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 سياق وإطار الدورة /1

 الرفيقات العزيزات، الرفاق األعزاء؛

 السيدات الفضليات والسادة األفاضل، نساء ورجال اإلعالم؛ 

على انتظام  حرص  الدورة التاسعة للجنة املركزية، في  ها نحن نجتمع في إطار 

 هيئتنا التقريرية هذه. اجتماعات

 الحادي عشر تحضير املؤتمر من تحليل األوضاع املترتبة عن االنتخابات إلى 

، 2021أكتوبر  30يوم  هاعقدناوإذا كنا قد خصصنا الدورة الثامنة السابقة، التي 

، الوضعية السياسية املترتبة عن االنتخابات لتحليلغداة االنتخابات العامة، 

بنا، فإننا سنخصص هذه الدورة لة وتدقيق املهام السياسية لحز توصيف املرحو 

، إلعطاء االنطالقة لعمليات تحضير املؤتمر الوطني الحادي عشر 
ً
التاسعة، أساسا

 لحزبنا.

 ،
ً
تناولنا سؤال "ما العمل؟ وخارطة الطريق  كنا قد في الدورة السابقة،أيضا

أتبعنا ذلك ببلورة وثيقة "في أفق تحضير املؤتمر الوطني الحادي و بالنسبة للحزب". 

مداخل للتفكير والنقاش"، ونظمنا حولها نقاشات  موضوعاتية وعلى صعيد  :عشر

 الفروع. 
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 حول هذه ام  وسيقد 

ً
. لنقاشات، اليوم، الرفيق عبد الصادقي بومدين تقريرا

  حول تقرير   على قيامهما بمهمة إعداد   ،رفيق محتات الرقاصوال ،ه  شكر  ون

  خالصات هذا النقاش الداخلي.

إلى مرحلة إعطاء االنطالقة الفعلية لعمليات تحضير املؤتمر الوطني نصل واآلن، 

شكل محور هذه األساس ي هذا املوضوع تفاصيل الحادي عشر. وسنعود إلى  الذي ي 

 الدورة.

 الرفيقات العزيزات، الرفاق األعزاء؛ 

 منتخباته ومنتخبيهو إشعاع قوي للحزب وحضور متميز لفريقه النيابي 

، كما ، وقعت، التي تفصلنا عن آخر دورة للجنة املركزيةسبعة أشهر ونصفخالل ال

. وظل املكتب  استجدت مستجداٌت على الصعيد الوطنيو  ،تطوراٌت دولية تعلمون،

، حا
ً
با واك 

اقف الحزبالسياس ي م   عن مو
ً
را  
َعب   وم 

ً
، بجرأة ومسؤولية، كما كان ضرا

 دائما، وكما سوف يظل.

 ألداء الحكومة، من موقع املعارضة الوطنية  بالخصوص، ظل الحزب  و 
ً
عا تاب 

م 

 .الديموقراطية والتقدمية، املسؤولة والبناءة
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ــنوه بالعمل الكببهذا الصدد، و 
 
وأن  ،نا النيابيفريقير الذي يقوم به ال بد من أن ن

مجهوداتهم نائبات ونواب الحزب على  الرفيق رشيد حموني وكافة ه  ئ رئيَس ـــنهن

الهائلة، إلسماع صوت حزبنا على واجهة النضال املؤسساتي، من موقع املعارضة 

سهم  فريقنا في تنشيطها بشكل  وازن.التي   ي 

، لنتوجه بالتحية إلى كافة الرفيقات والرفاق، عبر كامل التراب كذلك ،وهي مناسبة

يبذلونه من الوطني، رؤساء الجماعات الترابية واملنتخبات واملنتخبين، على ما 

رها ونسعى إلى مواكبتها،  
د 
َ
ق
 
، ن  لقضايا املواطنات واملواطنين،  مجهودات 

ً
خدمة

 وإعالًء ملكانة حزبنا.

 أهم سمات الوضع الدولي /2

نبئ بميالد عالم جديد  تقلبات عاملية حادة ومخاٌض ي 

 الرفيقات والرفاق؛

 ، وال تزال،زعزعتكورونا ال تزال  قائمة. وهي التي جائحة ال شك في أن تداعيات 

 من التوازنات واملقاربات والعالقات الدولية
ً
 . كثيرا



5 
 

 وقد اصطدمت 
 
  محاوالت

 
بأقل األضرار من  روَج مختلف بلدان العالم الخ

ذات التأثيرات الخطيرة ، الحرب الروسية األوكرانيةباندالع انعكاسات الجائحة، 

 
َ
 .وال سيما على السلم العاملي ،م بأسره، وعلى كافة األصعدةعلى العال

افض وهي فرصة لكي نؤكد على موقف حزبنا لخيار الحرب، ولتناقضات  الر

  ملحاوالت فرض ناوعن رفضوأطماع األقطاب املختلفة للرأسمالية. 
َ
 ه  سود  ــعالم  ت

  بديل متوازن في مقابل وذلك األحادية القطبية. 
مناداتنا إلى انبثاق نظام  عاملي 

 من ، وعادل
ً
 انتصارنا لقيم السلم واألمن والتضامن بين الشعوب.انطالقا

 انعكاساتلها أن إنسانية ومادية. كما  يمآس  تخليفبصدد الجارية هذه الحرب إنَّ 

 وبلد   .اقتصاديا واجتماعيا ،خطيرة
َ
 ن

 
  األضرار   ه  ــا تطال

ً
  ،أيضا

ً
في غالء  متجسدة

وبالتالي تدهور القدرة الشرائية . الحتكاريينوتالعب املضاربين وا ،األسعار

للمواطن، ال سيما بالنظر إلى ارتباطنا الكبير بتقلبات السوق الدولية، خاصة فيما 

اقب   . وتنضاف إلى كل ذلكيتعلق باملواد الطاقية  .وآثار الجفاف عو

ة، 
َ
ل َحص 

 
نبئ بميالد عالم  جديد مغاير، وتحوالت  في وفي امل نحن بصدد مخاض  عاملي ي 

 وفي التموقعات الجيو استراتيجية ،موازين القوى العاملية
 
 قوًى ، حيث تبرز

َصار ع  أخرى  ،صاعدة
 
اقعهاوت ونفوذها، في ظل تنامي قيم   ألجل الحفاظ على مو

 الرقميات. دة، وتصاعد أنماط جديدة لإلنتاج، واتساع نطاق االعتماد علىجدي
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 الشعوب هي من يؤدي فاتورة االضطرابات العاملية

، من 
ً
 : الراهنة أهم سمات األوضاع العامليةأيضا

 
أزمة السياسة؛ و الاليقين؛  سيادة

 
 
افات  وصعوبات  و ؛ التمثيليةالديموقراطية وانحر

َ
الرأسمال قوى  ل  و  َح ت

 واملصناعية إلى قوى مالية؛ ال
 
 و شرسة على قيادة العالم؛ ال نافسة

 
 النزاعات

 هشاشو املسلحة؛ 
 
 ؛ النموذج االقتصادي الرأسمالي ة

ً
انبعاث مفهوم على  عالوة

اتساع التناقضات الطبقية والفوارق و السيادة واألمن االستراتيجي للدول؛ 

اإلقرار دون أن ننس ى تسجيل وذلك . غنية حتى في بلدان   وتفاقم الفقر  ؛االجتماعية

 ق جيل جديد  من الحركات النضاليةانبثاو  ،املتنامي باألدوار االستراتيجية للدولة

 مواجهة السياسات الهيمنية والرأسمالية. التي تسعى، بطرق مختلفة، نحو 

ـــالحالية تؤدي فاتور املضطربة األوضاع العاملية نَّ ومن الواضح أ
َ
، ها الشعوب  ت

الالاستقرار؛ وازدياد الشعور ب؛ والبطالة والهشاشة الفقر سب ن   حيث ارتفاع  

، ال سيما بالنظر إلى إصابة عدد  من البلدان املؤشرات االقتصادية السالبةوتفاقم 

صعوبة الولوج إلى مع ، stagflationاالقتصاديالتضخم املصحوب بالركود ب

املهول في أسعار الطاقة، واختالل سالسل  واالرتفاعاملواد األولية واالستهالكية، 

فض ي إليه اإلنتاج والتوريد شوب أ، بما ي 
 
 زمة غذائية عاملية، كل ذلك من ن

 
 البلدان

 والفئات الفقيرة ضحيتها األولى.
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سالمة الدول واستقاللها ل تهديد  و ، لصناعات الحربيةل انتعاش  مع تسجيل هذا، 

 .يا العادلة للشعوب كقضية فلسطينالهتمام بالقضافي ا تراجع  و وسيادتها، 

 موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية

ــن  إسرائيل في  ــــْمـــــع 
 
م  بهذه التطورات، ت

َ
ففي الوقت الذي ينشغل فيه العال

،  وتقتيلها ضد اعتداءاتهاتزيد  في غطرستها وجبروتها، و  ـــي  الشعب الفلسطيني األب 

واصل سياساتها االستيطانية العنصرية. 
 
   وت

يظل متضامنا مع الشعب الفلسطيني في وفي هذا السياق، نؤكد على أنَّ حزبنا س

نضاالته ضد الغطرسة والعنصرية وجرائم الحرب الصهيونية، وآخرها اغتيال 

مطالبه املشروعة، وعلى و عاقلة، وذلك حتى تحقيق بشهيدة الصحافة شرين أ

 . رأسها بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 األوضاع على الصعيد الوطني  /3

 الرفيقات العزيزات والرفاق األعزاء؛

 إنَّ 
 
نا حول أفضل ساءل بالدَ األوضاع الدولية البالغة التعقيد والسريعة التحول ت

 وسط هذه الزوبعات
ً
 .الدولية السبل لتتموقع جيدا

 تصاعٌد ملكانة بالدنا عامليا بما يخدم قضية وحدتنا الترابية
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 وتظل، في هذا اإلطار، 
 
وحدتنا الترابية تتصدر األولويات. وهي مناسبة  قضية

لإلشادة بمجهودات الديبلوماسية الوطنية ونجاحاتها املتوالية، تحت قيادة جاللة 

عزز مكانة وموقع بالدنا امللك، مما  شير هنا إلى التطور  وقاريا وجهويا. عاملياي 
 
حيث ن

اقف إسبانيا وأملانيا وهولندا ه  به، وغيرهاالذي عرفته مو  
ــو 
َ
ــن
 
ونتطلع إلى  . وهو ما نــ

 .مواصلته وتكريسه، بنفس الفعالية

تعامل النظام طبع الذي َيـــالتشنج، بل التهور، في السياق، ال بد من الوقوف عند و

 مع منطق إزاء بالدنا الجزائري 
ً
، وردود فعله الخرقاء والخطيرة، واملتنافية تماما

   ومع مستلزمات بناء املغرب الكبير.العقل والحكمة، 

  هذا، ويظل
 
من أجل صون األقوى هو صمام األمان لبالدنا الجبهة الداخلية  تمتين

 .وحدتنا الترابية

 من الحكومة ال يوازيها التحرك املطلوبصعوبات األوضاع وطنيا 

نا الضطرابات الدولية الجارية على اقتصادحادة لالتأثيرات من جانب  آخر، فال

. مسألة األمن الطاقي والغذائي والدوائي لبالدنا، تطرح  علينا، من جديد، لوطنيا

 كما تطرح مسألة الجفاف والخصاص املائي، بحدة، قضية األمن املائي الوطني.
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القرارات إجراءات  ناجعة فورية، باإلضافة إلى خاذ ات هي قضايا أساسية تقتض يو  

تأمين املخزون االستراتيجي،  والبدائل ذات املدى املتوسط والبعيد، من أجل

 طاقيا ومائيا وصحيا وغذائيا.

، وغيرها من اإلصالحات الهيكلية هذه األسئلة والتوجهاتوبكل موضوعية، فإنَّ 

دون أن نجد لها حدا أدنى من  ، لكنالتنموي النموذج وثيقة واردة في  الضرورية،

التي صرحت  الحاليةواملقاربات الحكومية الوجود واألثر في السياسات العمومية 

 لبرنامجها.
ً
 أساسا

ً
  أنها تعتمد هذه الوثيقة مرجعا

 ، الحكومة الحاليةفإنَّ في هذا السياق، 
َّ
 ـــالتي حل
ْ
 ل
َ
ا بمناسبة الدورة الثامنة للجنة ن

 املركزية 
 
 ـــك
ْ
 أنها َهها وطبيعتها الطبقية، وموقفنا وموقعنا إزاءها، جاءت ــن

ً
علنة م 

تحمل شعارات  عالية ستنفذ توجهات النموذج التنموي الجديد. كما جاءت 

عدها اإليديولوجي والسياس ي عن هذا  السقف، من قبيل الدولة االجتماعية، رغم ب 

 املفهوم. كما أنها رفعت سقف االلتزامات واالنت
ً
ديماغوجية ظارات، وقدمت وعودا

 .ملختلف الفئات االجتماعية

ر  بأن ة وضوعيومن باب امل ــــق 
 
إجراءات  لفائدة بعض بعَض اتخذت الحكومة ن

برنامج "و "برنامج أوراش"و ،القطاعات والفئات، من قبيل السياحة وأرباب النقل

 في إطار تفعيل القانون اإلطار  22، وأخرجت "فرصة
ً
 .للحماية االجتماعيةمرسوما
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ً
، والتي تتأسس على الشروع في املقاربة اإلصالحية املعتمدة في التعليم وأيضا

، على ضرورة معالجة 
ً
معالجة إشكاليات املوارد البشرية. حيث نؤكد، تحديدا

سن نية الجميع.  مسألة "التعاقد" بناًء على ح 

  ،امحدودة األثر، وضعيفة جد   لكنها إجراءاٌت 
ً
مع حجم التحديات  مقارنة

هي مجرد  بقدر ماتندرج ضمن تصور متكامل،  . كما أنها ال وااللتزامات والطموحات

  .مبادرات قطاعية معزولة

 نفسهايؤكد أن الحكومة التي ما وهذا 
 
، وأنها حكومة "سياسية وقوية"أنها ب تنعت

 
ٌ
 كذلك،  الكفاءات وابتكار الحلول، بعيدة

ً
عد على أن تكون فعال في وقت  كل الب 

 
 
  املغرب  فيه محتاج إلى أن تكون هذه الحكومة

ً
 سياسية

ً
 .وقوية فعال

اصطدمت بهكذا ظروف  معقدة واستثنائية، كانت  أيَّ حكومة   نعترف بأنَّ نعم، 

 أن تتحول إلى لتجد صعوبات. لكن هذه الصعوبات
ً
 ،مصدر  للتبرير، ليس مقبوال

ومبدعة فعالة، إلى حكومة سياسية قوية، القوية نفسها هي ما يبرر الحاجة بل إنها 

ها  .للحلول   تصريحات  مفاد 
 
ق  اآلفاق وإطالق

ْ
ــل
َ
 من الحكومة غ

ً
كما أنه ليس مقبوال

 ال ش يء يمكنها فعله للتخفيف من وطأة غالء املعيشة على املغاربة. 
ْ
 أن
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عط  أيَّ مؤشرات  على أنها ستشرعالحكومة ف
 
ت في مباشرة اإلصالحا الحالية لم ت

، وإعمال دولة ، وإنقاذ صناديق التقاعديكلية، من قبيل اإلصالح الجبائياله

 القانون في املجال االقتصادي.

 الذي تتقدم فيه، تنظيميا فقط، هو ورش الحماية االجتماعية الوحيد   واإلصالح  

 بالنسبة إلى حزبنا أحد 
ً
َل دائما

َّ
ك
َ
الذي ننخرط فيه، بكل قوة، بالنظر إلى أنه ش

 دخل لوضع اإلنسان في صلب االهتمام. لكن إذات الوجود، حيث إنه ممبررا

اكتمال النجاح، ال سيما شروط التمويل، وضمان  توفرت لهذا الورش أسباب  

توسيع بما في ذلك  املنظومة الصحية،التعميم الفعلي، واالنكباب على إصالح 

العمومي،  ملستشفىالنهوض با، و وتأمين شروط عدالته املجالية العرض الصحي

اقبة املصحات الخاصة، و  تعزيز التأمين الصحي، و التقاعد و إصالح صناديق مع مر

في اتجاه االستهداف االجتماعي وأدوات ، ومراجعة منهجيات لسياسة الدوائيةا

 ضمان حكامتها ونجاعتها.

نتظر من الحكومة هو إجراء اإلصالحات وليس الركون إلى التبرير
 
 امل

اقع،  هذه من يتساءل عن إجراءات وقرارات فقط،  ،املعارضةليست وفي الو

َرض أن تكون 
َ
فت الحكومة، بل أوساط مختلفة في املجتمع. فالحكومة التي كان ي 

عفها، ب  صارت جزًء من املشاكل ول جزًء من الحل  .وصمتها وغيابها ض 
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ة، مما يزيد  صعباملوضوعية ال إلى العواملالحكومة  ضعف  ، ينضاف عامل  اآلنف

 و الشغل، أوضاع تعقيد أوضاع املقاولة، و  في
َ
 ق  م  عَ تدهور القدرة الشرائية، وت

 .الفقر والهشاشة

اتخذت حزمة قد  ،الظروف تعيش نفَس  ،أخرى  بلدان   حكومات  نجد  باملقابل، 

رؤية شمولية، على أساس وإجراءات، في شكل مخططات متكاملة  قرارات  

 .للتخفيف من وطأة األزمة على الناس

لكن  .في الشهور األولى التي تلت تنصيبها ،صبرنا، كمعارضة، على الحكومة ولقد

مبرر لعدم إجراء اإلصالحات واتخاذ القرارات الضرورية؛ وال  اليوم ليس لديها أي  

  .حق لها في االختباء وراء التبريرات

 ،
ً
  حكومة إنها، فعال

 في فن 
ٌ
وتارة بإرث وضع الدولي، تقلبات  الالتبرير، تارة ب ماهرة

الذي يقود الحكومة  الحزب في حين أن الحقيقة تكمن في كون  .الحكومات السابقة

 كان، أكثر من ذلك، و  هذا اإلرث، بإيجابياته وسلبياته، جزًء منكان الحالية 
ً
مصدرا

على مدى سنوات  عديدة. فأي   االقتصادية واملالية الرئيسية تقرارالأساسيا ل

 ؟! مسؤولية  هذه
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 و افترضنا وحتى ل
ً
ما ، ففي أمور  بعينها أن الحكومات السابقة جانبت الصوابَجَدال

بادر إلى تصحيح املسار
 
، عوض التباكي الجدوى من الحكومة الحالية إذا لم ت

ـــي  
 
ك

َ
ش

َّ
 ؟!والت

 من أجل لحكومة ل وال نعرف، اليوم، إلى متى سيطول انتظار  الرأي العام
 
فصح أن ت

تشرع في تنفيذ النموذج س ال متىو  .اقتصاديا واجتماعيا ا تنوي القيام به،عمَّ 

االستراتيجية للتحول هي: اقتصاد منتج ومتنوع  ه  حاور  مالتنموي الجديد الذي 

ز زَّ عَ رأسمال بشري م  و قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة؛ 

ثم اعي؛ فرص إلدماج الجميع وتوطيد الرابط االجتمو ا للمستقبل؛ وأكثر استعدادً 

 
 
 سس التنمية.مجاالت ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ أ

 حكومة يخترقها تضارب املصالح  

 ع  لكن، دَ 
 
اقعيين: هل يجدر  بنا أن ونا نكون  في توقع اإلصالح من حكومة  ن و

 
 تصطف

 ،املصالح يخترقها تضارب  ؟ حكومة ! صف اللوبيات املالية على حساب البسطاء

  .في مجال املحروقات ح، ال سيماـــــــــــصريبشكل 
 
 أخرى، رفض  ــودليل

َ
نا، من بين براهين

كل النداءات واألصوات، ونحن منها، والتي تدعو لممنهج، و   عمديلحكومة، بشكل  ا

 .إلى إعادة تشغيل السامير وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية
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 فندافع عن السامير، وإذا كنا 
َّ
 ألن

َ
الذي تكمن فيه  أمننا الطاقيحمل هاجس نا ن

بفاتورة املواد البترولية مكررة تفادي استيراد نسعى إلى  . وألننااملصلحة الوطنية

تأمين املخزون الذي يمكن أن نستورده في حاالت انخفاض ألننا نريد ، و طاقية أغلى

درك  أنَّ نَّ وأل  ،األسعار املواد االستهالكية سعار أسعار الطاقة تؤثر في كافة أ الجميع ي 

 .األخرى 

 وهنا نتساءل
ً
: ملاذا ترفض الحكومة املساس بالضرائب املفروضة على ، أيضا

الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض على استهالك املحروقات، وهي التي صارت تذر 

ل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض  ب  الحكومة مناقشة س 

 ؟! هذه الضرائب

وملاذا رفضت الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات املحروقات في هوامش 

 
 
 ربحها الفاحش وامل
َ
 !ر بعشرات املاليير من الدراهم؟دَّ ق

عي حكومة إنَّ كلَّ ش يء واضح اآلن. فال د 
َ
 ر "الدولة االجتماعية" غيتبنيها لشعارالتي ت

اقع،مبالية املواطنات باألوضاع االجتماعية واالقتصادية، حيث  ، في الو

تحت وطأة و  ،واملواطنون يئنون وحدهم تحت وطأة الغالء وفقدان الشغل وندرته

 املجاَل القروي في الصميم الجفاف
ً
 . الذي َيضرب  تحديدا
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عد الديموقراطي والحقوقي  تغييب شبه تام من الحكومة للب 

  !، على أضعف اإليمانتفسرتتواصل و يا ليتها كانت هذه الحكومة و 

 املوضوع السياس ي والديموقراطي والحقوقي فهو يكاد يكون م  أما 
َ
 منا تماما بً يَّ غ

 .أجندة الحكومة، منذ التصريح الحكومي وحتى يومنا هذا

وأين اختفى أحزاب األغلبية، ومنها من كان في املعارضة سابقا،  حول ونتساءل هنا 

ها املتعلق ، للمؤسسات املنتخبةاملصداقية و  ،استعادة الثقة في السياسةب خطاب 

مكونات ماذا تفعل و  !توسيع فضاء الحرياتتوطيد املسار الديموقراطي، و  وضرورة

اآلن من أجل تحقيق ذلك، ومن أجل التفعيل الديموقراطي للدستور، األغلبية 

ومن أجل الحكامة الجيدة، ومن أجل الجهوية والالمركزية، ومن أجل إخراج أو 

 نية؟!اة السياسية واملدإصالح القوانين وإنعاش الحي

 اهتمامنا بالسؤال الديموقراطيوسنقولها من جديد: 
ً
 وليس أمرا

 
 فكريا

ً
َرفا

َ
، ليس ت

، ألن الوطني هو جزٌء من اهتمامنا بالعدالة االجتماعية وتقوية االقتصادا، بل ثانوي  

 توجد في قلب عوامل التنمية. وحقوق اإلنسان الديموقراطية 

السؤال الديموقراطي حتى ال يفقد الفضاء السياس ي ما تبقى له  نبه إلىنكما أننا 

عبر هو مجتمع  .الفراغ والصمت مَّ ع  من مصداقية، وحتى ال يَ  فاملجتمع الذي ال ي 
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ر  بجميع األشكال الديموقراطية واملؤسساتية هو  ميت.
َّ
ط

َ
ؤ واملجتمع الذي ال ي 

 مجتمع مفتوٌح على جميع االنزالقات.

 الحاجة إلى البديل الديموقراطي التقدمي  /4

 التوجهات الكبرى لبديلنا الديموقراطي التقدمي

 الرفيقات العزيزات، الرفاق األعزاء؛ 

، إلى كل هذه األوضاع الدولية والوطنية، بمناسبة 
ً
سنعود، بتحليل  أكثر استفاضة

يسير من  غيرَ  جزءً  بتوفر لديناإعداد أطروحة املؤتمر املقبل لحزبنا. لكننا نعتز 

الوثائق التي أنتجناها مؤخرا، في حفاظ  تام مختلف  التي تتضمنها األجوبة والبدائل

البناءة  قوتنا االقتراحيةهويتنا ومرجعيتنا، واستقاللية قراراتنا، وعلى على 

  واملنفتحة.

ن وثيقة املؤتمر األخير، إلى وثيقة التعاقد السياس ي الجديد ومقترحات الحزب م  

 بمساهمة الحزب ل
ً
النموذج وثيقة إعداد  فيتجاوز تداعيات الجائحة، مرورا

التنموي، وبرنامجنا االنتخابي، وتقارير اللجنة املركزية، وبالغات املكتب السياس ي، 

اقتراحاتنا وتدخالت فريقنا النيابي: كلها وثائق   اتنا و ، والتي مرجعية تتضمن تصور

طالبون بتحيينها وتكييفها و    إثرائها، بشكل  دؤوب.نحن  م 
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 مرتكزات ثالثة:  وبصفة عامة، تنبني توجهاتنا على أساس

 على دور   بما يتضمنه من ارتكاز   ؛بلورة مخطط اقتصادي لإلنعاشأوال:  ✓

صناعي وطني يتأسس على دعم ر  اعتماد تطويو  ،ةلدولستراتيجي لا

مباشرة إصالح و ، لصناعات املعدنية وامليكانيكية واإللكتروميكانيكيةا

االعتماد جبائي منصف، ودعم  للمقاولة للحفاظ على مناصب الشغل، مع 

تموقع بالدنا في مهن مع  اعتماد البعد اإليكولوجي،على اإلنتاج الوطني، و 

وذلك دون إغفال أهمية  .املستقبل، وإعمال الحكامة في املجال االقتصادي

نة، ومعالجة املهيكل صوص يالنهوض بالقطاع الخ ، ودعم املقاولة املواط 

ــل. 
َ
 فضاءات االقتصاد غير املهيك

القضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة االجتماعية والنهوض ثانيا:  ✓

إقرار  من حماية  اجتماعية  شاملة وفعلية، و ؛ بما يعنيه ذلك بالثقافة

نصف   وتوزيع   ،جاليةاملجتماعية و اال  للعدالة في  استثمار  ، و لخيرات البالد م 

الصحة ب ارتقاء  ، و املدرسة العمومية والتكوين املنهي والبحث العلمي
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النهوض ، مع في الثقافة واإلبداع استثمار  ي، و العمومية واملستشفى العموم

 .بأوضاع الشباب

، والقضاء النهائي وهنا، ال بد من التأكيد على أهمية وأولوية إصالح التعليم

 لنجاح كل باقي اإلصالحات. وهو ما يتطلب التعليم ، باعتبار األميةعلى 
ً
 مدخال

 
ً
 في إصالح   أوال

ً
ما د 

 
  ق
ض ي 

 
 شامل  تعبئة موارده البشرية، من أجل التمكن من امل

والتفوق وتكافؤ واالنفتاح لمناهج والبرامج، حتى نحقق مدرسة الجودة ل

 الفرص.

✓  :
ً
؛ بما يقوم عليه هذا ناء املؤسساتيتعميق املسار الديموقراطي والبثالثا

ز من 
َ
ك
َ
رت
 
 وتقوية   ،جال الحرياتمل توسيع  ، و دستور ديموقراطي لل تفعيل  امل

االرتكاز على الديموقراطية الترابية ، و النهوض باملساواةي، و لمجال الحقوقل

 عن الالمركزية والجهوية املتقدمة
ً
 .لقضاءوا تسريع إصالح اإلدارة، فضال

 تقوية آلتنا الحزبيةوأنصار اليسار، إلى جانب قوى كافة ضرورة تجميع 

 جماعية تتطلب التفاف
ً
 ما اعتبر مسألة اإلصالح قضية

ً
كافة  وألن حزبنا دائما

 
َ
طال  حزبنا تقوية اتصاالتبون، اليوم، بقوى التغيير والديموقراطية، فإننا م 
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نة، وبفعاليات الحركة النضالية كافة مكونات ب الحركة االجتماعية املواط 

الحقوقية والنسائية والشبابية والنقابية واملدنية، والتواجد في قلب معارك 

. وذلك كافة القضايا األخرى حمل و  األسعار،املجتمع من أجل مناهضة غالء 

إفراز البديل الديموقراطي التقدمي، ليس على املستوى ا القتراحي بهدف إبراز و

، ليتحول هذا البديل إلى قوة مادية 
ً
فحسب، وإنما على الصعيد امليداني أيضا

 مؤثرة للتغيير.

القيادة الوطنية فقط، بل كافة املناضالت واملناضلين،  م  ــه  ــال يَ نضالي عمل إنه 

 .والفروع والقطاعات واملنظمات

نطلق، ف
 
 رهان إبراز ومن هذا امل

ي التقدمي الذي نحمله الديموقراطالبديل إنَّ

رَ مؤتمرنا الحادي  لبالدنا، هو ما يجب أن نحرص على جعل   عشر ي 
 
حيث  .عليه ز  ك

إيجابي في مسار  ونقطة تحول   ،يشكل حدثا سياسيا بارزاؤتمر أن  هذا املنريد ل

 حزبنا. 

أفقه االستراتيجي. وهو ما تناولته الوثيقة  فاألساس ي في املؤتمر هو مضمونه و

الداخلية األخيرة "في أفق تحضير املؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير 

والنقاش"، والتي تمحورت حول األبعاد الهوياتية والسياسية، والتنظيمية بأفق  

  .إلدارية واملاليةاستراتيجي، والقانونية، والتواصلية، ثم ا
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 ، فكريا وسياسيا وتنظيميا وانتخابيا وإشعاعيا، هو تقوية آلتنا الحزبيةذلك أنَّ 

 
 
 مجتمعيا أساسيا.نا من أجل أن نلعب دور سبيل

ً
 ا

، والحاجة إليه؛ ، وفي التاريخ والحاضر واملستقبلفحزبنا له مكانة في املجتمع

 في 
ً
 بشدة. محيطه، قائمةحزبا قويا موحدا اقتراحيا وفاعال ومؤثرا

 في كون 
ٌ
 قناعتنا راسخة

على الرغم من ، ، بشكل  عاماليسار هو البديلكما أنَّ

 . و مظاهر ضعفه التنظيمي حاليا
ْ
ل  ل 

 يسار نحن مؤمنون بأنَّ
ً
في بالدنا أنصارا

بعضها البعض، وعلى  باملاليين، لكن على تنظيماتنا اليسارية أن تنفتح على

بات  نقص، إن نحن أردنا  ،، بدون استعالء  املواطنةالحركة االجتماعية 
َّ
رك  م 

َ
َوال

جريات   تعبئة "شعب اليسار" وتحويل هذا اليسار إلى قوة  فاعلة في م 
ً
فعال

 األحداث.

نا من أجل تجميع جميع الطاقات اليسارية  ــهود   ج 
َ
ف

َ
فلقد حان الوقت لتتكات

املوجودة داخل وخارج أحزاب اليسار، حيث يتعين اإلقرار  بأنَّ غالبية "شعب 

 حزاب اليسارية.  اليسار" توجد، من دون شك، خارج األ 

 مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب  /5

 في تحضير املؤتمر الحادي عشر، بانفتاح على املجتمع  املضمون والبديل تركيز على
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 الرفيقات العزيزات، الرفاق األعزاء؛

باجتماعنا هذا، نعطي االنطالقة الفعلية لتحضير مؤتمرنا الوطني الحادي عشر، 

 على جميع املستويات السياسية والتنظيمية واملادية.

 ولقد 
ً
بالنظر إلى ظروف الجائحة ه، ببضعة شهور، عن موعد التئام تأخرنا قليال

العامة التي  النتخاباتظروف ا، ونظرا لال تزال قائمةهي ، و التي دامت حوالْي سنتين

 أرهقت معظم الفروع.

 ــوأماَم 
َ
ـــهيــــئ  خمسة إلى ستةحوالْي  ، اآلن،ان

 
، حسب لهذا املؤتمرأشهر من أجل أن ن

  .املؤتمرات الوطنية السابقة القياس الذي قمنا به مقارنة مع تحضير 

املقرر  بمشروعالرفيق رشيد روكبان، قليل، بعد ، إليكمتقدم يسفي هذا اإلطار، 

   .التنظيمي، ملناقشته وعرضه على املصادقة

ومن الضروري أن نؤكد على أنه يتعين علينا أن نجعل من كافة عمليات التهييئ 

واملؤتمرات اإلقليمية، محطات  للنقاش للمؤتمر، ومن الجموع العامة املحلية 

مستديرة، ليس بيننا فقط، ولكن،  وموائَد  وندوات   الفكري والسياس ي، عبر لقاءات  

، مع املواطنات واملواطنين، وجميع الفاعلين املجتمعيين. حيث من 
ً
وأساسا

 
ً
 املؤتمر، وما يسبقها من تحضيرات، فرصة

 
لالنفتاح على  الطبيعي أن تكون محطة

 قات التي يزخر بها مجتمعنا، ولتوسيع صفوف الحزب.الطا
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باملوازاة مع التحضير السياس ي للمؤتمر، وطنيا وعلى صعيد الفروع، على كافة و 

في تجديد بطائق االنخراط، وإطالق حمالت االنخراط  ،منذ اآلن ،الفروع أن تشرع

نخرطين الجديدة. مع تنظيم لقاءات وحفالت تعبوية، واستقباالت للمنخرطات وامل

دد   تاريخه، كما دأب على ذلك حالج 
نا على َمــــــر   النضالي. زب 

 عمل مكثف ينتظر لجان تحضير املؤتمر الوطني الحادي عشر

سجل كل  واحد منكمندعوكم، اليوم، في نفس الوقت،  ، من أجل أن ي 
ً
اسمه  جميعا

 فرع  اللجان التي تريدون االشتغال فيها، لجنة  من في 
مع الحرص على أن يتمثل كل 

تشرع كل اللجان في االشتغال منذ األسبوع إقليمي في كل لجنة. على أساس أن 

شهر بداية هو  اللجان التحضيرية لتقديم نتائج أعمال أجل   آخر  سيكون و  .املقبل

مباشرة بعد  املؤتمر، والتي تسبق ،، بأفق عقد آخر دورة للجنة املركزية2022شتنبر 

 ذلك.

 خاللها تم تالتي من املقرر أن اللجنة املركزية دورة وهي 
 
جميع جوانب  على املصادقة

على أساس أن ننظم  .جدول أعماله، وعلى مشاريع الوثائقعلى ، و الوطني املؤتمر 

 .2022منتصف شهر نونبر من السنة الجارية املؤتمر في 

بأسماء املسؤوالت  اقتراحات   ، قصد املصادقة،نعرض عليكم، في هذا السياق

 واملسؤولين عن مختلف لجان املؤتمر:
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 اللجنة التحضيرية الوطنية: ✓

 الصقلي وثوريابنصر الرئيسان: عبد الرحيم 

 املقرران: خديجة الباز ومحمد صلو

 السياسية:  وثيقةلجنة ال ✓

 الرئيسان: عزوز صنهاجي وعائشة لبلق

 عبد الصادقي بومدين ودليلة الوديي املقرران: 

 لجنة القانون األساس ي:  ✓

 الرئيسان: رشيد روكبان وماجدولين العلمي

 املقرران: فاطمة الزهراء برصات ومحمد حجيوي 

 لجنة االنتداب: ✓

 الرئيسان: مصطفى عديشان ونادية تهامي

 املقرران: إدريس الرضواني ولبنى الصغيري 

  :لجنة التواصل ✓

 الرئيسان: كريم تاج وخديجة أروهال

 ليلى داكيري  و  محتات الرقاصاملقرران: 

 

 لجنة اللوجستيك واملالية:  ✓



24 
 

 الرئيسان: سمية منصف وكمال الشرايطي

 أنس الصبيحي و  فوزية الحرشاوي املقرران: 

 

 الرفيقات العزيزات، والرفاق األعزاء؛

شرع في عقدها من الضروري أن نؤكد لكم أنَّ إنه  الجموع العامة للفروع املحلية ي 

وحتى املؤتمرات اإلقليمية يمكن االستمرار في تنظيمها دون انقطاع،  .منذ اآلن

 قبل 
ً
مناقشة مشاريع من أجل الوطني، املؤتمر بشرط عقد مؤتمرات إقليمية إلزاما

، وتحضير مشاركة الفرع املعني في انتداب املؤتمرات واملؤتمرينوثائق املؤتمر، و 

 املؤتمر الوطني.

الجموع العامة املحلية واملؤتمرات آلن، على أنَّ وهي مناسبة، لكي نتفق، منذ ا

رات واملؤتمرين، ومعايير اختيارهم، كلها أعمال تحضيرية اإلقليمية، وعدد املؤتم  

العمل معايير يتعين أن تخضع ألقص ى درجات الجدية واملوضوعية واالحتكام إلى 

جل أن نصل واالنفتاح على الطاقات، من أوالكفاءة والعطاء والحضور وااللتزام 

. وفي هذا اإلطار، لنقاش الفكري والسياس ي العالينوعي يسوده اإلى مؤتمر وطني 

رات واملؤتمرين  منقترح عليك  .1000و 800بين ما أن يكون عدد املؤتم 
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 نعلم في نفس الوقت، 
ً
 من الجيدا

ً
فروع توجد في وضعية ال تسمح لها أن عددا

 
 
 مواجهة محطة املؤتمر. ها التنظيمية بــــقدرات

لذلك ندعو الحاضرين من منتخبينا، الذين فازوا في االستحقاقات الوطنية أو 

الجهوية أو اإلقليمية أو املحلية، وندعو أيضا الطاقات التي ترشحت باسم 

، لنجعل من الحزب، إلى االنخراط في عمليات التحضير، وأن يكون لها دوٌر 

 .ا ناجحا للجميعمؤتمرنا مؤتمرً 

كما ندعو جميع الهياكل الحزبية إلى الحرص الشديد على القيام بهذا املجهود 

 اإلدماجي الجوهري واألساس ي.

نناشد كافة املناضالت واملناضلين، من أجل التعبئة القصوى، وفي األخير، 

 لنجعل من مؤتمرنا الوطني الحادي عشر حدثا سياسيا وطنيا بارزا. 

 ا.وشكرً 


