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»ال ميكن حلكومة كيفما كانت �أن تت�سرت 
ور�ء ما يحدث عامليا لتربير �جلمود«

محمد نبيل بنعبد اهلل، األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية

BAB: ونحن على أبواب دخول سياسي وبرلماني 
بالتحديد يرى البعض بأنكم كنتم قاسين بعض 

الشيء في انتقاداتكم ألداء حكومة لم يمض 
على تنصيبها أكثر من سنة، خصوصا وأن عدد 

من األوراش والمشاريع كنتم جزء منها عندما 
كنتم تتحملون مسؤولية التدبير خالل الواليتين 

السابقتين؟

محمــد نبيــل بنعبــد اهلل: جــاء يف ســؤالكم أوراش، إذا 
اســتثنينا ورشــا أعلنــت فيــه بعــض التحــركات، وهــو املرتبــط 
بالتغطيــة االجتماعيــة الشــاملة مــن خــال متريــر مجموعــة 
مــن املراســيم ومــن خــال توســيع التغطيــة بـ"الراميــد"، اذا 
اســتثنينا ذلــك، علمــا بأن التغطيــة االجتماعية تعني عرضا 
جميــل  الصحيــة،  املنظومــة  إصــاح  وتعنــي  جيــدا،  صحيــا 
أن يكــون لإلنســان تغطيــة لكــن اذا لــم يكــن هنــاك متريــض 
وتطبيــب يف املســتوى ملــاذا تصلــح تلــك التغطيــة، والتغطيــة 
فقــدان  عــن  التعويــض  كذلــك  تعنــي  الشــاملة  االجتماعيــة 
الشــغل، معاجلة ملف الدخل األدنى، ملف التقاعد، أين هو 
إصــاح التقاعــد، هــذه حكومــة غيــر قــادرة علــى مقاربــة هــذا 
املوضــوع ألنــه موضــوع اجتماعــي سياســي شــائك، وبالتالــي 
قوتهــا السياســية ان كانــت لهــا قــوة يتعــن أن تظهر على هذا 
املســتوى، أيــن هــو ورش اصــاح االقتصــاد الوطنــي كمــا هــو 

موجــود يف النمــوذج التنمــوي، أذكركم بــأن النموذج التنموي 
يؤكــد علــى ضــرورة تغييــر أســلوب احلكامــة، يقــول بضــرورة 
التقــدم  حــزب  خطــاب  ليــس  هــذا  والرشــوة  الريــع  محاربــة 
واالشــتراكية الغارق يف االشــتراكية أو يف التطرف اليســاري، 
مــن  نحــن  أيــن  التنمــوي،  النمــوذج  هــذا خطــاب موجــود يف 
يف  االســثمار  مــن  نحــن  أيــن  للتصنيــع،  األولويــة  اعطــاء 
االقتصــاد األخضــر ويف االيكولوجيــا، كلهــا أمــور موجــودة يف 
النمــوذج التنمــوي، وموجــودة لدينــا يف تصوراتنــا وبرنامجنا 
كحــزب، أيــن نحن من دور الدولة واصــاح القطاع العمومي.

هنــاك شــعار وزارة أحدثــت لكــن أيننــا مــن كل ذلــك مــن أجــل 
دفــع  يف  اساســي  دور  العمومــي  والقطــاع  للدولــة  يكــون  أن 
االقنصــاد الوطنــي واالســتثمار، ســتقولون امليثــاق، بالطبــع 
كيــف  عمليــا  لكــن  بالبرملــان،  وســيمر  وضــع  جميــل،  امليثــاق 

ســتتم بلــورة ذلــك على أرض الواقع.
بذلــت مجهــودات علــى مســتوى  لقــد  نقــول كذلــك  أن  ميكــن 
اإلشــكاليات  مــن  مجموعــة  حــل  خــال  مــن  أساســا  التعليــم 
االجتماعيــة، يتعــن أن نعتــرف بذلــك، لكــن حلــد االن املســألة 
التعليميــة تظــل بعيــدة املنــال، جودة املدرســة العموميــة، جودة 
التعليــم  يف  الهشاشــة  أنــواع  جميــع  علــى  القضــاء  املســالك، 
إلــى غيــر ذلــك مــن األمــور، وغيرهــا مــن اجلوانــب االجتماعيــة 
العالقــة مثــل مســألة التعاقــد التــي لــم يتم إيجاد حــل لها إلى 
اليــوم. قــس علــى ذلــك بالنســبة للعديــد مــن األوراش االخــرى 

املطروحة على املستوى االقتصادي واالجتماعي.
بالطبــع اجلانــب السياســي والدميقراطي ســبق وقلت يف ذلك 
"وكأننــا أمــا حكومــة تخاف"، تخشــى هذا املوضوع. هناك على 
األقــل حزبــان نحترمهما ولنا معهمــا عاقات طيبة كانا معنا 
السياســي  الوضــع  أن  وثيقــة  يف  معــا  ووضعنــا  املعارضــة  يف 
يف  املوجــودة  الثقــة  أزمــة  ملقاربــة  عميقــا  إصاحــا  يســتلزم 
املجتمــع، مــاذا تقــوم بــه احلكومــة إلعطــاء القيمــة للفضــاء 
تلوينــات  مبختلــف  ودورهــا  باملؤسســات  للدفــع  السياســي، 
هــذه املؤسســات، أيــن نحــن مــن مســألة احلريــات، أيــن نحــن 
مــن املســألة احلقوقيــة، احلمــد هلل أن هنــاك خطــاب لصاحــب 
اجلالة يؤكد الدفع بحقوق النساء ومراجعة مدونة األسرة، 
وننتظــر مــا هــو ملمــوس مــن قبــل احلكومــة يف هــذا األمــر، 
لذلــك وبــكل صــدق نحــن لســنا قاســن )علــى احلكومــة(، مــا 
يعــرف عــن حــزب التقــدم واالشــتراكية هو أنــه كان دائما حزبا 
متشبثا بتوجهاته لكنه حزب ال يغالي يف الدمياغوجية أو يف 

االنتهازية أو يف التطرف أو يف الشــعبوية.

قد يكون محمد نبيل بنعبد اهلل األمين العام لحزب التقدم 
واالشتراكية اليوم، أحد الشخصيات النشيطة في الساحة الحزبية 

الوطنية التي تجر وراءها أطول تجربة في الحقل السياسي، 
وهو أيضا أحد األسماء التي طبعت العمل الحكومي والسياسي 

عموما بالمغرب منذ أزيد من عقدين، لذلك فإن BAB العربية 
اختارت أن يكون رئيس تحرير صحيفة "البيان" األسبق ضيفها في 
عدد يتزامن مع دخول سياسي يحمل كثيرا من االسئلة حتى وإن 

بدا هادئا.

h.elazhari@map.ma / هشام األزهري ¿

»الوضع 
السياسي 

يستلزم إصالحا 
عميقا لمقاربة 

أزمة الثقة 
الموجودة في 
المجتمع، ماذا 

تقوم به 
الحكومة 

إلعطاء القيمة 
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السياسي« 
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محمد نبيل بن عبد اهلل، 
األمين العام لحزب 
التقدم واالشتراكية
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البعض في األغلبية الحكومية يطرح مسألة عدم 
تقدير اإلكراهات والظروف التي تحدثتم عنها؟

هــذا اخلطــاب بــكل صــدق مرفــوض، هنــاك أوضــاع دوليــة ال 
ننكرها، ال ننكر أن هناك حرب يف أوكرانيا، وقبل احلرب كانت 
19، نعلــم ذلــك وقلنــاه يف وثائقنــا،  هنــاك انعكاســات كوفيــد 
وقلنــا يتعــن أن يجــد املغــرب علــى غــرار دول أخــرى طريقــة 
ليحــول هــذه األزمــة الــى فرصــة، كنــا تنمنــى أن يدخــل العالم 
يف مرحلــة إقــاع ومنــو بعــد كوفيــد لكــن جــاءت حــرب أوكرانيا 
بتأثيراتهــا، هــذا األمــر ال ننكر بان لــه تداعياته، لكن الحظوا 
معي، ال ميكن حلكومة كيفما كانت أن تتذرع وتتستر وراء ما 
يحدث عامليا من أجل اجلمود وأن ال تقوم بشيء، عندما ترى 
ما يحدث يف بلدان أوروبية سترى أنهم يعون متام الوعي بأن 
الوضــع االجتماعــي شــائك، وبــأن فصل الشــتاء على األبواب، 

وبأن األوضاع ســتزداد سوءا.
وبالتالــي يف خطــب قــادة ينتمــون للمعســكر الليبرالــي وليــس 
احلــد  بضــرورة  يقولــون  التقدمــي،  أو  االشــتراكي  للمعســكر 
مــن هوامــش الربــح بالنســبة للشــركات النفطيــة، هــذا خطاب 
جنــده عنــد املستشــار األملانــي )أوالف شــولتز(، وعنــد املفوضة 
األوروبية، وجنده عند إميانويل ماكرون )الرئيس الفرنســي(، 
وعنــد بيــدرو سانشــيز )رئيس احلكومة االســبانية(، مبا معنى 
أنــه يتعــن أن تكــون هنــاك مراقبــة لألســعار حتــى ال ترتفــع، 
هنــاك  تتأثــر،  ال  حتــى  لألســر  دعــم  هنــاك  يكــون  أن  يتعــن 

شــيكات تعطــى يف بعــض الــدول لتغطيــة بعــض املصاريــف أو 
الدعــم خــال فتــرة الدخــول املدرســي أو غيــر ذلك مــن االمور 

التــي قلنــا لهذه احلكومــة أن بإمكانكم القيام بها.
قــد تســألني: مــن أيــن؟ تلــك دول غنيــة، هــي دول رمبــا غنيــة يف 
مســتواها لكنهــا تعانــي بدورهــا مــن إشــكالية الديــن اخلارجــي 
املاليــة  ويف  الوطنــي  االقتصــاد  يف  العجــز  إشــكالية  ومــن 
ارتفــاع  مــن خــال  أننــا حققنــا  ولكــن حــن جنــد  العموميــة، 
احملروقات مداخيل إضافية يف املغرب، أرباحا وصلت عند متم 
غشــت إلــى 28 مليــار درهــم لــم تكــن تنتظرهــا هــذه احلكومــة… 
البعــض ســيقول 28 مليــار درهــم ســتمكن مــن متويــل نفقــات 
صندوق املقاصة و متكن من متويل التغطية االجتماعية؛ أوال 
التغطية االجتماعية عندما وضعت وأمر بها صاحب اجلالة 
أمــر جالتــه كذلــك بإيجــاد صيــغ التمويــل، ومت اإلعــان عــن 
مصادر التمويل قبل أن يكون هذا الواقع، ثانيا: لنفرض أنكم 
ستخصصون أساسا هذه املبالغ حملاربة العجز ولتغطية بعض 
املصاريف االجتماعية ومعاجلة مشــكل صندوق املقاصة وغير 
ذلك ألم يكن بإمكان هذه احلكومة أن تخصص جزء من هذه 
األربــاح فقــط - 28 مليــار إلــى حدود نهاية غشــت من دون شــك 
أنه بالنسبة لنهاية السنة املالية سنتجاوز 40 مليار- فبالتالي 
ميكن اســتغال هذه األرباح، 5 مليار درهم أو 3 مليارات، وضع 
أو لتقــدمي  الشــرائية  القــدرة  آليــات ملراقبــة األســعار حلمايــة 
دعــم مباشــر لبعــض األســر الفقيــرة جــدا، قــد يقولــون ســنجد 
صعوبات يف حتديد من يســتحق هذا الدعم، وجدمت صعوبات 

…/…
»ال يمكن 
لحكومة 

كيفما كانت 
أن تتذرع 

وتتستر وراء 
ما يحدث عالميا 
من أجل الجمود 

وأن ال تقوم 
بشيئ«

كذلك وهذا كان خطابكم عندما كنا معكم يف احلكومة وكنتم 
تقولــون ونحــن نقــول بالدعــم املباشــر وباحلــد األدنــى للدخــل 
املقــدم مــن حــزب التقــدم واالشــتراكية وكانــت بعــض األوســاط 
تقــول لنــا مــن داخــل احلكومــات ال ميكــن القيــام بذلــك بســبب 
مشــكل االســتهداف. كيــف اســتطعنا أن نحــل مشــكل موضــوع 
بجائحــة  املرتبطــة  الصحيــة  األزمــة  بدايــة  يف  االســتهداف 
كوفيــد 19 خــال شــهرين من الزمــن؟ إذن يف هذه احلالة ميكن 
اســتهداف األســر التــي هــي يف حاجــة للدعــم ولــو بهامــش مــن 
اخلطــأ، وهــذا الهامــش مــن اخلطــأ ميكــن أن يحــدث يف جميــع 

الدول.
أصبحــت  أيضــا  انــت  نبيــل  ســي  األصــوات:  بعــض  تقــول  قــد 
دمياغوجيــة،  ليســت  هــذه  الدمياغوجيــة،  نحــو  قليــا  تتجــه 
هذه مقاربة سياسية ذكية النكم يف أمس احلاجة إلى إحداث 
مصاحلــة بينكــم كحكومــة وبــن الشــعب. أنتــم يف حاجــة إلــى 
تعبئــة اجتماعيــة معكــم، أنتــم يف حاجــة إلــى أن تكــون عنكــم 
نظــرة إيجابيــة يف املجتمــع تضمــن انخــراط فئــات واســعة يف 
إن كانــت هنــاك مشــاريع، وأن تعملــوا علــى ضــخ  مشــاريعكم 
بعض اإلمكانيات ملســاندة األســر بشــكل جماعي، تلك التفاتة 
سياســية رفيعــة ســتمكنكم مــن رفع اخلناق املوجــود عليكم يف 
عاقتكــم مــع املجتمــع و يف رد الفعــل الســلبي املوجــود اليــوم 
مــن قبــل فئــات مختلفــة وحتــى من طــرف فئة رجــال األعمال 

أيضا واملقاوالت.
هــذا حتليــل موضوعــي، أقولــه بــكل موضوعيــة وهــدوء وقلته 
بشــكل مباشــر لزعمــاء األحــزاب املكونــة للحكومــة ولألســف 
2023؛  لســنة  املاليــة  قانــون  انتظــر  لــي  يقــال  اآلن  حلــد 
ســننتظر قانــون املاليــة املقبــل، ولكــن املؤشــرات األولــى التــي 
رأيناهــا ومــا تريــد أن تعتمــد عليــه احلكومــة يف ذلــك يجعلنا 
نتســاءل: هل ســتكون هناك جهود حقيقية لتحريك امللفات 
للعديــد  بالنســبة  التغييــر  الشــروع يف مسلســل  ويف  الكبــرى 

الفضاءات؟ من 

تشتغلون اليوم داخل المعارضة مع حساسيات 
سياسية مختلفة، ومن بينها حزب العدالة والتنمية 

حليفكم الحكومي السابق، هل تنسقون معه 
خصوصا مع عودة عبد اإلله بنكيران لقيادة الحزب 
والجميع يعلم العالقة القوية التي تربطكم به؟

األمــر  يعلمهــا،  واجلميــع  مســتمرة  شــخصية  عاقــة  هنــاك 
يرتبــط بوفــاء متبــادل وأعتقــد أن هذا حق مشــترك لكل واحد 
منا. اآلن على املستوى السياسي هناك احترام متبادل بالنظر 
ملــا عرفنــا، وهنــاك تنســيق بالنســبة للمواضيــع التــي ميكــن أن 
النــواب حــول قضايــا  يكــون فيهــا تنســيق مــن داخــل مجلــس 
مختلفــة: مشــاريع قوانــن، القانــون املالي أو غير ذلك . الســنة 
التي مرت كان فيها بالنسبة ملكونات املعارضة عمل تنسيق مع 
احلركــة الشــعبية والعدالــة والتنميــة واالحتــاد االشــتراكي، لــم 
يكــن تنســيقا كامــا ومغلقــا، أي ننســق يف كل شــيء، ممكــن أن 

نختلف وهذا األمر طبيعي.

عندمــا ســنقارب مدونــة األســرة مــن دون شــك ســنختلف مــع 
اإلخــوة يف العدالــة والتنميــة، ورمبــا بإمكاننــا أن جنــد الصيــغ 
التوافقيــة حــول بعــض القضايــا بحثــا عــن املصلحــة الوطنية، 
مبعنــى أننــا لســنا ملزمن بــأن نتفق على كل شــيء، ومن داخل 
التدبيــر الدميقراطــي ميكــن لــكل واحــد أن ميــارس موقفــه يف 
املجتمــع أو يف البرملــان بالتصويــت مــع أو ضد، هكذا هي األمور 
بالنســبة للعمــل داخــل البرملــان. لكــن بالنســبة للمجتمــع وملــا 
يحــدث أعتبــر أنــه علينــا بدايــة يف احلــزب أن نبــرز مــا نســميه 
البديل الدميقراطي التقدمي، نريد أن نفرز تلك احلركة التي 

تكلمت عنها ونسعى إلى ذلك.

في سياق الحديث عن العالقة مع األحزاب األخرى 
والتحالفات الممكنة للحزب، جمعكم مؤخرا لقاء 

مع األمينة العامة للحزب االشتراكي الموحد نبيلة 
منيب، ما داللة هذا اللقاء وهل األمر يتعلق بتحالف 

جديد؟

ليــس هنــاك حتالــف، أقــول ذلــك كمــا أكدنا على هــذا األمر مع 
رفاقنــا يف احلــزب االشــتراكي املوحــد عندمــا التقينــا بهم، نعي 
متــام الوعــي انــه لقــاء، وبهــذا اللقــاء كســرنا اجلليــد وانزلنــا 
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حسب بنعبد اهلل، علينا 
في الحزب أن نبرز ما 

نسميه البديل 
الديمقراطي التقدمي 
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كان  لكــن  واحتــرام  ود  هنــاك عاقــة  كانــت  احلائــط، صحيــح 
هناك يف نفس الوقت تباعد على املســتوى الفعلي، فقلنا امام 
تــردي االوضــاع ســواء الدوليــة ومــا يعيشــه اليســار عامليــا مــن 
انحبــاس وتراجــع النتائــج يف مختلــف احملطــات االنتخابية يف 
العديد من الدول، اال بعض االستثنائات، حيث يبرز أن هناك 
مــد شــعبوي ومــد ميينــي متطــرف وأنــه حتــى املســألة الدينيــة 
أوالتيــارات االســاموية تراجعــت بدورهــا، نحــن أمــام مــد آخــر، 
عندمــا نــرى ذلــك و نــرى مــا يحــدث يف املغــرب حيــث يجــب ان 

نعترف انه انتهت جتربة مع العدالة والتنمية.
لكننــا اليــوم يف جتربــة هجينة ضعيفة تتقمص بعض اخلطب 
ذات البعــد التقدمــي- الدولــة االجتماعيــة و غيــر ذلــك- لكــن 
يف نفــس الوقــت هــي بعيــدة كل البعــد علــى االقتنــاع الراســخ 
بذلــك وعلــى القــدرة علــى مواجهــة االصاحــات والتغييــرات 
املرتبطــة بذلــك، وعندمــا نــرى أنــه يف نفس الوقت مــا ميكن أن 
يشكل بديا، أي القوى التقدمية والقوى الفاعلة يف املجتمع 
املطلبــي، والقــوى املناضلــة جماهيريــا، والقــوى املكافحــة مــن 
أجل حقوق االنســان ومن أجل احلريات ومن أجل املســاواة بن 
املــرأة والرجــل ومن أجل العدالــة االجتماعية والقوى النقابية 
أو غيرهــا، هــي قــوى مشــتتة ووزنهــا االنتخابــي ضعيــف، وزننــا 
كيســار اليوم يظل ضعيفا، إذا أخذمت مختلف مكونات اليســار 
ســتجدون أننــا ال نشــكل القــوة التي ينتظرهــا املغاربة من أجل 
أن نقــدم بديــا تنتظــره أوســاط واســعة مــن الشــعب ألســباب 
كثيــرة، أســباب ذاتيــة واخفاقــات تعــود إلينــا كيســار وتعــود لهــذا 
الوضــع الدولــي وأســباب موضوعيــة تعود إلى الفراغ السياســي 

وأزمة الثقة يف املجتمع وعدم املشــاركة يف االنتخابات بالنســبة 
لفئــات واســعة خاصــة الفئــات احلضريــة منهــا وكثيــر مــن هــذه 
الفئــات ميولهــا تقدمــي وميولهــا يســاري، ألنهــا تشــعر بخيبــة 
أمــل مــن األحــزاب اليســارية عمومــا، …. قلنــا إنــه أمــام كل هــذا 
يتعــن علينــا أن نعمــل على أن جند أجوبة، وأن يقوم بذلك كل 

حزب على حدة وإال فلن يكون لهذا األمر نتائج.
بالوحــدة  ننــادي  التقــدم واالشــتراكية منــذ نشــأتنا  ونحــن يف 
وتوحيــد الطاقــات .. أدبياتنــا واضحــة علــى هذا املســتوى، نقول 
علــى  التوفــر  ضــرورة  كذلــك  و  اليســار  قــوى  بضــرورة جتميــع 
جبهــة وطنيــة تضم باإلضافة إلى قوى اليســار، القوى الوطنية 

والدميقراطية مثل حزب االستقال كما فعلنا يف الكتلة. 
لكن لم نتمكن عمليا من الوصول إلى هذه النتيجة إلى يومنا 
هذا، ولذلك قلنا علينا أن نبدأ، وتوجهنا إلى االخوة يف احلزب 
االشــتراكي املوحــد واعتبرنــا أن الظــروف نضجــت أيضا لديهم، 
وميكن أن أقول لك أنه يف املقاربة ويف التشــخيص هناك اتفاق 
شــبه مطلــق علــى تشــخيص األوضاع، ويف البديــل املمكن هناك 
كذلــك تقــارب كبيــر، وبالطبــع يف األســلوب واملراحل التي يتعن 
احترامهــا، أو مــا يتعلــق بضــرورة األخــذ مبوازيــن القــوى قبــل 
أن نخــوض يف أي معركــة معنيــة، هنــاك بعــض التباينــات وهــذا 
طبيعــي ألنــه لــو لــم تكــن موجــودة لكنــا يف حــزب واحــد .. نحــن 
يف بداية املشــوار هدفنا املشــترك هو أن نحدث حركة اجتماعية 
مواطنــة تخــرج عــن جــدران األحــزاب، وتذهــب نحــو املمتنعــن 
الغاضبــن، الشــباب والفئــات النســائية واخلبــرات املوجــودة يف 
املجتمــع والعالــم القــروي بتعبيراتــه، ونســعى حقيقــة إلــى أن 
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االقتناع الراسخ 
بذلك«

نضخ كما قلنا يف الباغ نفسا تغييرا جديدا. هذه بداية املشوار 
وليــس حتالفــا، ليــس هناك أشــياء مغلقة، بدأنا ولذلك شــكلنا 
جلنــة، ويف ذلــك ذكاء، قلنــا علينــا أن نبــدأ بتحديــد مواضيــع 
وفضاءات للعمل املشترك، واللجنة ستشتغل على حتديد هذه 
الفضاءات وأشكال العمل املشترك، و باملوازاة مع ذلك سننفتح 
علــى جمعيــات ومؤسســات وطاقــات يف املجتمــع وأحــزاب إن كان 
هنــاك اســتعداد ألحــزاب أخــرى مــن أجــل تركيب القــوة الدافعة 
الدميقراطــي  البديــل  احلــزب  يف  نحــن  نســميه  ملــا  تدريجيــا 

التقدمي الذي نريده.

البعض يعتقد أن تحالفكم مع العدالة والتنمية 
زاد من توسيع الهوة مع باقي األحزاب اليسارية، 

اليوم نجد بأنكم والحزب االشتراكي الموحد إلى 
جانب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في 

المعارضة، الى أي حد يمكن أن يدفع هذا المعطى 
في اتجاه بناء تحالف يساري؟ 

هــذا مــا قلتــه بشــكل بســيط وســريع، املغــرب عــرف مــا عرفــه يف 
العشــرين ســنة األخيــرة، جــاءت جتربــة التوافــق التاريخــي أو 
الدميقراطــي، دخلنــا بعــد حــراك 2011 والدســتور اجلديــد يف 
املرحلــة  هــذه  انتهــت  واآلن  والتنميــة،  العدالــة  مــع  مرحليــن 
وحــزب العدالــة والتنميــة لــم يعــد بالقــوة التــي كان عليها، لكن 
برزت باألساليب التي نعلم، أي االنتخابات حيث سيطر عنصر 
املــال والفســاد عليهــا، بــرزت هــذه األحــزاب التــي توجــد اليوم يف 

احلكومة، بالطبع دون أن تكون هناك باملوازاة مع ذلك معارضة 
ميكن أن نقول بأنها قوية. املعارضة موجودة لكن ليست بالقوة 
التــي نطمــح إليهــا . فمــن ميكنــه يف هــذه األوضــاع بالنظر لهذا 
التشخيص أن يشكل بديا اليوم؟ اليسار؟ ليس اليسار كما هو 
اليــوم، نعتــرف بذلــك، مبعنــى أن لدينــا أربع ســنوات من أجل أن 
نشــتغل مــن أجــل أن نطــور الوضع.عندمــا نقــول اليســار فهــو ال 
يعنــي يف تقــدري بالضــرورة حــزب ألف زائد حــزب باء زائد حزب 
جيم، اليسار هو كل من ميكن أن نعتبر أنه ينتمي لشعب اليسار، 
لفكــر اليســار ملقاربــة اليســار. عندمــا تدافع عن حقوق اإلنســان 
بشكل عميق فعمليا تدافع عن أفكار لليسار، عندما تناضل من 
أجــل املســاواة بــن الرجــل واملــرأة مــن أجــل املناصفــة فهــذه فكرة 
يســارية تقدميــة، عندمــا تناضل مــن أجل العدالــة االجتماعية 
أو الدولة االجتماعية أو التعليم العمومي أو الصحة العمومية 
أو من أجل دور الدولة يف االقتصاد فتلك أفكار يســارية . علينا 
أن جنــد الصيــغ الســتجماع وإلحداث تداخــل ذكي بن مختلف 
هــذه املكونــات كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعدد مــن بلــدان العالم. 
الحظــوا معــي التجــارب التــي عــرف فيهــا اليســار طفــرة وجنــح 
فيهــا، هــي كلهــا جتــارب ليســت مرتبطــة بحــزب واحد يســاري أو 
حتى بتحالف حزبن يسارين أو ثاثة أحزاب، بل هي مرتبطة 
بأحــزاب مــن هــذا النــوع مســتجمعة لطاقــات مجتمعيــة أي مــا 
نســميه احلركــة االجتماعيــة واملواطنــة، هــذا مــا نريــد أن نصــل 

إليه.
لذلــك أعتقــد أن الظــروف مواتيــة اآلن، رغــم أن هنــاك بعــض 
االعتبــارات الذاتيــة أو بعــض األمــور الشــخصية التــي يجــب أن 

نتجاوزها وأن جند الصيغ املائمة لذلك.

©
ع 

وم

حسب بنعبد اهلل، 
التجارب التي عرف فيها 
اليسار طفرة هي كلها 
تجارب مرتبطة بأحزاب 
مستجمعة لطاقات 
مجتمعية

…/…

»دخلنا بعد 
حراك 2011 

والدستور 
الجديد في 

مرحليتن مع 
العدالة 

والتنمية، واآلن 
انتهت هذه 

المرحلة و برزت 
األساليب التي 

نعلم«

حسب األمين العام، 
نحن في التقدم 

واالشتراكية منذ 
نشأتنا ننادي بالوحدة 

وتوحيد الطاقات

©
ع 

وم



51 50

حــديث يف العـمـق

العدد 25 - أكتوبر 2022العدد 25 - أكتوبر 2022

صرح بنعبد اهلل مرات 
عديدة بأنه يود أن 
يغادر الحزب 

©
ع 

وم

الحدث التنظيمي األساسي بالنسبة لحزب التقدم 
واالشتراكية هو التحضير لمحطة المؤتمر الوطني، 
إلى أين وصلت االستعدادات وهل سيعقد المؤتمر 

في الموعد المحدد؟

لآلجــال  احتــرام  وســاق، يف  قــدم  علــى  االســتعدادات جتــري 
التــي حددهــا املقــرر التنظيمــي املعتمــد مــن طــرف اللجنــة 
املركزيــة للحــزب خــال الــدورة املنعقــدة يف يوليــوز املاضــي. 
الشــأن بالنســبة لألحــزاب األخــرى بتأخيــر  تأثرنــا كمــا هــو 
لبضعــة أشــهر وذلــك بســبب االنتخابــات العامــة التــي جــرت 

الســنة املاضية.
ثانيــا، عندمــا أعطينــا االنطاقــة للتحضيــر، صادفنــا الفتــرة 
الصيفية، وبالتالي واجهنا بعض الصعوبات، لكننا استدركنا 
كل ذلــك خــال شــهر شــتنبر املنصرم، وميكن القــول أننا بلغنا 
اآلن مرحلــة انعقــاد اجلمــوع احملليــة، ثم املؤمتــرات اإلقليمية 
خــال أكتوبــر. أمــا املراحــل القادمــة املتعلقــة بوضــع الوثيقــة 
السياســية ومشــروع القانون األساسي، وكذا عملية االنخراط 
عمليــة  ســوى  يتبــق  ولــم  انتهــت،  التــي  االنخــراط  وجتديــد 
حتديــد املندوبــن مــن خــال انعقــاد هــذه املؤمتــرات، ومــن ثــم 
التحضيــر اللوجيســتيكي للمؤمتــر والــذي هو جار اآلن، علما 

بــأن املؤمتــر ســيعقد خال أيــام 11، 12 و13 نونبر ببوزنيقة.

على غير العادة، في الوثائق التي تقدم إلى 
المؤتمرات ال يحظى مشروع القانون األساسي 
باهتمام خاص، هذه المرة هناك نقاش حول 

واليتكم الرابعة في قيادة الحزب، ما تعليقكم 
ونحن على بعد أقل من شهر من المؤتمر؟

القانون األساسي يف املوضوع الذي تشيرون إليه لم يطرأ عليه 
أي تغييــر، ألننــا لــم نكــن يف حاجــة إلــى ذلــك، مبعنــى أنه ليس 
هنــاك أي مانــع قانونــي ملــا تســميه وســائل اإلعــام بـ»الواليــة 
اســتثنائيا،  مؤمتــرا   2014 ســنة  عقــد  احلــزب  ألن  الرابعــة«، 
وبالتالــي فالعــداد بالنســبة للواليــات انطلــق من ذلــك التاريخ 
وليس من تاريخ 2010، لذلك ليس هناك مشكل على املستوى 
القانونــي. اآلن، أجــدد القــول بــأن املشــكل األساســي بالنســبة 
العــام  األمــن  باســتمرار  يتعلــق  ال  واالشــتراكية«  للـ»التقــدم 
احلالــي علــى رأس احلــزب أو مغادرتــه، علــى اعتبــار أن احلــزب 
يتوفر على مناضلن ومناضات كثر وطاقات عديدة بإمكانها 
حتمــل هــذه املســؤولية، األهــم بالنســبة لنــا هو كيــف ميكننا أن 
نحــرك املجتمــع ببديــل دميقراطــي تقدمــي، وأن تلتــف حولــه 
اجلماعــي  املشــروع  نقــدم  أن  ميكننــا  كيــف  القــوى،  مــن  عــدد 
أداة  هــي  فرديــة،  أو  جماعيــة  كانــت  ســواء  والقيــادة  للحــزب، 

خلدمة هذا األمر.
صحيــح أننــي صرحت مــرات عديدة بأنني أود أن أغادر، وهناك 
مخاض داخل احلزب، وسنفتح باب الترشيحات مبوجب املقرر 
التنظيمــي يف غضــون الشــهر احلالــي وإلــى حــدود شــهر نونبر، 
علــى أســاس أنــه يف نهايــة املطــاف، يتعلــق األمــر بشــأن داخلــي 
للحــزب باألســاس، يهــم حــزب التقــدم واالشــتراكية. مــا الــذي 
ومــن ســيكون فيهــا تخضــع  املركزيــة  اللجنــة  تشــكيلة  يجعــل 
فقط لنقاش داخلي، وملاذا ســيكون أمر األمانة العامة مطروح 
التقــدم  حــزب  يهــم  أمــر  هــذا  بأكملــه.  العــام  للــرأي  بالنســبة 
واالشــتراكية وسيحســم فيــه احلــزب طبقــا للســيادة الضروريــة 

على هذا املستوى. 

لكن، هناك نقاش داخل المجتمع، كيف لحزب 
لديه أكثر من 80 سنة في التواجد داخل الحقل 

السياسي ولم يفرز سوى ثالث أمناء عامين؟

ومــا  والوطنــي  العاملــي  املســتوى  علــى  يقــع  ملــا  تنظــر  عندمــا 
نعيشــه علــى مســتوى حــزب التقــدم واالشــتراكية فاألمــر ليــس 
مختلفا، مبعنى أن املســؤولية األولى تتضمن حساســية كبيرة، 
الــذي يتميــز  أي حتــى ونحــن يف حــزب التقــدم واالشــتراكية 
كثيــرا يف القيــادة اجلماعيــة، فمســؤولية األمانــة العامــة تعنــي 
القدرة على التضحية، تعني بالنسبة حلزبنا سهر حثيث على 
احلفــاظ علــى الهويــة وعلــى التعامــل مــع املؤسســات الوطنيــة 
بشــكل إيجابــي والئــق، واحلفاظ على اســتقالية قرار احلزب، 
إلــى جانــب ذلــك فعناصــر القيــادة تتطلــب تواجــدا مســتمرا 
ورمبا يف كثير من األحيان تضحية بالذات واألســرة واجلوانب 
الشــخصية، كمــا تتطلــب قــدرة علــى التوليــف مبعنــى تدبيــر 

…/…
»هناك مخاض 
داخل الحزب، 
وسنفتح باب 
الترشيحات 

بموجب المقرر 
التنظيمي على 

أساس أنه 
يتعلق األمر 
بشأن داخلي 

للحزب 
باألساس«

االختــاف الداخلــي ألن النــاس يقفــون عنــد االختــاف الــذي 
لــه أســس مصلحيــة أو انتهازيــة، وهو االختــاف الذي كثيرا ما 
يحــدث الضجيــج، لكــن ال تلتفت وســائل اإلعام إلى أنه يوميا 
املقاربــة  حــول  تلوينــات  هنــاك  للحــزب  الداخلــي  التدبيــر  يف 
يتــم مقاربــة موضــوع معــن كمســألة  كيــف  أو  املؤسســات  إزاء 
الدميقراطيــة واحلريات والتحالفات السياســية… يحدث دوما 
مخــاض ويتعــن التوفــر علــى القــدرة علــى احتضــان كل هــذه 
األمــور واالســتمرار يف العمــل باحلفــاظ علــى كل مــن يعبر عن 
هــذه األفــكار، ويف ذلــك مهــارة خاصــة يتعــن التوفــر عليها إلى 
جانــب أن تكــون أهم الطاقات والتعبيرات احلزبية ملتفة حول 
القيــادة اجلماعيــة واألمانــة العامــة. وهــذا األمــر ليــس واردا 
دائمــا بالضــرورة يف مجتمعنــا، وهنــا تكمــن صعوبــة هذا األمر. 
لكــن، وحتــى أكون واضحــا، قلت لرفاقي مســؤوليتنا اجلماعية 
هو أن نسلم املشعل جليل جديد، وال ميكن أن نستمر هكذا يف 

جميع احلاالت.
فحســب مــا يحــدث حلــد اآلن، لم يبرز أو تبــرز من تتوفر فيه أو 
فيهــا كل هــذه املواصفــات التــي ذكرتها بالتفاف قــوي وعريض، 
تنافــس يف هــذا  يكــون  أن  ليــس موجــود، ميكــن  ألن اإلجمــاع 
األمــر، أو يدخــل إلــى التنافــس مرشــحان أو ثاثــة. املهم هو أن 
نتيقــن كيفمــا كانــت نتيجــة التصويــت إن كان هنــاك تصويــت، 
من أننا ســننام مرتاحن أو بالدارجة "نعســو على جنب ليمن" 
وال نخــاف علــى مصيــر احلــزب. إنــه مشــكل يجعلنــي شــخصيا 
حائــرا ألنــه يف أعماقــي أريــد أن أغادر، وذلك لعدة أســباب: أوال، 
مــا ذكــرمت يف ســؤالكم أي ضــرورة فتح املجــال أمام جيل جديد، 
وثانيا أعتقد أنني أديت واجبي بسلبياته وإيجابياته، ولكن يف 

نفــس الوقــت أنــا جــزء من كل، وعلي أن آخــذ مبا يقرره احلزب، 
ويف النهاية القرار النهائي يعود للحزب، وسنرى يف املؤمتر هل 
هنــاك ترشــيحات أخــرى. أمتنــى فعــا حتــى لــو بقــي مــا يقارب 
الشــهر أن يكــون هنــا خلــف، رفيقــة أو رفيــق باملواصفــات التــي 

ذكرتها سابقا إلى جانب قيادة جماعية.

بالعودة إلى فكرة تدبير االختالف داخل الحزب، 
وأنتم على أبواب المؤتمر، هل هناك محاولة 

مصالحة داخلية مع مجموعة من المناضلين الذين 
انسحبوا خالل محطات سياسية وتنظيمية في مسار 

الحزب؟

مــا ميكــن قولــه هــو أن احلــزب فيمــا يتعلــق بالتدبير السياســي 
والفكــري واإليديولوجي-وقــد كنــت مــن الســاهرين على ذلك- 
بعــض  كان.  أي  بإبعــاد  قــرار  أي  اتخــذ  أن  أبــدا  لــه  يســبق  لــم 
الرفاق، وعددهم قليل جدا ميكن واحد أو اثنان صرحوا بأنهم 
لــم يعــودوا ينتمــون للحــزب علنــا، وآخــرون عددهم قليــل أيضا 
ابتعــدوا ونحــن دومــا علــى اتصــال معهــم بكثيــر مــن الوســائل 
ونقول لهم دائما احلزب مفتوح أمامكم، وهذا حزبكم. الدليل 
على ذلك هو أننا بصدد القيام مببادرة لتبطيق )منح بطاقات 
العضوية( لكل األسماء القدمية والتي كان لها انتماء للحزب 
يف فتــرة معينــة والذيــن بالطبــع مــا زالــوا علــى قيــد احليــاة إما 
مــن جيــل الســتينيات أو الســبعينيات أو غيــر ذلك. ســنضع إذن 
هــذه الائحــة، وســنتصل بــكل هذه األســماء، فهنــاك من ابتعد 

يؤكد المتحدث أن 
الحزب موجود منذ 
نشأته بالنسبة لمن 
ينخرط فيه ويعطي له 
وليس ألن يأخذ

©
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»الحزب فيما 
يتعلق بالتدبير 

السياسي 
والفكري 

واإليديولوجي-
وقد كنت من 

الساهرين على 
ذلك- لم يسبق 
له أبدا أن اتخذ 
أي قرار بإبعاد 

أي كان«
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بسبب العياء أو املرض أو اهتمامات شخصية وظلوا يحترمون 
عموما احلزب. هناك خلط لدى جزء من الرأي العام بن هذا 
النــوع وبــن مجموعــة مــن التصرفــات األخــرى التــي ال عاقــة 
لها بأي اختاف سياسي، عاقتها مرتبطة ببعض األشخاص 
الذيــن اعتبــروا أن مســارهم وتطلعاتهــم الشــخصية لــم تؤخــذ 
بعــن االعتبــار، وبالتالي يــرون أن على احلزب حتقيقها كيفما 
كان مســتواها ســواء كانــت ماديــة أو انتهازيــة.. احلــزب موجــود 
منــذ نشــأته بالنســبة ملــن ينخــرط فيــه ويعطــي لــه وليــس ألن 
يأخــذ، ألن املشــاركة يف احلكومــة أدت إلــى ذلــك أو ألن مناصــب 
معينــة تقتضــي خبــرة معينــة مــن احلــزب وغيــر ذلــك، فليكــن 
ذلــك.. لكــن مــن يعتبــر بأن تواجده يف احلــزب مرتبط بالترقي 
يف املراتب االجتماعية وحتسن األوضاع املادية، فهو قد أخطأ 
الوجهــة، والدليــل علــى ذلك التصرفات البئيســة وغير الائقة 
ممن قذف وسب وشتم والتي جندها يف بعض مواقع التواصل 

االجتماعي.
هــذا ال يرتبــط بــأي تعبيــر سياســي مختلــف حــول االشــتراكية 
أو حــول التحالــف مــع العدالة والتنميــة ..البعض يأتي ليقول 
اليــوم كيــف للحــزب أن يتحالــف آنــذاك مع العدالــة والتنمية؟ 
واحلال أن من يقول ذلك إما كان يتحمل مســؤوليات أساســية 
داخــل  مــن  التجربــة  هــذه  يواكــب  كان  أو  الفتــرة  تلــك  خــال 
الدواويــن أو كان قــد صــوت لصالــح جميــع التقاريــر املوضوعــة 
آنــذاك علنــا ويأتــي اليــوم ليناقشــنا يف هــذا األمــر ..ملــاذا؟ ألنــه 
كان يريــد أن يســتمراحلزب يف احلكومــة حتــى يحتفــظ هــو 
أقــول  أن  )..( ميكــن  ذلــك مــن االعتبــارات،  أو غيــر  مبناصبــه 
لــك حتــى تــرى الفــرق، القامــات الكبيــرة التــي بصمــت تاريــخ 

هــذا احلــزب عندمــا كان لهــا بعــض التبايــن وعندمــا ابتعــدت.. 
ابتعــدت يف صمــت وظلــت محترمــة للحــزب ولــم تســتعمل أي 
أســلوب للقــذف والشــتم، أمــا مــن هــو مرتبــط مبــا قلتــه ســابقا 

فترون هذه التصرفات غير الائقة.

في هذا اإلطار هل الباب مغلق أمام من اتخذ في 
حقه قرار الطرد؟

األمــر  يتعلــق  عندمــا  احلــزب  يف  الطــرد  لقــرار  نصــل  ال 
حزبيــة،  مقاربــات  حــول  أو  فكريــة  أو  سياســية  باختافــات 
أخاقيــة  غيــر  ممارســات  هنــاك  تكــون  عندمــا  للطــرد  نصــل 
اليــوم  نأتــي  أن  منافيــة متامــا لقوانــن احلــزب. كيــف ميكــن 
إذا ســمحنا  يفكــروا معنــا-  أن  النــاس  مــن  -أطلــب  لنتعامــل 
بهذه التصرفات داخل احلزب سيصبح ذات مكونة أساسا من 
طموحــات شــخصية، وانتهازيــة، وذاتيــة، و شــعبوية وتصرفــات 
ورفــض  لهــا،  لامتثــال  ورفــض  للقوانــن،  ورفــض  فوضويــة، 
لانضبــاط الضــروري يف أي حــزب، وإذا تســرب ذلــك وتركنــا 
التســرب يعشــعش يف احلــزب فــإن حــزب التقــدم واالشــتراكية 
ســيذهب يف مهب الريح ألنه حزب له هوية و ليس كاألحزاب 
األخــرى، هــو حــزب يحاســب - متــت محاســبته عنــد التحالف 
مــع العدالــة والتنميــة وخــال املناقشــة مــع اليســار….- حــزب 
والسياســية  واإليديولوجيــة  والفكريــة  الهوياتيــة  املســألة 
حاضــرة فيــه بقــوة، إذا ســمحنا من خال هذه التصرفات، بأن 
تدخــل عناصــر مرضيــة إلــى احلــزب تأكــد أن احلــزب ســينتهي 

وال أريد أن أكون مســاهما يف ذلك بأي قســط. 

على المستوى الوطني يظل ملف الوحدة الترابية 
أولوية األولويات بالنسبة لجميع المغاربة، ماهي 

قراءتكم للتطورات الحالية المرتبطة بهذا الملف؟ 

ملــف الوحــدة الترابيــة يظــل أساســيا وجوهريــا بالنســبة لنــا، 
رمبــا ليــس هنــاك تقديــر كاف لتأثيــرات هذا املوضــوع، قد جتد 
يف املجتمــع بعــض األطــراف التــي ال تعطي أهمية أساســية له، 
متناسية أنه إن حصلت ردة على هذا املستوى أو حصل تراجع 
أو عرفنا نكســة على مســتوى الدفاع عن وحدتنا الترابية، فإن 
هــذا األمــر قــد تكــون له انعكاســات كبيــرة، لذلــك، عندما نقول 
إن القضيــة الوطنيــة تظــل هــي القضية األولى بالنســبة لنا يف 
حــزب التقــدم واالشــتراكية، فذلــك ليــس خطابــا علــى ســبيل 

املظاهر اخلطابية، ولكن ذاك اقتناع حقيقي. 
ويف هذا الباب، هكذا هو قدرنا، مبعنى أننا وجدنا يف جغرافيا 
اجلنــوب،  يف  وصحــراء  وغربــا  شــماال  بحريــن  علــى  تطــل 
وحــدود مغلقــة وتوتــر، ومعاكســة علــى شــرقنا مــن قبــل احلــكام 
اجلزائريــن، ذلــك يســتمر ألكثــر من 50 ســنة، ورمبــا عمليا 60 
ســنة قبــل ذلــك، واملغــرب، وهــذا مــا أكــد عليــه صاحــب اجلالة، 
حينما يفكر يف هذا املوضوع، يقول ال ميكن أن نعيش 50 سنة 
أخــرى يف نفــس الوضــع، علينــا أن نهتــم بأمــور أخــرى، التنمية 
االقتصاديــة، الوحــدة املغاربيــة، التكامــل االقتصــادي، القضاء 
علــى جوانــب الفقــر والتهميــش واإلقصــاء، معاجلــة العدالــة 
املجاليــة واالجتماعيــة، املســألة التــي أثــرت عليهــا ســلبا قضية 
وحدتنا الترابية منذ عقود من الزمن، ويف هذا االجتاه املغرب 
حقــق مكتســبات كبيــرة يف هــذه الســنوات األخيــرة: مواقــف كل 
البلــدان  مــن  وعــدد  وهولنــدا،  وأملانيــا  وإســبانيا،  أمريــكا،  مــن 
القنصليــات  فتــح  اإلفريقيــة،  البلــدان  مــن  وعــدد  األوروبيــة، 
باألقاليــم اجلنوبيــة، املوقــف العــام املعبــر عنه مــن طرف األمم 
املتحــدة، االحتــاد اإلفريقــي والتطــور الــذي حــدث علــى هــذا 
املستوى، بالطبع عندما تراكم مكتسبات من هذا النوع، أعداء 
الوحــدة الترابيــة يرفعــون مــن درجة معاكســتهم، بقدر ما نحن 
نتقــدم، بقــدر مــا املســألة حتدث توتــرا، رأينا ذلك يف األســاليب 
البئيســة، التــي اســتعملت داخــل املجتمــع اجلزائــري : الشــتم 
ذلــك،  املغربــي، وغيــر  والشــعب  واملؤسســات  املغــرب  والســب يف 
احلمد هلل الذي جعلنا ال ننســاق كقوى فاعلة وراء هذا األمر. 
هــذه املعاكســة تأخــذ أشــكاال مختلفــة علــى مســتوى مختلــف 
الهيئات الدولية، أو يف العاقة مع عدد من الدول أو يف العمل 
باملنطقــة اإلفريقيــة أو غيــر ذلــك، ورجوعــا إلــى املنطقة يف حد 
ذاتهــا، هنــاك تطــورات حدثت مــن خال املوقــف األمريكي، من 
خــال املوقــع اجلديــد إلســبانيا بعــد طــي صفحــة التوتــر مــع 
املغــرب، وبالتالــي إســبانيا أصبحــت أكثــر حضــورا، واملغــرب لــه 
عاقــات جديــدة مــع بعــض الدول التــي دخلت املنطقــة كذلك، 
أذكــر مــن ضمنهــا إســرائيل، أعتقد أنه هناك طرف آخر فرنســا 
التــي ظلــت دائمــا يف موقــف يســاند املغــرب بعــض الشــيء لكنه 
موقــف متــوازن بــن املغــرب واجلزائــر لعدة اعتبــارات، وكل ذلك 
يفســر رمبــا إلــى حــد كبير إضافة إلى قضايا أخــرى هذا التوتر 
احلاصــل اآلن الــذي يتعــن أن جنــد له حــا، ألنه على أي حال 
نحــن يف املغــرب نريــد مــع فرنســا عاقــات طيبة لكنهــا عاقات 

حتتــرم املغــرب، حتتــرم اســتقال املغــرب، حتترم قضيــة الوحدة 
الترابيــة للمغــرب، وتأخــذ بعــن االعتبــار بــأن املغــرب ال ميكــن 
بأن يستمر يف اجترار هذا املوضوع إلى ما ال نهاية، بأن املغرب 
بلد مســتقل، له قراراته وله ســيادته، بأن املغرب باملقابل كذلك 
الســاحة  يف  املواجهــة  هــذه  عــوض  املشــترك،  للعمــل  مســتعد 
هنــاك  يكــون  أن  ميكــن  االقتصــادي،  التســابق  أو  اإلفريقيــة 
تكامــل اقتصــادي، ألن هنــاك أســواق هائلــة جديــدة يف الســاحة 
اإلفريقيــة ويف ذلــك مجــال لنشــتغل مــع إســبانيا أومــع فرنســا 
ناهيــك  مــع دول االحتــاد األوروبــي ككل،  أو  أخــرى  أومــع دول 
عما ميكن أن نقوم به إن اســتطعنا، حل موضوع الصحراء مع 
حــكام اجلزائــر، لكــن ذاك موضــوع مســتبعد حســب ما نــراه من 
تصرفــات، هكــذا نــرى نحن الواقــع ونعتبر بأنه يف نهاية املطاف 
يتعــن علــى املغــرب أن يواصــل كل املجهــودات التــي يقــوم بهــا، 
بقيادة صاحب اجلالة على الســاحة الدبلوماســية، لكن، وهذا 
موقف حزب التقدم االشــتراكية منذ األبد، الضامن احلقيقي 
الكبيــر لنصــرة قضيــة وحدتنــا الترابيــة هي اجلبهــة الداخلية، 
هــي مغــرب متــن دميوقراطيــا، مغــرب متــن سياســيا، مغــرب 
متماســك محتمعيــا، مغــرب نقترب ونســير فيــه بخطى حثيثة 
نحــو العدالــة االجتماعيــة واملجاليــة، مغــرب متقــدم اقتصاديا 
بقوة اقتصادية حقيقية قادرة أكثر على أن تشكل منافسا على 

يؤكد المتحدث أنه ال 
نصل لقرار الطرد في 

الحزب عندما يتعلق 
األمر باختالفات 

سياسية أو فكرية

©
ع 

وم

…/…

»أتمنى فعال 
حتى لو بقي ما 
يقارب الشهر 
أن يكون هنا 
خلف، رفيقة أو 

رفيق 
بالمواصفات 
المرجوة إلى 
جانب قيادة 

جماعية«

»المغرب، وهذا 
ما أكد عليه 

صاحب الجاللة، 
حينما يفكر 
في موضوع 

الوحدة 
الترابية، يقول 

ال يمكن أن 
نعيش 50 سنة 
أخرى في نفس 

الوضع«

©
ع 

وم

حسب بنعبد اهلل، ملف 
الوحدة الترابية يظل 

أساسيا وجوهريا 
بالنسبة للحزب

…/…
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وفق بنعبد اهلل، 
مسؤولية األمانة 

العامة تعني القدرة 
على التضحية

©
ع 

وم

الساحة اإلفريقية ويف العاقات مع دول وقارات أخرى، إضافة 
إلــى مــا يتحــدث عنــه النمــوذج التنمــوي مــن فضــاءات جديــدة 
مــن تصنيــع، مــن وضــع اإلنســان يف صلــب املشــروع التنمــوي، 
مــن اهتمــام بالقضايــا البيئيــة، وغيــر ذلــك، مــع األســف اليــوم 
يتعــن االعتــراف بــأن النمــوذج التنمــوي بعدمــا شــكل مرجعــا 
بالنســبة للحكومــة احلاليــة يف تصريحهــا احلكومــي، أصبــح 
غائبــا يف خطــاب هــذه احلكومــة، لــم تعــد احلكومــة تتكلــم عــن 
ذلــك، املســألة الدميوقراطيــة واحلقوقيــة والسياســية، يقولون 
أن ثاثــة أحــزاب حصلــت على أغلبية واســعة وبأن هذه حكومة 
سياســية حزبية، لكن عمليا املوضوع العادي واألقرب بالنســبة 
والدميوقراطيــة  السياســية  املســألة  هــي  السياســية  لألحــزاب 

واحلقوقية، ال شيء.. سنة مرت.

تحدثتم عن الدبلوماسية الرسمية، ماذا عن عملكم 
في إطار الدبلوماسية الموازية، هل تم استثمار 

عالقات اليسار المغربي باألحزاب اليسارية العالمية 
والمنظمات وتجمعات أحزاب اليسار؟

أوال بعــض األوســاط تنســى أو تتناســى بــأن مجهــودات كبيــرة 
بذلــت يف 40 - 50 ســنة التــي مــرت، وبــأن كثيــر مــن األحــزاب 
اليســارية عبــر العالــم غيرت موقفها وأصبحت تتعامل بشــكل 
االشــتراكي  واحلــزب  الفرنســي  االشــتراكي  )احلــزب  مغايــر، 
اإلســباني(، بالطبــع هــذه األحــزاب تعــرف مــدا وجــزرا حســب 

أهميتها يف مجتمعاتها، وأحزاب يســارية أخرى كان ألحزابنا 
أشــير  أن  يكفــي  مســتمر،  عمــل  هــذا  ذلــك،  يف  دور  اليســارية 
عــددا  بطنجــة ضــم  االشــتراكية  الشــبيبة  نظمتــه  لقــاء  إلــى 
مــن الفعاليــات جــاءت مــن آســيا وأمريــكا االتينية ومــن أوروبا 
وإفريقيــا، وســمح لنــا هــذا اللقــاء بالتعريــف بصــواب وصحــة 
شــبابي  وفــد  دخــول  رمزيــة  هنــاك  ومؤخــرا  املغربــي.  املوقــف 
موريتانــي ينتمــي حلزب الصواب من احلدود املوريتانية وعبر 
الكركــرات ووصولــه إلــى الداخلــة وتنظيــم أيــام مشــتركة مــع 
شــبيبتنا االشــتراكية، هذا جزء مما نقوم به باســتمرار، لدينا 
مؤمتــر وطنــي للحــزب يف الشــهر املقبــل، سنســتضيف خالــه 
وبالطبــع ســتكون  اليســارية  االشــتراكية  األحــزاب  مــن  عــددا 
فرصــة للتأكيــد علــى موقفنــا مــن قضيــة وحدتنــا الترابيــة. 
مؤخــرا كنــا موجوديــن كحــزب بلبنــان ببيــروت، حيــث التأمــت 
اليســاري  العربي/اللقــاء  باليســار  تســمى  التــي  املجموعــة 
العربي، ومت جتديد هيئات التنسيق املوجودة ونحن جزء من 
هيئات التنســيق كحزب التقدم واالشــتراكية، هذا ما نقوم به 
حاليــا، ال أريــد أن اذكــر مــا قمنا به أو ما ســنقوم به مســتقبا، 
مبعنــى أننــا نقــوم مبــا ميكــن أن نقــوم بــه بإمكانياتنــا، خاصــة 

لدى الفصائل اليســارية.

على الصعيد الوطني دائما هناك ملف آخر تركزون 
عليه داخل حزب التقدم واالشتراكية وهو الماء، 

وإشكالية ندرته. وكنتم كحزب مشرفين على هذا 

…/…
»النموذج 

التنموي بعدما 
شكل مرجعا 

بالنسبة 
للحكومة 

الحالية في 
تصريحها 
الحكومي، 

أصبح غائبا في 
خطاب هذه 
الحكومة«

الملف خالل الحكومة السابقة، ما هو تقييمكم 
للمجهودات الحالية؟ وما كان يجب أن يفعل 

بخصوص هذا الموضوع ؟

الحظتــم أن هــذا املوضــوع لــم أدرجه ضمن األمــور التي ميكن 
أن نؤاخــذ عليهــا هــذه احلكومــة، ألن هنــاك عناصــر طبيعيــة 
مناخية، واملغرب يف الواقع، كما يقول إسماعيل العلوي، ليس 
بلــدا فاحيــا، املغــرب يف جــزء كبيــر مــن ترابه يعــرف التصحر 
ونــدرة املــاء ونــدرة التســاقطات املطريــة، ولذلــك كانــت هنــاك 
إجــراءات مــن أجــل مواجهــة إشــكالية نــدرة امليــاه، منــذ عهــد 
امللــك الراحــل احلســن الثانــي رحمــه اهلل، ومتــت مواصلة هذه 

السياســة من طرف صاحب اجلالة امللك محمد الســادس. 
اجلفــاف  ومظاهــر  املناخيــة،  الناحيــة  مــن  املوضــوع  تفاقــم 
موجــودة اليــوم بكثــرة، ليــس يف املغــرب فقــط، إذ ناحــظ مــا 
يحدث مثا يف البرتغال وبإسبانيا وبفرنسا وبإجنلترا.. اآلن 
علينا، أو على احلكومة أن تسرع أقصى ما ميكن كل املقاربات 
البديلــة، إذ أن هنــاك تأخــر يف هــذا الشــأن، عندمــا نبهنا بقوة 
إلشــكالية املــاء، قلنــا أننا بحاجة إلــى مقاربات هيكلة جديدة، 
األخضــر  وللمخطــط  الفاحــي  املوضــوع  مقاربــة  ومراجعــة 
ولاســتهاك الــذي يتجــاوز قدراتنــا املائيــة ولــم يتم ذلك إلى 

يومنا هذا. 
مــن الضــروري البحــث عــن جميــع الصيــغ مــن أجــل احلفــاظ 
علــى  االعتمــاد  الضــروري  مــن  أنــه  كمــا  املائيــة،  املــوارد  علــى 

واســتعمال  البحــر  ميــاه  منهــا حتليــة  أساســا  بديلــة  مصــادر 
امليــاه العادمــة، مــع األســف هــذه اجلوانــب يســجل فيهــا تأخــر 

باســتثناء املشــروع املنجز بأكادير ويف الصحراء املغربية . 
لهــا جميــع  أن نســخر  املــاء( يجــب   ( اشــكالية اساســية  هــذه 
النقــاش بخصوصهــا، مؤخــرا حتــدث  وأن نســرع  اإلمكانيــات 
نــزار بركــة ( وزيــر التجهيــز واملــاء( عــن تدابيــر متخــذة، هناك 
عنصــر الزمــن وعنصــر التنفيــذ الســريع وعنصــر اإلمكانيــات 

املالية.

باعتباركم كنتم مدير نشر لصحيفة ووزيرا سابقا 
لالتصال، ما هو تقييمكم للمشهد اإلعالمي 

الراهن؟

املشــهد اإلعامــي شــبيه باملشــهد السياســي، شــبيه مبــا يحــدث 
يف املغــرب عمومــا، مبعنــى أننــا عندما نقول أزمــة ثقة، وعندما 
نقول هشاشة األوضاع، وعندما تأتي بعض األوساط اإلعامية 
وجتد أن احلائط القصير هو األحزاب السياسية، وأن كل ما ال 
يسير يف اجتاه إيجابي يف املغرب إال ويوظف ملهاجمة األحزاب 

السياسية… 
تقــول  أن  السياســية  بإمــكان األحــزاب  إنــه  أقــول،  دائمــا  كنــت 
أيضا لإلعام: وأنتم كيف هو وضعكم ؟ كيف هو وضع املشــهد 
اإلعامــي العمومــي ؟ وقعــت إصاحــات لكنها، مع األســف، لم 
توظــف يف االجتــاه الــذي يجعلنــا نتوفــر علــى فضــاء إعامــي 

©
ع 

وم

»من الضروري 
البحث عن 

جميع الصيغ 
من أجل 

الحفاظ على 
الموارد 

المائية، كما 
أنه من 

الضروري 
االعتماد على 
مصادر بديلة«

يؤكد األمين العام أن 
المشهد اإلعالمي شبيه 
بالمشهد السياسي، 
شبيه بما يحدث في 
المغرب عموما

…/…
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سياســي متعــدد متنــوع ومحتضــن للنقــاش العمومي. ال ميكن 
أن نقــول باننــا نوفر الفضاء املناســب لــكل التعبيرات الثقافية، 
وال ميكن أن نقول بأننا نوفر الفضاء املناسب لإلنتاج الوطني 
يف الشــق املتعلــق باإلعــام العمومــي بالرغــم مــن املجهــودات 
التــي تبــذل. أمــا يف الفضــاء اخلصوصي اإلعامــي، فهناك مع 
األســف، أكثــر فاكثــر تعبيــرات سياســية أو تعبيــرات رأي، علــى 
هــذا املســتوى، ضعيفــة وضعيفــة جــدا.. وأنتــم تــرون ذلــك، فلم 
نعــد نــرى أو نقــرأ أو نســتمع يف هــذا الفضــاء اإلعامــي آلراء 
جريئــة لتحاليــل تشــاكس، تســائل تطالــب، كمــا كان يف وقتنــا، 
عندمــا كان هنــاك دور أساســي لإلعــام، أضــف الــى ذلــك أن مــا 
نشــتكي منــه يف املجــال السياســي مــن اســتعمال فاســد للمــال، 
األمــر  هــذا  األســف  مــع  اإلعامــي.  الفضــاء  يف  أيضــا  جنــده 
أثــر ســلبا علــى الفضــاء اإلعامــي، رأينــا ذلــك يف االنتخابــات 
األخيــرة، ومــن ثمــة أقــول وأكــرر بأنــه، خاصة بالنســبة للفضاء 
السياســي يف عاقتــه بالفضــاء اإلعامــي، نحــن نوجــد فــوق 
غصــن واحــد، إذا تكســر الغصــن الذي نوجد فوقــه جميعا، وهو 
واملشــروع  الدميقراطــي  واملســار  عمومــا  الدميقراطيــة  غصــن 
الدميقراطــي ســيتراجع كل من الفضاء السياســي واإلعامي، 
فنضالنا مشترك وحتدياتنا مشتركة، وعلى اإلعام أن يواصل 
دوره يف املساءلة ويف النقد، لكن كذلك يف االقتراح، يف التعبير 
عن الرأي ويف اإلخبار، ويف االبتعاد أكثر ما ميكن عن التفاهة 
وعــن اإلثــارة وعــن أمور موجهة، فكل ذلك يؤثر ســلبا. وكما هو 
الشــأن يف اإلعام فاألمر مماثل يف املجال السياســي، إذ يتعن 
علــى األحــزاب السياســية أن تقوي مكانتها، أن تكون مســتقلة، 
أن تعطــي القيمــة لذاتهــا، أن تعتمــد علــى طرقهــا الداخلية يف 

االختيــار، أن تكــون مقنعــة يف عاقتهــا مــع املواطنــن، وكلهــا 
إصاحــات تعــود إلينــا قبــل أن تعــود الــى الدولــة أو الــى أطراف 
جميــع  أخــرى  جهــة  ــل  ُنحِمّ أن  ميكــن  ال  أنــه  مبعنــى  أخــرى، 
مصائبنــا وجميــع ســلبياتنا. وأمتنــى أن تقــع هــذه الرجــة التــي 

نحن يف أمس احلاجة إليها.

بعد استعراض كل هذه الملفات ماذا لو توقفنا مع 
محمد نبيل بنعبد الشــغوف بكرة القدم لنســأله عن 
انطباعاته عن المنتخب الوطني وهو يستعد لخوض 

غمار منافسات كأس العالم؟

ســعدت كثيــرا باملســتوى الــذي ظهــر بــه املنتخــب الوطنــي يف 
املباراتن األخيرتن بكل صدق. كنت قلقا، وأنا لست خبيرا.. 
علــى أي حــال أفهــم بعــض الشــيء يف القضايــا املتعلقــة بهــذه 
اللعبة، فانا متتبع لها، وكنت مارســتها يف طفولتي وشــبابي.. 
بالفعــل كنــت قلقــا، اآلن ال أقــول بأننــا ســنفوز بــكأس العالــم، 
إذا حدث ذلك فســتكون مفاجأة هائلة وســارة، لكن أعتقد أنه 
بإمكاننا من خال التشــكيلة األساســية التي ميكن أن جترى 
عليهــا بعــض التغييــرات، أن نحضــر يف قطــر بنتائــج ال بــأس 
بهــا، ورمبــا أن نحــدث أول مفاجــأة وهــي التأهل للــدور الثاني، 
قبــل ذلــك لــم أكــن متفائــا، اليــوم أعتقــد أن هنــاك عناصــر 
روحــا  جماعيــة،  روحــا  مجموعــة،  فريقــا،  رأينــا  فقــد  ثقــة، 
قتالية، مهارات فردية برزت أكثر. وأعتقد أن هناك الرغبة يف 

االنتصار، وذاك موضوع أساســي بالنســبة ألي فريق.■

عبر بنعبد اهلل عن 
سعادته  بالمستوى 

الذي ظهر به المنتخب 
الوطني في المباراتين 

األخيرتين

…/…

»أعتقد أنه 
بإمكاننا من 

خالل التشكيلة 
األساسية 
للمنتخب 

الوطني مع 
بعض 

التغييرات، أن 
نحضر في قطر 
بنتائج ال بأس 

بها«
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