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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وعلى آله وصحبه أجمعين النبي الصادق األمين   وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد

 م 2021فبراير  25هـ الموافق لـ 1442رجب  13فاس، الخميس 

 االدريسي  يادريس االزم

 المجلس الوطني رئيس 

 العدالة والتنمية لحزب  

 إلى 

 لحزب العدالة والتنمية  المجلس الوطنياإلخوة واألخوات أعضاء  

 مانة العامة. األمن وبالتبع رئاسة المجلس الوطني للحزب االستقالة من :  الموضوع

 وبركاته،تعالى السالم عليكم ورحمة هللا 

،  مكابدة وتردد وربما تأخرتحمل و، بكل أسى وأسف وحسرة وبعد صبر كبير ووبعد

وبالتبع  الوطني للحزب  يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس  

للحزب  لداخلي  النظام  امن    85طبقا لمقتضيات المادة  وذلك  ،  من األمانة العامة للحزب

 .من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني 80والمادة 

أستوعب وال أستطيع  أتحمل وال    أعدألنني ولألسف لم  هذه االستقالة  قررت أن أقدم  وقد  

وعليه ال يمكنني أن    ،قدر أن أغيرهما يجري داخل الحزب وال أ  أو أستسيغ  أن أفسر

 . أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه

مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير و

أنفسنا بأن هذه ربما هي األخيرة وأنه عسى أن يستدرك  والصبر الطويل ونحن نمني  

الجدي  والنقاش  الجيد  وبالتحضير  المطلوبة  باالستباقية  المقبلة  المرة  في  األمر 

الالزم والوضوح  الكاملة  المسؤولية  وبتحمل  الالزمة  الشجاع  والتشاركية  ،  والموقف 

كل شيء في تناقض والهروب إلى األمام وتبرير كل شيء بوالمفاجاة  عوض المباغتة  

 جيناته األصلية. كون هوية الحزب ويؤسس صارخ مع ما ي

ذلك  و في  يعادله  فلن  وأثره  ووقعه  صعبا  القرار  هذا  حمل  كان  الحيرة  حجم  مهما 

التي  و عبرة    تثارالتساؤالت  وبدون  جواب  بدون  وتبقى  مرة  مالئمة كل  مدى    حول 

ومع    الحزب  مواقف والمعروفة  المعلنة  األساسية مبادئه  وأنظمته  المرجعية    أوراقه 
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ومناضالت الحزب   مناضليمراعاة القيادة لشعور  مدى  حول  و  ؟برامجه االنتخابية  و

وإرادةل  واعتبارها  واستحضارها ومكانة  مع  المناضلين  موقع  الحزب   والمتعاطفين 

له لتوجيهات  ؟   والمصوتين  تطبيقها  التقريريةه  ومدى  المجلس    يئاته  ضمنها  ومن 

 مواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا.وهي تتخذ ال؟  الوطني

لكل هذا نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، ال سيما ونحن نسمع 

وبياناته ومواقفه أصبحت ومكانته  المجلس الوطني  مؤسسة  السيما و و  ؟  هل من مزيد 

عوض    كمنصةتستغل   الغضب  وامتصاص  واالتباع  و  التقريرللتهدئة  االسترشاد 

ما  لوالتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني. وأصبحنا و

  نقاش و  وعنتمضن    وجهدوقت طويل  خذ من  أخذ منا ما  أ  وقد  ،يجف مداد بيانه بعد

البيان جهارا  نرى من    تفهمالووالفهم    ستيعابللتجميع واال  حاد وصريح يعارض هذا 

 نهارا.

أعلم أن هذا القرار صعب ووقعه أصعب، لكن لم يعد من الممكن أن تستمر األمور بهذه  

الحيرة الطريقة وكأن شيء لم يكن وكأن األمور على ما يرام، ال سيما ونحن نتابع حجم  

راكمو وما  كبير  أمل  من  الحزب  ويمثله  مثله  لما  بالنظر  تثار  التي  من التساؤالت  ه 

 ومناضالته.  لمناضليهتضحيات جسيمة مواقف مشرفة ونضاالت كبيرة و

المخالفة  اآلراء  من  وللتهوين  ولتبرير كل شيء  كل شيء  لقبول  مجال  هناك  يعد  لم 

اإلشراك  عوض  الزمن  عامل  على  المبنية  المسكنات  على  مرة  كل  في  واالعتماد 

المسؤولية    ،واإلقناع تحمل  عوض  التبرير  على  المبنية  المهدئات  الموقع  من  وعلى 

، وبالمضي إلى األمام دون االلتفات إلى  وبالوضوح الالزم  المتبوأ وفي الوقت المناسب

والفشل   اإلحباط  والسلبية  حالة  قد  واالنسحاب  وهذه    تخلفهاالتي  المنهجية  هذه  مثل 

والمناضالت المناضلين  على  أو هموغير   المواقف  نتركهم  من  إلى  االلتفات  ودون   ،

ماض   القطار  أن  بمنطق  الرصيف  على  عنهم  نزل،  إنتخلى  من  نزل  األمام  لى 

وبقي من بقي، غير آبهين بما ستؤول إليه األمور ،  مستصغرين عددهم، وصعد من صعد

بقطار قد يتوقف دون أن يصل أصال أو بقطار قد يصل فارغا ودون محتوى وقد انفض  

 فرط العقد شكال ومضمونا. الجمع وان

 ذا كان المآل هو هذا ؟إفما الجدوى 

 ؟ البد للحزب أن ينهض وأن يراجع نفسه ومقاربته هذا إن لم يكن قد فاته األوان والقطار

بالعودة إلى   انفسهالحزب وقيادته  يسائل على صعوبتها كي  المواقفهذه مثل من  ال بد

يصلح لشيء ما باعتبار أنه لم يكن في يوم من  الحزب ستكشف هل ما زال نأصله لكي 
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مكانته    أاأليام دكانا انتخابيا أو هكذا كان يعرف نفسه، بل حرص أن يقدم نفسه وأن يتبو

ب حقيقي  كحزب  واستحقاق  جدارة  وعن  وبسعيهمبادئه  ومؤسساته  الحثيث   مرجعيته 

االختيار   ترسيخ  في  ببالدناللمساهمة  والتنموي  واإلصالحي  ظل    الديمقراطي  في 

 الثوابت الجامعة لألمة المغربية.

 فهل ما زلنا نحن هم نحن فعال ؟ 

نفسه ويستيعد المبادرة الحزب  يستجمع  على صعوبتها كي    المواقف هذه  مثل  من    ال بد

لالستحقاقات  يحضر نفسه    يقبل فوات األوان، ال لكوتسائل القيادة نفسها  ويجدد مقاربته  

ينجح انتخابيا أو لكي يحصل على المرتبة األولى أو لكي يرأس الحكومة أو لالمقبلة  

  ، بل فليس وال ينبغي أن يكون أبدا هذا هو المراد والغاية  حتى لكي يشارك فيها أصال 

البوصلة    ضبطيعيد  وئه  ومبادروحه  ينجح في الحفاظ على    لكي  أساسا وأوال وأخيرا

والتنمية  ل  األممصباح    ويوقد العدالة  عوفي  وكأداة  يحافظ  حقيقي  كحزب  دوره  لى 

االختيار الديمقراطي ونهج اإلصالح ببالدنا، وقد كان في وتقدم  للمساهمة في ترسيخ  

كانت قد  وهو في المراتب األخيرة عدة وعددا، وكثر  أوربما  وقت ما يؤدي هذا الدور  

األزمنة  له   هذه  مر  خالدة  على  وانتصارا  ومصلحة  لصالح  ومشهودة  مواقف  الدولة 

مع  آنذاك يتفاعل و هألمة المغربية، والجامعة لثوابت اللمواطنين ودفاعا عن لللوطن و

وبمرجعية   مسؤولة  بمواقف  وبواقعه  قراراته  رصينة  منهجية  واضحة  وينضج 

ومراجعاته النوعية عبر مؤسساته باستقاللية ووطنية ومسؤولية، فكان التأصيل والتقعيد  

والموقف   ويؤطرهوالفعل  الواقع  معه   يسبق  فيه  ويتفاعل  الذي  ويؤثر  اليوم  ، عوض 

أصبح فيه الحزب يالحق الواقع ويركض وراءه ليس ألن الواقع أعقد وأسرع ولكن ألن 

الراحة  ركن  ربما  الحزب   الخلد  والكثرة  أعجبته  وإلى  وإلى  االنتظارية  واقعية  إلى 

  وألبس كل هذا لبوسا يجعله مستعدا إلى قبول كل شيء مسخرا ملكاته وقدراته المفرطة  

يدافع     للتبريرات البعدية عكس ما يعتقد أو في الحد األدنى بعيدا عما كان  ومؤسساته

 عنه باألمس. 

 وهلل األمر من قبل ومن بعد. 

أنظمة حزبنا  لمقررة في  اانتظار إعمال المسطرة  األخير، أخبر أخوتكم أنه وفي  وفي  

بمهمة تنسيق  يتكلف األخ نائب الرئيس  أرجو أن  الختيار رئيس جديد للمجلس الوطني،  

 تعالى.  أشغال المكتب والمجلس منذ اليوم وإلى ذلك الحين إن شاء هللا

 وتقبلوا تحياتي األخوية وفائق تقديري.

 والسالم. 
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 ادريس االزمي االدريسي أخوكم 


