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  م 2018مارس  62املوافق هـ  1439رجب  08 :الرباط يف

   منهجية الحوار الداخليورقة بشأن 
صعوباا ، استطاع أن يتعامل مع مرحلة دقيقة ،انعقاد املؤمتر الوطين الثامنقبل  ،عاش حزب العدالة والتنمية

عنية يف حسن التحضري للمؤمتر الوطين حبكمة وتبصر، وجنحت قيادة احلزب وهيئاته الوطنية املعلى العموم وإكراهاا 

يعزز حلمة احلزب ووحدته،  ومباها بنفس إجيايب وحرص مجاعي على إجناحذه احملطة التوجه هلاجلماعي بلتزام الايف ظل 

التدبري الدميقراطي جمال حيقق ما هو معقود عليه من أمل يف مواصلة اضطالعه بدوره اإلصالحي ومواصلة متيزه يف مبا و 

  .لية القرار احلزيبواستقال

إطالق حوار سياسي "على اليت نصت توجهات املرحلة املقبلة ويف هذا اإلطار أقر املؤمتر الوطين الثامن ورقة 

تأهيل " يف الوقت ذاته على رهان توأكد ،"داخلي، عرب الفضاءات واآلليات املؤسساتية املناسبة ويف الوقت املناسب

بناء حزيب عصري منوذجي، مما يقتضي مواصلة تأهيل احلزب فكريا ومنهجيا  منظومتنا احلزبية يف أفق استكمال

تطوير "أنه أن يسهم يف وهذا من ش .من مدخل احلوار السياسي الداخلي" وسياسيا وتنظيميا للقيام مبهامه الدستورية

نهجي واألخالقي حفاظا ثقافة سياسية مشرتكة يف التعاطي مع املتغريات السياسية وتوسيع نطاق التأطري الفكري وامل

 أكد عليهوهو نفس التوجه الذي  ."على القيم املؤسسة للحزب واليت تعترب من أبرز مظاهر قوته وضامنة الستمراره

  ".تقييم شامل للمرحلة الفاصلة بني املؤمترين السابع والثامن" إىلأيضا  دعاالذي لمؤمتر الوطين البيان اخلتامي ل

 د أهدافهي الورقة اليت حتدنهجية لتأطري هذا الورش احليوي، و املورقة العامة هذه الاألمانة  وضعتهلذه الغاية 

  .احلوار ومقوماته وإطاره املؤسسايت وموضوعه وتنظيمه

I. الحوار أهداف : 

وحتفيزا للتفكري اجلماعي وتعبئة لآلراء واألفكار بغية ، التوجهات العامة للمرحلة املقبلةانطالقا من مرجعية ورقة 

 :  العناصر اآلتيةيفأهداف احلوار الداخلي ميكن أن نصوغ ة خمرجات معربة عن الرأي العام داخل احلزب، صياغ
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املسار الدميقراطي خصوصا ما تعلق ب، بني املؤمترين الوطنيني السابع والثامنالوطين واحلزيب العام قراءة مجاعية للسياق إجناز  .1

 ؛ 2011والتنموي الذي سارت فيه بالدنا منذ 

 ؛قصور على املستوى السياسي العام وما راكمه من منجزات ومكاسب وما ختلل أداءه منالسياسية تقييم جتربة احلزب  .2

 ؛كشفت عنها املرحلة السابقةاليت  التنظيمية والتواصلية الصعوبات شخيص الذات احلزبية ورصد ت .3

يشكل أداة النطالقة متجددة شأنه أن من  اممي التنظيمو املؤسسايت السياسي و بلورة مداخل اإلصالح الفكري واملنهجي و  .4

 للحزب؛ 

II. الحوار مقومات: 

نبغي مراعاا ومقومات ال بد من يحرصا على أن حيقق احلوار الداخلي أهدافه املرسومة، فإن مثة ضوابط 

 :  أمههامن استيفائها و 
 ؛2008مكتسبات احلوار الوطين املنجز سنة يستفيد من  ا،تراكمي احوار أن يكون  )1

 احلزبمناضالت  باقي يسهم فيه أيضااالية، و املوازية و هيئات احلزب الوطنية واملركزية و خمتلف تشارك فيه  ،اوطني احوار أن يكون  )2

 بطريقة مباشرة أو عرب الصيغ واملنصات املفتوحة اليت ستحدثها جلنة احلوار الداخلي؛ اء، سو همناضليو 

السياسية واملؤسساتية ضايا احلزب الفكرية واملنهجية و ققضايا الواقع السياسي و ال أو يشمل ، حبيث ومنتجا شامال احوار أن يكون  )3

وتعزيز الثقة فيه وفيما بني ته وتعزيز حلمته توضيح رؤيو خمرجات من شأا جتديد بناء احلزب بلورة لوالتنظيمية، ويسعى ثانيا 

 مكوناته؛

على أسس منهجي وسياسي و و لقضايا اخلالفية من منطلق فكري يتناول احبيث  ،ومسؤوال اموضوعيو  اإجيابي احوار أن يكون  )4

 .ذايت أو مصلحيليس من منطلق و  أخالقية من التجرد والنزاهة،

III. اإلطار المؤسساتي للحوار: 

قوم تتوىل األمانة العامة انطالقا من االختصاصات املوكولة إليها، اإلشراف على ورش احلوار الداخلي على أن ت

 :   مع ضرورة اعتبار ما يلي، همة إدارة هذا احلوارمب من قبلها معينةجلنة 

 ؛وتعيني رئيسها داخليحلوار الالجنة األمانة العامة ل نيعيت •

حتت إشراف رئيس  ، ويشكل الثالثة جلنة الصياغةمن بني أعضائها له نيباملقرر العام للحوار ونائبتعيني احلوار الداخلي جلنة قيام  •

 ؛ اللجنة
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IV.  الحوار موضوع 

 :كما يليواضيع األساسية للحوار الداخلي  املانطالقا من األهداف املذكورة أعاله، تتحدد 
عنوانا رصد وتقييم مسار البناء الدميقراطي باعتباره بالسابع والثامن،  نيالوطني ينالتقييم السياسي للمرحلة الفاصلة بني املؤمتر  )1

، "يةاالجتماع والعدالة من أجل الكرامة والتنمية، قراطييف البناء الدمي شراكة فعالة"ألطروحة تلك املرحلة اليت قامت على شعار 

  ؛ والفاعلني خمتلف الشركاءمن تقييم ملسامهة ذلك ما يقتضيه أخذا بعني االعتبار السياقني اإلقليمي والدويل، و 

العمل من موقع التدبري احلكومي و  على ضوء أطروحة املؤمتر الوطين السابع،الدميقراطي تقييم أداء احلزب وإسهامه يف البناء  )2

  ؛والغرف املهنية الرتابية يف اجلماعاتعمله الربملاين و 

تعميق النظر يف القضايا املنهجية والفكرية الواردة يف الربنامج العام ويف أطروحة املؤمتر الوطين السابع وخاصة ما يتعلق بفهم  )3

 احلزيب؛التنظيمي والنموذج املرجعية وقضايا املشروع اتمعي والنموذج التنموي 

 اسيا واجتماعيا وتنمويا؛ سياملغرب حنو منوذج أفضل استشراف مآالت تطور  )4

املؤسساتية املراجعات الالزمة على املستويات الفكرية واملنهجية والسياسية و تتضمن  ة للحزباالستشرافيالرؤية  خمرجات مبلورة  )5

 .عمل احلزب مستقبالياسية الناظمة لالتنظيمية، وفرز الرؤية السو 

V. تنظيم الحوار 

قصد األمانة العامة تقوم جلنة احلوار الداخلي ببلورة مشروع بشأن الربنامج املفصل هلذا احلوار وترفعه إىل 

الوطنية واجلهوية ربنامج بصفة خاصة احملاور التفصيلية للندوات احلوارية هذا ال، ويتعني أن يتضمن مصادقتها عليه

يف العروض اليت ستقدم فيها وتوارخيها والئحة املشاركني فيها واإلجراءات التنظيمية واللوجيستيكية والشروط املطلوبة 

بعروض لتأطري احلوار الستعانة ابتداء من شهر ماي املقبل، وميكن ااحلوارية دوات النتنطلق ذات الصلة، على أن 

  .لشخصيات من خارج احلزب بعد موافقة األمانة العامة

 :يف الندوات احلوارية الوطنية كما يليواملشارِكَات املشاركني حتدد الئحة 
 أعضاء األمانة العامة واإلدارة العامة؛ .1

 ؛لتنظيميةاالسياسية و  تنيالدائم يهجلنتمن أعضاء مكتب الس الوطين وأعضاء  .2

 عضوان من كل مكتب من املكاتب الوطنية للهيئات املوازية للحزب؛ .3

 ب؛من منتدى خرباء احلز أعضاء  .4

 أعضاء مكتيب فريقي احلزب بالربملان؛ .5
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 الكتاب اجلهويون؛ .6

 جلنة احلوار الداخلي؛األمانة العامة باقرتاح من فعاليات أخرى حتددها  .7

من جهة أخرى، تنظم جلنة احلوار الداخلي بعد انتهاء الندوات احلوارية الوطنية، ندوات على املستوى اجلهوي 

حتدد اللجنة براجمها التفصيلية طُر مبخرجات الندوات الوطنية، على أن وعلى مستوى فروع احلزب باخلارج تـُؤَ 

  .    إجراءات تنظيمها بالتنسيق مع الكتابات اجلهوية واإلقليمية املعنيةو 

، كما ميكن هلذه األخرية اعتماد مبواكبة احلوار الداخلي وفق إجراءات حتددها جلنة احلوارإعالم احلزب يقوم 

، كما لجنة تقارير راتبة حول تقدم احلوار إىل األمانة العامة، وترفع الالمي خارجي بشأن احلواربرنامج تواصلي وإع

   .خالصاته ونتائجهترفع للمجلس الوطين تقريرا عن 

VI.  لحوارامخرجات: 

تتجلى أمهية احلوار الداخلي يف األهداف اليت يرجى أن حيققها، وخصوصا املخرجات ذات الصلة بوثائق احلزب، 

  .السياسية تهأطروحوثيقة الربنامج العام للحزب و جتديد يف خاصة بصفة من املأمول أن يسهم هذا احلوار حيث 

ملفا توثيقيا عاما عن احلوار، يتضمن تقريرا عاما ، السنة اجلاريةحتيل جلنة احلوار على األمانة العامة قبل اية 

 .وينتهي عملها ذه اإلحاالت، ت الصلةراجعة وثائقه املرجعية ذاتوصيات مبعنه، وعند االقتضاء 

 

  

  


