ اختــار املغــرب بشــكل إرادي عــدم
االنخــراط يف السياســات التــي اختــارت النهــج اإلقصــايئ ،اســتهدفت
االرتــداد عــى مخرجــات الحــراك الدميقراطــي الــذي شــمل عــدد ا ً مــن
دول املنطقــة.
•بــكل تأكيــد فــإن املوقــف الــدويل والخارجــي عامــل مؤثــر ال ميكــن تجاهلــه،
ويلــزم التعامــل معــه بيقظــة وحــذر ،مــن دون تهويــن أو تهويــل .غــر أنــه بالرغم
مــن قيمــة األثــر الــدويل إال أن عنــارصه تبقــى نســبية ،فهــي ليســت محــددا
نهائيــا أو عامــا حاســا دامئــا ،وذلــك بفضــل مــا يتمتــع بــه املغــرب مــن
حــرص عــى صيانــة ســيادته ومتاســكه الداخــي ،مــا يقلّــل مــن حــدة هــذا
التأثــر ،ومي ّكــن الوطــن مــن تجــاوز آثــاره .كــا أن طبيعــة الدولــة واملجتمــع
يف املغــرب ترفضــان الســقوط يف منطــق الــردة الدميقراطيــة ،ومــن ذلــك
اســتمرار النمــوذج املغــريب يف اإلدمــاج اإليجــايب لألحــزاب ذات املرجعيــة
اإلســامية وانخراطهــا يف منظومــة الشــأن العــام ،قــرارا وتدبــرا.
•تخصيــص الحديــث عــن مختلــف مســتويات الســياقات الدوليــة واإلقليميــة
ضمــن فعاليــات الحــوار أمــر نابــع مــن الوعــي بــرورة اســتحضار مختلــف
هــذه الســياقات ملحيطــة بالحــزب ،واستشــعار توجهاتهــا واســترشاف مآالتهــا
بحكــم تداخــل القضايــا الدوليــة وتقاطــع اســراتيجيات ورهانــات الفاعلــن
الدوليــن واإلقليميــن .لذلــك فــإن الحــزب مدعــو إىل التفاعــل املســتقبيل
مــع هــذه التطــورات مبزيــد مــن السياســات واملواقــف التــي تعضــد مناعــة
املغــرب وصمــوده يف وجــه االســتهداف الخارجــي واإلكراهــات الناجمــة عنــه
سياســيا واقتصاديــا وأمنيــا ،وأن يســهر دامئــا عــى صيانــة املســار اإلصالحــي
والدميقراطــي ،ودعــم اســتقالل القــرار الوطنــي وتقويــة اإلشــعاع املغــريب
الخارجــي ،واعتــاد مواقــف واضحــة إزاء االســتهداف الــذي تعرفــه األمــة
العربيــة -اإلســامية وخاصــة يف القضيــة الفلســطينية ووحــدة الشــعوب
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واســتقرارها .ويشــهد رصيــ ُد مــا راكمــه الحــزب منــذ تجديــد انطالقتــه
أواســط تســعينيات القــرن املــايض مــن مواقــف ،عــن مرونتــه وقدرتــه
عــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة لصيانــة املســار اإلصالحــي وإبــداع
الخيــارات ضامنــا الســتمرارية الحــزب مؤثــرا وفاعــا يف هــذا املســار،
ولعــل واحــد مــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك إبداعــه ألطروحــة «اإلصــاح
يف ظــل االســتقرار» كمخــرج ســاهم يف إيجــاد مخــرج لالنســداد الســيايس
الــذي عرفــه املغــرب قبــل وإبــان ســنة .2011
2.2أمــا عــى صعيــد خالصــات تشــخيص الوضعيــة السياســية الراهنــة وتحديــات
مســار اإلصــاح الســيايس :فقــد أفــرز نقــاش الوضعيــة السياســية الراهنــة مــن خالل
جلســتني تناولتــا خصائــص النســق الســيايس والحــزيب املغــريب ،وتفاعــات الحيــاة
السياســية ومســار البنــاء الدميقراطــي ومعيقاتــه وإمكاناتــه ،الخالصــات التاليــة:
•إن مســار اإلصــاح والبنــاء الدميقراطــي تعـ ّرض المتحانــات صعبــة خــال ســنة
 2017وهــو مــا بــدا مــن خــال عــدم تقبــل قطــاع مــن املناضلــن ومــن الــرأي
العــام لعــدم تشــكيل حكومــة برئاســة األســتاذ عبــد اإللــه بــن كــران ،ثــم بعــض
املواقــف الســلبية بعــد تشــكيل الحكومــة يف أبريــل  2017وتركيبتهــا وموقــع
الحــزب األول ضمنهــا .وع ّمــق من ذلــك حجم االحتقانــات االجتامعيــة الناجمة
عــن أحــداث إقليــم الحســيمة ثــم إقليــم جــرادة وبعدهــا حملــة املقاطعــة .مــا
أثّــر ســلبا عــى املــزاج الســيايس العــام وســاهم يف تبلــور منــاخ ســيايس ســلبي
ورافــض يخــدم خطــاب اســتهداف الثقــة يف العمــل الســيايس ويف املؤسســات،
ـس وظائــف البنيــات الوســيطة ويشــكك يف جــدوى فكــرة اإلصــاح مــن
وي َب ِّ
خـ ُ
خــال املشــاركة السياســية مــع بــروز نزعــات سياســية تراجعيــة..
•إن تطــور املســار الدميقراطــي وتقدمــه يتســم بالبــطء مــع بــروز حــاالت
اضطــراب شوشــت عــى مســاره الرتاكمــي خاصــة مــع اســتفحال أزمــة
الوســاطة الحزبيــة والجمعويــة ،وتفاقــم هشاشــة البنيــات الحزبيــة ،وثقــل
تاريــخ الصدامــات والرصاعــات بــن مكوناتهــا والالثقــة بينهــا ،وقصــور النظــام
االنتخــايب ،مــا أضعــف إمكانــات الفعــل اإلصالحــي ،مبــوازاة عجــز البنيــة
اإلداريــة عــن تجــاوز الفاعــل الحــزيب الســيايس يف التأطــر والوســاطة،
وإخفــاق التجــارب الحزبيــة الجديــدة عــن تقديــم البديــل.
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•ويعــود تفاقــم أزمــة الفاعــل الحــزيب إىل محدوديــة الثقافــة الدميقراطيــة لــدى
فئــات مــن النخــب التمثيليــة ،وذلــك لعوامــل ثقافيــة وسياســية ومصلحيــة،
وتفــكّك تدريجــي لألحــزاب السياســية ذات املصداقيــة ،وتراجــع الهيئــات
النقابيــة وعمــوم الوســائط الجمعويــة الحقيقيــة ،وتــواري أغلــب النخــب
املثقفــة وتقاعســها عــن تقويــم الفعــل الســيايس وترشــيد أولوياتــه وتوجهاتــه،
كل ذلــك يف ظــل تزايــد حمــات التبخيــس املمنهــج للعمــل الســيايس
والحــزيب وانحســار اســتقاللية القــرار الحــزيب ،مــا يحتــم باالســتعجال
الــازم ،العمــل عــى صيانــة التعدديــة الحزبيــة وإعــادة االعتبــار للفاعــل
ر املتعاظ ـ ُم لوســائل التواصــل االجتامعــي
الحــزيب .يضــاف إىل ذلــك التأث ـ ُ
يف التأطــر والتأثــر ،ورافــق ذلــك بــروز قصــور النمــوذج التنمــوي الحــايل مــع
جمــود تطــور إنتــاج الــروة ومحدوديــة آليــات توزيعهــا بكيفيــة عادلــة منصفــة
تســاهم يف تلبيــة حاجيــات وكرامــة املواطــن ومحاربــة الفــوارق االجتامعيــة
واملجاليــة ،وتحقيــق االســتقرار والســلم االجتامعــي.
•إن املســار الــذي قطعــه البنــاء الدميقراطــي هــو ســرورة طويلــة رغــم بطئهــا،
فهــي ذات طابــع تراكمــي باتجــاه تصاعــدي رغــم مــا قــد يعرفــه مــن تشــويش
واضطــراب ،ومســؤوليات الحــزب أساســية يف الحفــاظ عــى هــذا املســار
وتحفيــز املبــادرة يف اإلصــاح الســيايس ومواصلــة مســار البنــاء الدميقراطــي،
ونجــاح الحــزب يف ذلــك يتطلــب الوعــي باملســؤولية الجامعيــة ،وعــدم
ُ
الســقوط يف االنتظاريــة ،ومواجهــة الحالــة النفســية الســلبية التــي بثَّتهــا نزعــات
العدميــة واالنســحاب والالمبــاالة ،والتصــدي ملحــاوالت املــس باملســار
الدميقراطــي والحقوقــي لبالدنــا وســعي قــواه الحيــة للقطــع مــع الفســاد
واالســتبداد.

التقرير التركيبي للندوات الوطنية والجهوية للحوار الداخلي 18

األمانـ ـ ـ ــة العامـ ـ ــة

جلنـ ـ ـ ــة احلـ ـ ــوار الداخلـ ــي

ثالثــا :تقييــم الكســب اإلصالحــي واألداء السياســي
والتنظيمــي للحــزب
1.1انتهــى النقــاش بصــدد تقييــم الكســب اإلصالحــي العــام للحــزب إىل مجموعــة
مــن الخالصــات التــي ميكــن تكثيفهــا يف النقــاط التاليــة:
•ينتظــم املــروع اإلصالحــي للحــزب مســتويان مــن املقاصــد واألهــداف:
األول ،مقاصــد وأهــداف كــرى ،تتمثــل يف ســعيه لبنــاء مغــرب حديــث
يف لروافــده الحضاريــة وقــادر عــى تحقيــق
ودميقراطــي معتــز بأصالتــه وو ٍّ
تنميــة اقتصاديــة منتجــة للــروة ،مــع ضــان توزيعهــا التوزيــع العــادل
مبــا يكفــل التــوازن والتامســك االجتامعيــن ،والثــاين ،أهــداف مرتبطــة
بالتحــوالت السياســية والحزبيــة التــي عرفهــا الحــزب والتــي تتجــى يف
النضــال مــن أجــل تحســن رشوط املشــاركة السياســية وترســيخ الدميقراطيــة
والتمكــن الســيايس لهــا ،والرقــي مبســاهمة الحــزب يف إنجــاز اإلصــاح
الســيايس.
•ســاهم الحــزب يف القيــام بــأدوار مقــ ّدرة يف تقويــة املجتمــع ومتنيــع
الدولــة وتحصــن الثوابــت الدســتورية ومقاومــة نزوعــات التحكــم واإلفســاد
الســيايس .ويعــود الفضــل فيــا حقّقــه الحــزب مــن مكاســب إصالحيــة إىل
أمــور أهمهــا رســو ُخ منطقــه الســيايس القائــم عــى االلتــزام بالثوابــت الوطنيــة
والدفــاع عــن االختيــار الدميقراطــي ،إىل جانــب مقومــات هويتــه الحزبيــة
ومنظومــة قيمــه النضاليــة املنســجمة مــع هويــة املغاربــة ومنظومتهــم
القيميــة .وهــو مــا يســتوجب الحــرص أكــر عــى رضورة تعزيــز الثقــة بــن
الحــزب واملؤسســات الدســتورية ،وترســيخ مســار الحــزب يف إرســاء عالقــة
قامئــة عــى الثقــة والتعــاون والدعــم مــع املؤسســة امللكيــة باعتبارهــا رمــزا
للوحــدة وضامنــا لالســتقرار وقائــدة لإلصــاح ،مــن أجــل التقــدم أكــر يف
مســار اإلصــاح والبنــاء الدميقراطــي.
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•إن املقاربــة اإلصالحيــة الواقعيــة للحــزب ،الجامعــة بــن الســعي لالســتجابة
للتطلعــات واالنتظــارات واملطالــب مــن جهــة ،وحســن تقديــر اإلمكانــات
واإلكراهــات الواقعيــة مــن جهــة ثانيــة ،مكنــت الحــزب مــن أن يســاهم بــأدواره
الدســتورية وعملــه الجــاد يف الرفــع مــن الوعــي الســيايس لــدى عمــوم
املواطنــات واملواطنــن ،واالنتصــار لخيــار املشــاركة السياســية الفاعلــة بــدل
منطــق املقاطعــة واالنعــزال ،ودعــم مســار البنــاء الدميقراطــي ونــر الثقافــة
الدميقراطيــة مــن خــال تعزيــز قيــم الشــفافية والنزاهــة ،واملســؤولية والحريــة
واالحتــكام لألغلبيــة وصيانــة اســتقاللية القــرار الحــزيب.
•تقديــم الحــزب إلحــدى التجــارب الرائــدة لألحــزاب ذات املرجعيــة اإلســامية
يف املنطقــة ،فمســاره الفكــري والســيايس رســخ الوعــي بــأن حــزب العدالــة
والتنميــة حــزب مــدين بربنامــج ســيايس معنــي باملشــاركة يف تدبــر الشــأن
العــام وفــق القواعــد الدميقراطيــة القامئــة عــى قيــم النســبية ومبــدأ التنافســية،
وهــو املســار الــذي تجــاوز مــن خاللــه التصــورات املنغلقــة ،مبــا بــدتْ معــه
تجربــة الحــزب تجربــة متميــزة ،عضدتهــا سلســلة املراجعــات النقديــة التــي
مــا فتــئ ميارســها عــى اجتهاداتــه التصوريــة والتنظيميــة والحركيــة ،مبــا يجعــل
مســتقبله مفتوح ـاً عــى آفــاق فكريــة واجتهــادات سياســية واعــدة.
الكســب التقــد ُم يف إطــاق سلســلة إصالحــات سياســية
•ومــن عنــارص
ِ
واقتصاديــة واجتامعيــة مكّنــت مــن تقديــم منــوذج جديــد يف العمــل الســيايس
قائــم عــى القــرب ،وتحمــل املســؤولية ،والوفــاء بااللتزامــات ،والثقــة
واملصالحــة ،وتأكيــد حرمــة املــال العــام .كــا كانــت لــه إســهاماته اإليجابيــة
يف تحســن الوضعيــة االقتصاديــة للبــاد وتجــاوز بعــض أزماتهــا ،وعــى إطالق
سلســلة مــن اإلجــراءات االجتامعيــة الدالــة وذات األثــر املبــارش عــى حيــاة
املواطــن ،خاصــة وأن أحــد أهــم اإلشــكاالت التــي كان ،ومــا يــزال ،يعانيهــا
الوطــن هــي اإلشــكاالت املتعلقــة بســوء توزيــع مقــدرات البــاد وثرواتــه
واختــاالت منظومــة العدالتــن االجتامعيــة واملجاليــة.
•هــذا ،فضــا عــن تعزيــز تحريــر املبــادرة االقتصاديــة مــا أكــد قــدرة
الحــزب عــى اإلنجــاز الســيايس امللمــوس ،الســيام بعــد أن خضعــت
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حصيلــة الحــزب يف املشــاركة الحكوميــة األوىل للمحاســبة يف االســتحقاقني
االنتخابيــن لـــ  2015و ،2016والذيــن كشــفا عــن رضــا ونجــاح سياســيني
معتربيــن.
•يف املقابــل بــرز عــدد مــن التحديــات واالختــاالت التــي وجــب االنتبــاه
لهــا والعمــل عــى معالجتهــا ،مــن قبيــل القصــور يف تأطــر األجيــال
امللتحقــة بالحــزب عــى منطلقــات مرشوعــه اإلصالحــي وقواعــده وقيمــه
وأخالقــه ،وضعــف مواجهــة تحــ ّدي تبخيــس العمــل الســيايس ،وعــدم
تحــول مرشوعــه اإلصالحــي إىل توجــه فكــري مجتمعــي ،وقصــور االجتهــاد
واإلبــداع يف تقديــم البدائــل وإنتــاج النخــب والكفــاءات.
2.2وبخصــوص النقــاش حــول مســألة تقييــم األداء الســيايس العــام للحــزب عــى
ضــوء أطروحتــي النضــال والبنــاء الدميقراطيــن :فقــد تركّــزت أهــم مضامــن
الحــوار يف النقــاط التاليــة:
•توجــه بــن أطروحتــن :صــاغ الحــزب أطروحتــا النضــال والرشاكــة يف 2008
و 2012عــى التــوايل ،ضمــن ســياقات خاصــة ،حيــث كانــت كل أطروحــة
مبثابــة إجابــة عــى مرحلــة سياســية بعينهــا ،إذ صيغــت أطروحــة «النضــال
الدميقراطــي مدخلنــا لإلصــاح» يف إطــار لحظــة تراجعيــة اتســمت بتنامــي
نزوعــات الهيمنــة عــى الحيــاة السياســية والتحكــم يف مفاصلهــا ،يف حــن
صيغــت أطروحــة الرشاكــة يف ظــل حركيــة الربيــع الدميقراطــي ومــا شــهده
مــن إعــاء لشــعار محاربــة الفســاد واالســتبداد وتب ِّنــي الحــزب لــه كشــعار،
ومــا فتحــه ذلــك مــن آفــاق واعــدة لتشــييد تجربــة دميقراطيــة عــى أســاس
مــن دســتوري متقــدم جســده دســتور  ،2011خصوصــا وأن الحــزب قائــد
للحكومــة مبــا يعنيــه ذلــك مــن رضورات الحــرص عــى تكريــس منطــق
التعــاون والرشاكــة عــى حمــل أعبــاء البنــاء الدميقراطــي.
•ومــع مراعــاة هــذا املقتــى املنهجــي الــذي يوضــح أن كلتــا األطروحتــان
كانتــا جوابــا عــى مرحلتــن مختلفتــن ،غــر أن هــذا ال مينــع مــن القــول
بــأن بينهــا تكامــا يف الطــرح بحكــم وحــدة الرهــان اإلصالحــي الــذي
تنشــدانه.
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ح ـ ـ ـ ــزب العـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة والتنــميـ ـ ـ ـ ـ ــة
•ومــع التقديــر بــأن أداء الحــزب ،يف عمومــه ،كان منســجام مــع مضامــن
األطروحتــن ووفيــا لعنارصهــا ،فإنــه ميكننــا أن نقــف عنــد مواطــن القصــور
واالرتبــاك التــي شــابت التــزام الســلوك الســيايس للحــزب ألطــره املرجعيــة،
الســيام وأن الحــزب ظــل يعــاين مــن مجموعــة مــن األعطــاب التــي تشــر
إليهــا مجمــل أوراقــه ،ويكفــي أن نذكــر يف هــذا البــاب :أ) تضخــم الفعــل
الســيايس الخارجــي عــى التدبــر التنظيمــي الداخــي ،ب) ضعــف االلتــزام
بــروح الرشاكــة والتعــاون مــع الفاعلــن والفرقــاء ،ج) ضعــف تواصــل الحــزب
مــع مكونــات املشــهد الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي وتعــرض عالقتــه
بالــركاء والفرقــاء الحزبيــن لحمــات تشــويش ممنهجــة هــ ّددت بعــزل
الحــزب عــن باقــي األحــزاب خصوصــا ،د) قصــور جهــود توفــر املنــاخ
الســليم للتقــدم يف اإلصــاح الســيايس والدميقراطــي.
•ورغــم اســتمرار أطروحــة الرشاكــة يف توجيــه الفعــل الســيايس للحــزب وراهنيــة
عــدد مــن عنارصهــا ومقوالتهــا وعــى رأســها مقولــة «اإلصــاح يف إطــار
االســتقرار» ،إال أن هنــاك حاجــ ٌة ملحــة لتجديــد أطروحــة الحــزب وتطويرهــا.
3.3أمــا بخصــوص تقييــم حصيلــة الحــزب يف بنــاء تحالفاتــه وتشــكيل أغلبياتــه،
الســيام بعــد ســنة  ،2011فقــد أفــى النقــاش إىل إبــراز القضايــا التاليــة:
•راكــم الحــزب تجربــة معتــرة يف بنــاء التحالفــات وتشــكيل األغلبيــات ،وذلــك
مبــا يتوافــق مــع أهدافــه اإلصالحيــة وقواعــد منهجــه الســيايس وقراءتــه للواقــع
الســيايس بتعقيداتــه وتشــابكاته.
•حــاول الحــزب يف تدبــر التحالفــات الجامعيــة احــرام منهجيــة واضحــة
وفقــا للتوجهــات التاليــة )1 :االلتــزام بالتوجهــات العامــة لألغلبيــة الحكوميــة،
والحــرص عــى إدمــاج أحــزاب األغلبيــة يف التحالفــات؛  )2التنســيق جهويــا
مــع أحــزاب األغلبيــة؛  )3عــدم الســاح بنســج أي تحالــف مخالــف ملــا تــم
االتفــاق عليــه مركزيــا ،إال مبوافقــة األمانــة العامــة؛  )4االنفتــاح عــى مكونــات
األغلبيــة الحكوميــة ،رغــم حيــازة األغلبيــة املطلقــة يف بعــض الجامعــات
الرتابيــة؛  )5عــدم اســتبعاد إمكانيــة التحالــف مــع األحــزاب الوطنيــة الراغبــة يف
ذلــك .وهــي عنــارص الرؤيــة التــي أثبتــت ومــا تــزال صوابهــا وفعاليتهــا.
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•أمــا عــن التحالفــات الحكوميــة ،فقــد شــهد الحــزب عــدة تجــارب بــرز
خاللهــا حرصــه عــى سياســة الثقــة والتعــاون مــع جاللــة امللــك والتقديــر
العــايل لــإرادة امللكيــة يف العمــل مــع الحــزب ،وواقعيــة الحــزب
ومرونتــه مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن االنخــراط يف توافقــات تبــدو صعبــة،
ســعيا منــه لصيانــة تجربــة املشــاركة ،وقطعــا للطريــق عــى كل محــاوالت
إقصائــه ،ولــو تطلّــب األمــر متكــن بعــض األطــراف الحزبيــة الرشيكــة
مــن مقاعــد وزاريــة أكــر ال تنســجم مــع وزنهــا االنتخــايب وعــدد مقاعدهــا
يف مجلــس النــواب ،والحــرص عــى تأطــر ذلــك بالقــرار الجامعــي
ملؤسســات الحــزب.
•إن االنخــراط يف تشــكيل الحكومــة يف أبريــل  2017برئاســة األخ األمــن
العــام الدكتــور ســعد الديــن العثــاين جــاء نتيجــة قــرار اختــارت فيــه
مؤسســات الحــزب التفاعــل إيجابــا مــع بــاغ الديــوان امللــي .أمــا
موضــوع تركيبــة األغلبيــة فقــد تــم الحــرص يف العمــوم عــى تدبريهــا
بطريقــة جامعيــة رغــم مــا ســجل مــن تفــاوت بــن موقفــن إزاء
تركيبتهــا الحزبيــة بــن املوافقــة أو عــدم االعــراض مــن ناحيــة .ومــن
ناحيــة أخــرى ،مــع إعــال مــا تنــص عليــه قــرارات الحــزب بخصــوص
اختيــار مرشــحي الحــزب لعضويــة الحكومــة وتحديــد القطاعــات
التــي سيســرها ومضمــون الربنامــج الحكومــي .كــا أن قيــادة الحــزب
حرصــت يف تدبريهــا لهــذا الشــأن عــى احــرام مــا ســبقت اإلشــارة
إليــه مــن مبــادئ وقواعــد تعــي مــن املصلحــة الوطنيــة وتســاهم يف
البنــاء الدميقراطــي واالســتقرار املؤسســايت ببالدنــا.
•وجــب التأكيــد عــى أن الحــزب ال يتحمــل املســؤولية يف حالــة العرقلــة التــي
ووجــه بهــا تشــكيل الحكومــة ســنة  ،2016حيــث كان حريصــا عــى أن يدبــر
هــذا املوضــوع يف أعــى مســتويات النزاهــة ،والصــدق والحــرص الوطنــي،
وهــو مــا أكــده التنويــه امللــي بــاألخ عبــد اإللــه ابــن كــران رئيــس الحكومــة
الســابق.
•إن تدبــر التحالفــات أمــر يتأثــر بالســياقات السياســية ،ســلبا أو إيجابــا ،تســتوي
يف ذلــك لحظتــا «الربيــع» و«الخريــف» الدميقراطــي؛
 23التقرير التركيبي للندوات الوطنية والجهوية للحوار الداخلي

ح ـ ـ ـ ــزب العـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة والتنــميـ ـ ـ ـ ـ ــة
•إن عمليــة تشــكيل الحكومــة مــن عدمــه تبقــى قضيــة اجتهاديــة تقديريــة
خاضعــة للصــواب والخطــأ؛
•إن أكــر رضر ميكــن أن يلحــق بالحــزب يف تدبــر تحالفاتــه ومرونتــه فيهــا هــو
الصــورة الســلبية التــي ميكــن أن يقدمهــا أعضــاؤه عنــه؛
•إنــه علينــا طــي ملــف مالبســات تشــكيل الحكومــة ،والتوجــه نحــو املســتقبل
والتقــدم يف اإلنجــاز خاصــة يف ظــل مــا يســتهدف الحــزب مــن تحديــات.
4.4وبخصــوص تقييــم تدبــر املســار االنتخــايب منــذ  :2011النتائــج واملــآالت،
فــإن النقــاش قــد انتهــى إىل إثــارة العديــد مــن القضايــا مــن قبيــل:
• ومــع تثمــن قيمــة املنجــز االنتخــايب للحــزب وتقدير احــرام أدائــه االنتخايب
لالختيــارات السياســية وقواعــد املنهــج النضــايل كــا هــو منصــوص عليهــا
يف وثائقــه ،إال أنــه ميكــن الوقــوف عنــد بعــض اإلشــكاالت ،والتــي نكتفــي
بــأن نذكــر منهــا:
§ § أنــه بالرغــم مــن الغنــى الكبــر الــذي ميــز اإلنتــاج التدبــري لالنتخابــات
يف الحــزب ،فهنــاك ضعــف يف توثيــق هــذا املســار يف أرشــيف الحــزب،
وضعــف يف االعتــاد عــى حصيلــة اإلنجــاز الحــزيب يف تدبــر الشــأن العــام،
محليــا ووطنيــا ،يف التحضــر االنتخــايب .األمــر الــذي يؤكــد الحاجــة إىل
دراســة معمقــة لعوامــل وعنــارص التقــدم االنتخــايب؛
§ §أننــا يف حاجــة إىل مضاعفــة التأطــر الحــزيب الداخــي يف ظــل التقــدم
االنتخــايب الكبــر ،ويف ظــل ارتفــاع أعــداد امللتحقــن بالحــزب عــى أســاس
انتخــايب ،بــات رضوريــا العمــل عــى مراجعــة مســاطر الحــزب وتطويــر
دميقراطيتــه الداخليــة ومراجعــة صيــغ الرتشــح؛
§ §بالنســبة إلعــداد الحــزب لسياســته االنتخابيــة وتنفيــذه لهــا ،فيمكــن القــول
بــأن أداء الحــزب شــهد تطــورا مطــردا واحرتافيــة متزايــدة ،بالرغــم مــن كــون
تأطــر الحــزب ملنتخبيــه ليــس يف املســتوى املأمــول .األمــر الــذي يســتلزم
إحــداث لجنــة خاصــة تهتــم بإعــداد وتخطيــط ومتابعــة وتقييــم العمليــات
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االنتخابيــة ،خاصــة وأن إحــداث مــا ســمي بالجهــاز االنتخــايب أضحــى خيــارا
اســراتيجيا وجــب الحــرص عــى تنزيلــه.
5.5أمــا بخصــوص الكســب التنظيمــي الحــزيب :مــن حيــث التطــورات والتحديات:
فقــد بــرزت راهنيــة تجديــد التنظيــم الحــزيب وتجــاوز التفــاوت بــن ســمو منطلقــات
ومبــادئ املنهــج التنظيمــي للحــزب مقارنــة بواقــع اإلعامل واملامرســة.
•ذلــك أن الحــزب يتوفّــر عــى منظومــة مؤسســاتية متنوعــة ومتكاملــة تتجــاوز 26
مؤسســة موزعــة عــى أربعــة أقطــاب كــرى.
•باإلضافــة إىل إدارة عامــة أحدثــت لتــايف تأثــر الحــزب مبواقــع التدبــر
العمومــي ،فضــا عــن شــبكة جمعويــة تؤطــر عمــل املنتخبــن واملهنيــن
ومختلــف الفئــات ،بلغــت  8هيئــات موازيــة .كل مك ّونــات هــذه املنظومــة
املؤسســاتية كفلــت للحــزب انتظامــاً مركزيــاً ومجاليــاً وموازيــاً مقــ ّدرا ً ،مــا
ســاهم يف إنجــاز معتــر للربامــج واملخططــات التــي رســمها الحــزب .كــا
ســاعد عــى ذلــك الرؤي ـ ُة التــي انتهجهــا الحــزب يف تنظيــم شــؤون العضويــة
واالنتســاب إىل هياكلــه ،وكــذا منظومتــه القانونيــة واملعضـ َدة بنظــام انضباطــي
واحــرازي وجــزايئ يرنــو محــارصة التجــاوزات واالختــاالت ومعالجتهــا.
•غــر أن هــذا التقييــم اإليجــايب يف مجملــه ال يعنــي التغــايض عــن العديــد
مــن اإلكراهــات والتحديــات التــي بــات يواجههــا النمــوذج التنظيمــي للحــزب،
والتــي أضحــت رسعــة تطورهــا أكــر مــن رسعــة تطــور اإلمكانــات ،مــن قبيــل:
§ §محدوديــة اإلنتــاج الســيايس للحــزب بســبب غيــاب بنيــة متخصصــة
مكلفــة بهــذا الــورش؛
§ §قصــور مؤسســة املنتخبــن ومنتــدى األطــر يف االســتجابة لالنتظــارات
املجتمعيــة ألســباب عــدة مــن بينهــا عــدم توفــر بنيــة إداريــة مؤهلــة ومتفرغــة؛
§ §تراجــع دور التأطــر الخارجــي والتواصــل الســيايس واإلعالمــي وتنميــة
العالقــات العامــة؛
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§ §محدوديــة تفعيــل نظــام الجهويــة الحزبيــة بســبب ضعــف كثــر مــن
الهيئــات التنفيذيــة املجاليــة عــن متثــل الصالحيــات واإلرشاف الرتاتبــي،
وبســبب كــون نهــج التعاقــد املركــزي مــع املجــال عــى أســاس التدبــر
بالنتائــج ال زال محــدودا ،إىل جانــب ضعــف التواصــل الداخــي بــن املركــز
والجهــات؛
§ §ضعــف سياســات اإلدمــاج بــإزاء االنفتــاح الــذي عرفــه الحــزب ،وضعــف
إنتــاج النخــب وتوليــد الكفــاءات واالنفتــاح عــى الطاقــات ،مــع غيــاب
معطيــات دقيقــة ومحينــة حــول العضويــة مــع غيــاب دراســة للتحــوالت القيميــة
والثقافيــة واالجتامعيــة والدميوغرافيــة داخــل تنظيمنــا الحــزيب ،وضعــف
املقاربــة الوقائيــة لألزمــات التنظيميــة؛
§ §تحـ ّدي صيانــة الدميقراطيــة الداخليــة مقابــل رصــد العديــد مــن االنزالقات
البعيــدة عــن منظومــة القيــم املرجعيــة والقواعــد التنظيمية؛
§ §محدوديــة نظــام التطــوع القيــادي واســتنزاف اإلمــكان البــري للحــزب
والتواضــع يف إرســاء قواعــد الجهويــة الحزبيــة وتعبئــة اآلليــات التنظيميــة
الكفيلــة بتحقيــق نجاعــة التدبــر الحــزيب؛
§ §مشــكل تعــدد املســؤوليات واملهــام مــا يؤثــر ســلبا عــى العمــل
التنظيمــي املجــايل؛
§ §ضعــف تحــ ّول النمــوذج التنظيمــي للحــزب مــن التنظيــم الناشــئ إىل
التنظيــم الشــبيك ،يف ظــل منــوذج قيــادي يطغــى عليــه أحيانــا كاريزمــا
األشــخاص عــى الرغــم مــن جهــود إرســاء منــوذج قيــادي مؤسســايت.
•املقومــات األساســية والجوهريــة لتجديــد النمــوذج التنظيمــي للحــزب :مــا
يــزال الحــزب يتوفــر عــى العديــد مــن نقــاط قوتــه مــن قبيــل ســامة منظومــة
قيمــه اإلصالحيــة وســامة مناعتــه الداخليــة إزاء عوامــل الفســاد والتوفــر عــى
إمــكان مؤسســايت هــام ،والحــرص عــى متاســك الصــف الداخــي والوحــدة
التنظيميــة ،القامئــة عــى املوازنــة بــن حقــوق العضــو وواجباتــه ،فضــا عــن
وفــاء الغالــب مــن األعضــاء بالتزامهــم الحــزيب.
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علــى ســبيل الختــم :حــزب العدالــة والتنميــة وتحديــات
المســتقبل
•إن اســترشاف تحديــات املســتقبل بالنســبة لـــ «حــزب العدالــة والتنميــة» هــو
تتويــج ملســار النــدوات الوطنيــة األربــع واســتثامر لخالصاتهــا األســاس،
والتــي عرضــت لقــراءة الوضعيــة السياســية والتحــوالت الداخليــة والخارجيــة
املحيطــة بــه ،وتشــخيص لوضعــه الداخــي ومــدى التزامــه بقواعــده املنهجيــة
وثوابــت مرجعيتــه ومقومــات منوذجــه التنظيمــي ،مــن خــال تقييــم ملكتســباته
اإلصالحيــة ومســاهامته النضاليــة يف املســار الدميقراطــي والتنمــوي الوطنــي.
•لقــد اســتطاع الحــزب طيلــة ســنتي  2017و 2018تجــاوز مجموعــة مــن
التحديــات والعقبــات التــي واجهتــه ،الســيام عــى صعيــد النقــاط الســت
التاليــة ،والتــي شــكلت تحديــات كبــرة:
جدد ودائم؛
1 .1صيانة الوحدة الداخلية للحزب مبا هو رهان مت ّ
2 .2امتصــاص جــزء مــن تداعيــات مــا ســمي بـ«البلــوكاج» وتشــكيل حكومــة مــا
بعــد اإلعفــاء؛
3 .3تصاعد حركية منتخبي الحزب؛
4 .4التقدم نحو الوفاء بالتزامات الربنامج الحكومي؛
5 .5الح ّد من محاوالت عزل الحزب عن محيطه السيايس؛
6 .6الحـ ّد مــن التحــرش الخارجــي بالتجربــة املغربيــة املتميــزة مبشــاركة حــزب
ذي مرجعيــة إســامية يف تدبــر الشــأن العــام يف ظــل ســياق خارجــي متســم
برتاجــع املــد الدميقراطــي.
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•ولــن اســتطاع الحــزب أن يحقــق مكاســب متفاوتــة ،عــى صعيــد التحديــات
املذكــورة أعــاه ،إال أنــه يواجــه تحديــات مســتقبلية كــرى عــى ثالثــة
مســتويات:
1.1تحــدي تأهيــل الــذات الحزبيــة :إذ يشـكّل رهــان اســتنهاض مؤسســات وهيئــات
ورمــوز الحــزب أحــد أهــم الرهانــات الحالــة واملســتقبلية للحــزب .وتتمثــل أهــم
التحديــات املطروحــة عــى هــذا الصعيــد يف:
§ §تحــ ّدي االلتــزام الفكــري واملنهجــي مبرجعيــة الحــزب ،مــع حســن
متثّــل منظومتــه القيميــة واألخالقيــة ،مــع ضــان متلّــك أعضائــه لهــذه القيــم
والقواعــد وحرصهــم عليهــا ،والعمــل عــى تعميمهــا وإشــاعتها وتأمــن نقلهــا
لألجيــال الجديــدة .ولعــل مــن جملــة مــا يقتضيــه هــذا األمــر الســعي نحــو
بســط أفــكار الحــزب وعنــارص مذهبيتــه أمــام أعضــاء الحــزب واملتعاطفــن
وتيســر اســتيعابهم الدائــم لهــا ،وتأمــن التقــارب يف الوعــي والتصــور بــن
أعضــاء الحــزب بوصفــه رشطــا يكفــل ضــان التــوازن الفكــري والنضــايل
بينهــم ،ألن التقــارب يف الوعــي والفكــر رشط لالنســجام يف النضــال والعمــل؛
§ §ومبــوازاة ذلــك ،الحــزب معنــي بتجديــد بنــاء نســقه الفكــري الخــاص
وتدقيــق جهــازه املفاهيمــي وتجويــد أطــره التحليليــة يف أفــق بلــورة أطروحــة
جديــدة تؤطــر مامرســته النضاليــة والسياســية ملــا بعــد املؤمتــر الوطنــي
املقبــل؛
§ §تحــدي الحفــاظ عــى الهويــة اإلصالحيــة للحــزب ودوره كحــزب يضطلــع
مبختلــف املهــام واألدوار املتوقعــة دســتوريا ودميقراطيــا مــن املؤسســة
الحزبيــة؛
§ §تحدي معالجة االختالفات التنظيمية وصيانة اللحمة الداخلية للحزب؛
§ §تحــدي ترشــيد سياســة التوســع يف العضويــة وسياســات االســتقطاب ،مــع
أهميــة الحــرص عــى االنفتــاح عــى الفئــات املجتمعيــة الفاعلــة ،خاصــة
النســاء والشــباب ،مبــا يســتصحبه ذلــك مــن تحــدي تأطــر األعضــاء
الجــدد امللتحقــن بالحــزب مــن خــال إعــداد بنيــات اســتقبال مواتيــة
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وصياغــة برامــج تأطرييــة وتكوينيــة تقربهــم مــن أدبيــات الحــزب
ومنطقــه يف تدبــر شــؤونه التنظيميــة والنضاليــة والسياســية؛
§ §تحــدي تخريــج النخــب وتأهيــل الكفــاءات الحزبيــة ،ومواكبــة
اإلنتــاج الفكــري للحــزب ملســار انخراطــه يف تدبــر الشــأن العــام؛
§ §تح ـ ّد ي محدوديــة النمــوذج التنظيمــي للحــزب بســبب :أ) محدوديــة
أدائــه التأطــري؛ ب) محدوديــة اســتيعاب أثــر التحــول الرقمــي؛ ج)
ضعــف قصــور معالجــة إشــكالية اســتنزاف مــوارده البرشيــة بســبب
توســع مشــاركة الحــزب يف تدبــر الشــأن العــام؛ د) ضعــف انتشــاره
يف املجــال القــروي وانفتاحــه عــى النخــب الثقافيــة واالقتصاديــة.
§ §تحــدي تدبــر العالقــة مــع الهيئــات الرشيكــة واملوازيــة والتابعــة
وفــق رؤيــة مندمجــة تكفــل تكامــل املهــام واألدوار؛
§ §تحــ ّد ي اســتنهاض الــذات الحزبيــة واســتعادة الــروح النضاليــة
اإليجابيــة التــي متيــز بهــا أعضــاء الحــزب ومناضلــوه ،الســيام بعــد
تشــكيل الحكومــة ســنة  ،2017بفعــل إشــكاالت مــا بعــد اإلعفــاء
واالختــاف يف تقييــم تشــكيل الحكومــة الحاليــة ،وانكــاش
املبــادرات التواصليــة والتأطرييــة واإلعالميــة؛
§ §تح ـ ّد ي تدبــر الخالفــات الداخليــة التــي تــؤدي عــادة إىل اإلنهــاك
التنظيمــي ،وهــو مــا قــد يضعــف فاعليــة الحــزب وحيويتــه مــن جهــة،
ويــيء إىل صورتــه وينتقــص مــن جاذبيتــه مــن جهــة أخــرى .وهــو مــا
يســتدعي ،مــن بــن مــا يســتدعيه ،االســتمرار يف الســعي إىل تأصيــل
ثقافــة الحــوار كثقافــة تنظيميــة ،ومأسســة هــذه اآلليــة والحــرص عــى
اســتدامتها ،مــا دام أن هــذا الحــوار يتــم يف إطــار احــرام الثوابــت
الوطنيــة وضمــن اإلطــار العــام للمذهبيــة الفكريــة واملنهجيــة للحــزب
واملعتمــد يف أدبياتــه ووثائقــه الوطنيــة؛
§ §ضعــف تحمــل الحــزب ملســؤوليته يف إســناد املشــاركة الحكوميــة
واملحليــة للحــزب ،يف ظــل غيــاب رؤيــة لتدبــر منــو الحــزب وانتشــاره
وتوســع مبادراتــه وانتقالــه مــن موقــع ســيايس إىل آخــر.
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2.2تحــدي التفاعــل مــع التحــوالت املجتمعيــة والسياســية يف ظــل تفاقــم أزمــة
مؤسســات الوســاطة :وهــي التحــوالت التــي يلــزم مقاربتهــا ضمــن رؤيــة كليــة
تدعــم تطــور التجربــة اإلصالحيــة املغربيــة بقيــادة جاللــة امللــك والقامئــة عــى
رؤيــة “اإلصــاح يف إطــار االســتقرار” ،مبــا يحقــق اإلقــاع املنشــود ،اقتصاديــا
واجتامعيــا وثقافيــا .وتتجــى هــذه التحديــات يف:
§ §اســتمرار الحــزب يف القيــام بــأدواره يف الدفــاع عــن الثوابــت الحضاريــة
والتاريخيــة والوطنيــة ،والــذود عــن املصالــح والحقــوق الوطنيــة؛
§ §التكيــف مــع التحــوالت العميقــة ذات األبعــاد السياســية واالقتصاديــة يف
املحيــط العاملــي واإلقليمــي للمغــرب والح ـ ّد مــن انعكاســاتها الســلبية؛
§ §التعاطــي االســتباقي مــع التحــوالت الدميوغرافيــة الكبــرة للمجتمــع
مصحوبــة بتحــ ّول رقمــي تتغــر معــه طــرق إنتــاج املعلومــات وتداولهــا،
وتتحــول معــه زاويــة النظــر إىل الفاعلــن يف القــرار العمومــي وتقييــم أدائهــم،
حيــث تتهــاوى الحــدود بــن الداخــل والخــارج مــع مــا يتضمنــه ذلــك مــن
مخاطــر اإلرضار بالســيادة الوطنيــة؛
§ §مخاطــر التحــ ّول القيمــي املرتاكــم لعقــود ،واملتصاعــد بفعــل ارتفــاع
معــدالت االســتهالك وتغــر منــط العيــش ،دون مواكبــة ذلــك بتحســن دال
يف القــدرة الرشائيــة ،مــا يرفــع مــن حــدة الضغــط االجتامعــي واملطالــب
االقتصاديــة؛
§ §تفاقــم أزمــة بنيــات الوســاطة الحزبيــة والنقابيــة والجمعويــة رغــم مســار
االنفتــاح الســيايس وتعزيــز الحريــات؛
§ §تحــ ّدي مواجهــة تحجيــم الحــزب وشــيطنته وعزلــه عــن محيطــه ،مــع
العمــل عــى تعزيــز قــدرات الحــزب يف تحليــل معطيــات واقعــه ومحيطــه
ورصــد ســيناريوهات املســتقبل ووضــع املواقــف منهــا مســبقا؛
§ §تحــ ّدي صيانــة التفاعــل مــع الشــعب والتواصــل مــع مختلــف الرشائــح
املجتمعيــة؛
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3.3تحــدي مرتبــط بتثمــن وتحصــن التجربــة اإلصالحيــة املغربيــة ،الســيام عــى
صعيــد:
§ §تحـ ّدي تدبــر املشــاركة والتعــاون مــن أجــل اإلصــاح ،بعــد خــرة ســبع
ســنوات مــن الفعــل الحكومــي و 15ســنة مــن الفعــل الجامعــي الــرايب؛
§ §تحــ ّدي الجمــع بــن الدمقرطــة وإنجــاز اإلصالحــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة مــن موقــع التدبــر؛
§ §تحــ ّدي تجديــد النمــوذج التنمــوي واالســتجابة لالنتظــارات االقتصاديــة
واالجتامعيــة املرشوعــة؛
§ §تح ّدي الثقة يف الخيار اإلصالحي القائم عىل منهج املشاركة.
اإلمضاء

ذ .مصطفى الخلفي
املقرر العام للحوار الداخيل
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