الفهــــــرس

-3-

األرضية السياسية والثقافية
تقدمي
السياق العام للمؤمتر
عناصر البيئية املؤثرة في املشهد السياسي املغربي
 -Iاملنطلقات الفكرية والسياسية للحركة الشعبية
 .1الهوية الوطنية ومنظومة القيم
 .2الثوابت املؤسسة للدولة املغربية
أ .االسالم كمصدر استلهام
ب .امللكية وإمارة املؤمنني كمصدر قوة وضمان
ج .الوحدة الترابية كخيار تاريخي واجتماعي للعيش املشترك
د .اخليار الدميقراطي  :اختيار استراتيجي
 .3الليبيرالية االجتماعية كخيار مذهبي سياسي اقتصادي واجتماعي
أ .احلرية كقاعدة سياسية
ب .احلرية كقاعدة اقتصادية
ج .العدالة االجتماعية ،التضامن واالنصاف كضمانات للفئات الضعيفة
د .املشاركة واملسؤولية كمنهج للتدبير العمومي
هـ .التسامح واالعتدال كأساس للخطاب والعمل السياسي
 .IIالحركة الشعبية وتحديات املرحلة
 .1نحو عقلنة وترشيد املشهد السياسي
 .2تطوير االليات احلزبية
أ .جتديد وتقوية الهيكلة
ب .الدميقراطية الداخلية واحلكامة احلزبية
ج .جتديد اخلطاب ومالءمته مع متطلبات املرحلة
 .3تنويع االختيارات في العمل
أ .املجتمع املدني وخيارات العمل امليداني
ب .العمل النقابي رافعة للسلم االجتماعي
ج .العمل احلقوقي جتسيد لكرامة املواطن
 .4مستويات ومجاالت العمل الداخلي
أ .تطوير األداء االعالمي من أجل تواصل داخلي وخارجي متفاعل
ب .التنشئة السياسية والتكوين  :رهانات االجيال اجلديدة
ج .املركز احلركي للدراسات واالبحاث :من أجل جتويد الفكر والعمل
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 .IIIالحركة الشعبية ورهانات املشروع املجتمعي الديمقراطي التنموي
 .1تنزيل مقتضيات الدستور
 .2املرأة والشباب في صلب املشروع السياسي احلركي
 .3نظام اجلهوية املتقدمة ورش استراتيجي مهيكل
 .4ادماج االمازيغية لغة وثقافة وحضارة
 .5النهوض باإلعالم والثقافة  :حتصني للشخصية املغربية
 .6تدبير قضايا الهجرة حتد متعدد االبعاد
 .7مغاربة العالم نحو إدماج حقيقي
 .IVاملحيط االقليمي والدولي نحو انخراط ايجابي
 .1االحتاد املغاربي :خيار استراتيجي
 .2البعد العربي واالسالمي
 .3البعد االفريقي
 .4الفضاء األورو متوسطي
 .5الفضاء االطلسي نحو آفاق جديدة للتشارك

األرضية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

أ -تقدمي
ب -رؤيتنا
محاور الرؤية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
منوذج منو اقتصادي جديد
احملور األول :
اإلطار العام لالقتصاد
احملور الثاني :
التوازنات املاكرو اقتصادية
احملور الثالث :
خلق مناصب شغل
احملور الرابع :
املالية العمومية والقطاع املالي اخلاص
احملور اخلامس:
حتسني مستوى العيش واحلد من الفوارق
احملور السادس :
الشباب كقوة اقتصادية واجتماعية
احملور السابع:
حتصني خلية األسرة
احملور الثامن :
سياسة االنفتاح على االسواق الواعدة خاصة افريقيا
احملور التاسع:
البيئة والتنمية املستدامة
احملور العاشر:
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ملخـــــــــص
أرضية حزب احلركة الشعبية
أ .األرضية السياسية والثقافية
احلركة الشعبية حزب ذو إشعاع فكري وسياسي وتواجد فاعل في الساحة الوطنية ألكثر من نصف قرن.
فقد جنحت احلركة الشعبية في خلق االنسجام بني اخلطاب واملمارسة نظرا لوضوح رؤيتها االستراتيجية
املتماهية مع القيم املغربية األصيلة والرتكاز املشروع املجتمعي احلركي على مبدأ استمرارية الدولة املغربية
برصيدها احلضاري والتاريخي عبر القرون.
 .Iاملنطلقات الفكرية والسياسة للحركة الشعبية
من منظور مشروعها السياسي ،تعتبر احلركة الشعبية أن الهوية الوطنية هي نتاج النصهار عدة مكونات
أمازيغية وعربية وعبرية وإفريقية ومتوسطية ساهمت في إغناء اإلرث احلضاري والثقافي املغربي.
في هذا الصدد تؤكد احلركة الشعبية يقظتها الدائمة في وجه أي منحى ونزوع للمس بالهوية الوطنية
وتدعو إلى إعادة صياغة منظومة التربية والتكوين وجتديد وظائف التنشئة االجتماعية ،كما حتذر من أي
إسقاط لقواعد املجال العام املؤطرة بحقوق اإلنسان على قواعد املجال اخلاص لألسرة املبنية على قيم
التآزر بني مكوناتها.
من ركائز املشروع السياسي احلركي ما يلي :
• اإلسالم ،كركن أساسي للهوية احلضارية والشخصية املغربية وعامال من عوامل وحدتها ومتاسكها
مع احترام الديانات السماوية األخرى،
• امللكية ،كمحور وأساس النظام السياسي للدولة املغربية ،ذات شرعية تاريخية ودينية وشعبية
والضامنة لوحدة ودوام وسيادة األمة،
• إمارة املؤمنني ،كضامن لألمن الروحي للشعب املغربي من خالل تدبير الشأن الديني لتجنب استغالل
الدين في أهداف سياسوية،
• الوحدة الرتابية ،كخيار تاريخي واجتماعي للعيش املشترك،
• الخيار الديمقراطي ،اختيار استراتيجي
يرتبط باستكمال بناء املؤسسات احلديثة للدولة ،وأساس التداول السلمي على تدبير الشأنني العام
واحمللي.
• الليربالية االجتماعية ،كخيار سياسي واجتماعي واقتصادي يجمع بني املبادرة احلرة واقتصاد
السوق وبني متطلبات العدالة االجتماعية.
من اآلليات األساسية للمشروع السياسي احلركي :
املشاركة واملسؤولية كمنهج للتدبير العمومي، التسامح واالعتدال كأساس للخطاب والعمل السياسي. .IIالحركة الشعبية وتحديات املرحلة
في إطار تدبير االنتقال من احلركة املوحدة إلى احلركة الواحدة خاصة على املستوى احمللي ،فإن احلركة
الشعبية جتعل من ضمن أولوياتها في هذه املرحلة :
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تطوير اآلليات احلزبية من خالل جتديد وتقوية الهيكلة عبر االنطالق من األساس احمللي إلى األساس
الوطني ومن خالل تنظيم وهيكلة املنتديات والروابط املهنية احلركية ،مع جتديد اخلطاب ومالئمته مع
متطلبات املرحلة االقتصادية واالجتماعية،
تنويع االختيارات في العمل عبر جعل العمل اجلمعوي والنقابي واحلقوقي واجهات أساسية للتموقع في
صلب اهتمامات املجتمع املغربي،
تطوير األداء اإلعالمي من أجل تواصل داخلي وخارجي متفاعل،
االهتمام بتكوين وتنشئة نساء ورجال قادرين على حتمل املسؤوليات احلزبية والسياسية.
 .IIIالحركة الشعبية ورهانات املشروع املجتمعي :
تعتبر احلركة الشعبية أن من بني أولويات املرحلة املطروحة على كل القوى احلية بالبالد هي تنزيل
وتفعيل مقتضيات الدستور وذلك عبر اعتماد نفس منهجية إعداد مشروع وثيقته.
املرأة والشباب يف صلب املشروع السياسي الحركي ،حيث ينبغي جعل قضايا املرأة في صلب
السياسات العمومية لتعزيز دورها في تطوير املمارسة والعمل السياسي في املجتمع وفي التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
كما تشدد احلركة الشعبية على إعداد سياسة مندمجة لتعزيز االنتماء الوطني للشباب من خالل ترسيخ
ثقافة املشاركة السياسية وروح املبادرة االقتصادية.
ارتباطا مبرتكزات مشروعها السياسي ،فإن احلركة الشعبية تولي أهمية بالغة لقضايا أساسية متمثلة
في :
• نظام الجهوية املتقدمة يراعي اخلصوصيات الوطنية ويحترم املميزات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية لكل جهة ،ويهدف إلى خلق توازن مؤسساتي بني الدولة واجلهة،
• التسريع بإخراج القانون التنظيمي لألمازيغية باعتماد مقاربة تشاركية ،عن طريق تشكيل جلنة
وطنية قصد إضفاء الطابع الوطني على هذا املكون الهوياتي األصيل،
• على مستوى النهوض بالثقافة الوطنية فإن احلركة الشعبية تعتبر بأن تأهيل املشهد السياسي
مرتبط بتأهيل املشهد الثقافي ،وبأن التنمية في كل أبعادها في حاجة ماسة إلى تأهيل الرأسمال البشري
وتنشئته على القيم األخالقية من خالل توجيه العمل الثقافي نحو صقل الشخصية املغربية وكذا صون
الذاكرة والتراث الوطني،
• تدبري قضايا الهجرة من خالل إعداد سياسة مندمجة ذي أبعاد ثالثة  :إنسانية واقتصادية وسياسية
وجب بلورتها في تصورات عملية وإجرائية،
• اإلدماج الحقيقي ملغاربة العالم في احلياة السياسية الوطنية وفي املنظومة التربوية والثقافية
املغربية.
 .IVاملحيط اإلقليمي والدولي :
انطالقا من الرصيد الهام للمغرب في مجال العالقات اخلارجية ،فإن احلركة الشعبية تؤكد على املزيد
من تعزيز مكانة املغرب الدولية ،وجعله فاعال إيجابيا في البعد املغاربي والعربي واإلسالمي واملتوسطي
واألطلسي واإلفريقي وشريكا موثوقا به لدى حلفائه الدوليني.
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األرضية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

احلركة الشعبية حزب :
يتبنى املقاربة التشاركية لبناء مشروع اقتصادي ومجتمعي منسجم مع آنتظارات املواطن املغربي فيتعدديته الثقافية واجلغرافية واالجتماعية.
يتبنى «اقتصاد السوق العقالني /املوجه « الذي تلعب فيه الدولة دور املنظم والضابط بهدف حمايةتنافسية االقتصاد الوطني وتقوية العرض املغربي ،والساهر على التضامن االجتماعي.
يدعم االنصاف االجتماعي بواسطة نظام جبائي يعتمد التماسك االجتماعي .يستهدف التنمية االقتصادية الشاملة حيث تضطلع اجلماعة واجلهة بدور سياسي واقتصاديواجتماعي وبيئي .
يحرص على احلفاظ على التوازن امليزانياتي ويشترط ربط االقتراض العمومي مبتطلبات االستثمار.يعتبر التنمية املستدامة محورا أساسيا في خلق فرص الشغل والتنمية االقتصادية واالجتماعية.انطالقا في تشخيص احلالة الراهنة لالقتصاد الوطني واعتبارا حمليطه اإلقليمي والدولي ،فإن احلركة
الشعبية تؤكد على إعادة النظر في توجهات السياسات العمومية نحو بناء منوذج اقتصادي حيث:
• املبادرة احلرة تلعب دورا أساسيا في خلق الثروات وفرص الشغل .فرؤية حزب احلركة الشعبية بالنسبة
لالقتصاد تطمح لالنتقال التدريجي من منو مرتبط أساسا بالطلب الداخلي الى منو أساسه إنتاج املزيد من
القيمة املضافة لتلبية الطلب الداخلي واخلارجي.
• دعم الدولة للسياسات القطاعية بشراكة مع الفاعلني االقتصاديني مع مواكبة وتأطير االقتصاد
االجتماعي التضامني وتوفير شروط اإللتقائية بني املخططات القطاعية .
• مقاربة إرادية لتطور اقتصادي شامل أساسه اإلنصاف اجلهوي على مستوى املوارد والوسائل.
• إدراج التنمية املستدامة في سياسات القطاعات العمومية .
• األخذ باالعتبار التحوالت التي يشهدها االقتصادي العاملي.
إن رؤية احلركة الشعبية لإلشكاليات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومعاجلتها تسير وفق املنطلقات
الفكرية والسياسية للحزب كما أنها تستمد موضوعيتها ومصداقيتها من التواجد الفاعل للحزب في الساحة
الوطنية والتجارب الكمية والنوعية التي راكمتها احلركة الشعبية من خالل اإلسهام في بناء دولة املؤسسات
وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية .
يعتمد النموذج التنموي للحركة الشعبية على ثالثة ركائز :
الركيزة األولى  :منوذج منو اقتصادي أساسه القيمة املضافة والعرض
الركيزة الثانية  :منوذج اجتماعي قائم على اإلنصاف والكرامة
الركيزة الثالثة  :منوذج بيئي قوامه احملافظة على البيئة وتثمني املوارد.
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عشرة محاور لتنزيل وتفعيل النموذج التنموي :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

منوذج منو اقتصادي جديد.
اإلطار العام لالقتصاد.
التوازنات املاكرو اقتصادية.
خلق مناصب الشغل.
املالية العمومية والقطاع املالي اخلاص .
حتسني مستوى العيش ومحاربة الفوارق االجتماعية.
الشباب كقوة اقتصادية واجتماعية .
حتصني خلية األسرة .
سياسة االنفتاح على األسواق الواعدة خاصة إفريقيا.
البيئة والتنمية املستدامة .
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تقديم
تعقد احلركة الشعبية مؤمترها الوطني الثاني عشر ،تتويجا ملسيرة سياسية حافلة متتد ألكثر من نصف
قرن من التواجد الفاعل في الساحة الوطنية ،راكمت خاللها جتارب كمية ونوعية على مستوى املبادرات
واالختيارات ،أهلتها لتضطلع بأدوار طالئعية بخصوص صون الهوية املغربية والتمسك باملقدسات والثوابت
الوطنية ،واإلسهام في بناء دولة املؤسسات وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما جعل احلركة
الشعبية حزبا ذا إشعاع فكري وسياسي ،وانتشار تنظيمي واسع مبختلف املناطق وجهات اململكة.
ورغم ما اعترى هذه املسيرة السياسية الطويلة من تعثرات  ،فقد جنحت احلركة الشعبية من خاللها في
خلق االنسجام والتناغم بني اخلطاب واملمارسة ،ولم جتد نفسها في أي مرحلة أو منعطف تاريخي ،معنية
بتغيير منطلقاتها الفكرية ،أو إعادة النظر في مرتكزاتها السياسية نظرا لوضوح رؤيتها االستراتيجية
املتماهية مع القيم املغربية األصيلة ،والرتكاز املشروع املجتمعي احلركي على مبدأ استمرارية الدولة
املغربية برصيدها احلضاري والتاريخي عبر قرون وقرون ،ونظرا كذلك النبثاق احلركة الشعبية كامتداد
لروح املقاومة وجيش التحرير ،وكاستجابة موضوعية لتطلعات شرائح وفئات اجتماعية عريضة في بداية
االستقالل ،وحاجتها املاسة إلطار سياسي يصون الثوابت واملقدسات ،ويصل حاضر املغرب املعاصر
بتاريخه وحضارته العريقة ،منفتح على التراث اإلنساني وحضارات الشعوب األخرى ،مع التصدي
لكل اإليديولوجيات واملذاهب السياسية الغريبة عن املجتمع املغربي والتي من شأنها أن متس متاسكه
االجتماعي ومقومات هويته الوطنية.
السياق العام للمؤتمر
يلتئم املؤمتر الوطني الثاني عشر للحركة الشعبية في سياقات تاريخية وسياسية مغايرة عن تلك التي
انعقد على ضوئها املؤمتر الوطني احلادي عشر ،إن على املستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي بفعل
التحوالت واملتغيرات الطارئة ،والتي اتخذت منحى متسارعا يفرض التأمل العميق في منطلقاتها ،وتقييم
تداعياتها وانعكاساتها بهدف اإلمساك بخيوطها ،والتحكم في مساراتها ،مبا يفضي إلى التعامل اإليجابي
مع تفاعالتها.
عناصر البيئية املؤثرة يف املشهد السياسي املغربي:
على املستوى الوطني:
تندرج املرحلة الراهنة في سياق عهد دستوري جديد يجسد نقلة نوعية للمسار الدميقراطي لبالدنا ،نحو
استكمال بناء دولة املؤسسات احلديثة التي تقوم على توازن السلط وتدبير رشيد ومعقلن للشأن العام.
ينعقد املؤمتر كذلك  ،واحلركة الشعبية مكون أساسي من مكونات األغلبية احلالية من منطلق حرصها
على إجناح جتربة أول حكومة منبثقة عن العهد الدستوري اجلديد ،ومن منطلق حرصها أيضا من موقع
تدبير الشأن العام على التطبيق السليم ملقتضيات الدستور وتنزيل مضامينه  ،واملساهمة في تطبيق
االصالحات اجلوهرية لنظام املقاصة وأنظمة التقاعد ومنظومتي التربية والتكوين والقضاء والتي ال حتتمل
أي تأخير في معاجلتها.
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أما على املستوى اإلقليمي:
فإن احمليط املغاربي والعربي مير مبرحلة انتقالية بفعل الرجات السياسية واالجتماعية التي خلفتها رياح
الربيع العربي ،واملطالبة باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
وارتباطا مع هذا الوضع امللتهب إقليميا ،فقد برزت مظاهر التطرف الديني والتجاذبات الطائفية
واملذهبية ،والتي بدأت تستغلها اجلماعات اإلرهابية خدمة ألجندتها املنافية لقيم التسامح والتعايش بني
األديان واحلضارات والثقافات ،وهو ما يساهم في احتقان املشهد السياسي اإلقليمي ،ويعزز املخاوف من
استمرار حالة الالاستقرار وتهديد أسس السلم االجتماعي.
وعلى هذا األساس ،فإن احلركة الشعبية وأمام هذه األوضاع اإلقليمية ،جتد نفسها معنية مبضاعفة
التنسيق والتعاون املشترك مع القوى السياسية الوطنية واملغاربية والعربية ،لتدارس هذه التحوالت وتعميق
النقاش حول أبعادها وانعكاساتها ،من أجل بلورة رؤى مشتركة داعمة لالختيار الدميقراطي الذي يكفل
التعددية السياسية ،واحترام حقوق الطوائف واألقليات ،واتخاذ كافة التدابير الالزمة ملواجهة التطرف
واإلرهاب في أفق بناء فضاء مغاربي عربي على أسس الدميقراطية والتنمية حتقيقا لتطلعات الشعوب
واألجيال الصاعدة.
أما على املستوى الدولي:
فإن من أهم مميزات املرحلة استمرار انكماش االقتصاد العاملي ،وعودة الصراع اجليو استراتيجي بني
القوى العظمى ،وبروز مؤشرات تشكل نظام عاملي جديد متعدد األقطاب.
وهو ما يفرض على احلركة الشعبية مزيدا من االنفتاح والتعاون مع القوى السياسية لدول االقطاب
الصاعدة مبا يخدم املصالح الوطنية في اطار السعي نحو بناء عالقات متوازنة  ،وتثبيت دعائم السلم
واالستقرار العاملي.
املنطلقات الفكرية والسياسية للحركة الشعبية:
.I
شكلت احلركة الشعبية منذ تأسيسها مدرسة فكرية وسياسية متميزة في خطابها وبرامجها وعملها
امليداني ،ذات عمق وطني أصيل تستمد مشروعيتها من الهوية الوطنية واخلصوصية احلضارية املغربية،
ومن تشبثها بالثوابت واملقدسات التي أجمع عليها املغاربة  ،كما تستمد مرجعيتها من روح املقاومة وجيش
التحرير والدفاع عن استقالل الوطن والذود عن وحدته الترابية.
الهوية الوطنية ومنظومة القيم:
.1
تعتبر احلركة الشعبية أن الهوية الوطنية هي نتاج النصهار عدة مكونات أمازيغية وعربية وعبرية
وإفريقية ومتوسطية ساهمت بتعدد روافدها اللغوية والثقافية في إثراء وإغناء اإلرث احلضاري ،وفي صقل
الشخصية املغربية املتميزة بقيم التسامح والتعايش والعيش املشترك في إطار الوحدة الوطنية .
وقد جعلت احلركة الشعبية من هذا املنظور ركنا أساسيا من أركان مشروعها السياسي ،بحيث واجهت
منذ تأسيسها دعاة ومناصري أحادية اللغة والثقافة ،وكل التيارات التي كانت تهدف إلى مسخ معالم الهوية
املغربية باعتماد ثقافة وقيم غريبة عن املجتمع املغربي وال متت بصلة لتاريخه وحضارته.
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إن احلركة الشعبية وهي تثمن عاليا ترسيم الدستور للتعدد والتنوع اللغوي  ،فإنها تؤكد يقظتها الدائمة
في وجه أي منحى ونزوع -وحتت أية ذريعة كانت -للمس بالهوية الوطنية ومتاسك مكوناتها وروافدها،
سيما في سياق معولم يهدد اخلصوصيات الثقافية واحلضارية للمجتمعات التي بدأت تستغله بعض
اجلهات للمطالبة ببعض احلريات واحلقوق الفردية املنافية لتعاليم اإلسالم والقيم الوطنية .
وتدعو احلركة الشعبية في هذا الصدد إلى إعادة صياغة منظومة التربية والتكوين وجتديد وظائف
التنشئة االجتماعية من خالل انخراط علماء الدين واملثقفني واملفكرين والفنانني في متثل واستحضار
الهوية املغربية في اخلطاب الديني وفي االنتاجات الفكرية والثقافية والفنية وربطها مبنظومة القيم الوطنية
األصيلة لتحصني الشباب واألجيال الصاعدة من مخاطر املسخ الهوياتي ،باإلضافة الى االهتمام باألسرة
باعتبارها حاملة وموزعة للقيم من خالل بلورة منظومة معيارية شاملة تتعامل مع قضايا الطفولة واملرأة
والشباب ككل ال يقبل التجزيئ.
وحتذر احلركة الشعبية من أي إسقاط لقواعد املجال العام املؤطرة باحلقوق الكونية للحريات وحقوق
االنسان ( كاملساواة في االرث بني اجلنسني واحلرية) على قواعد املجال اخلاص لألسرة املبنية على قيم
التآزر والتآخي واملودة بني مكوناتها.
.2الثوابت املؤسسة للدولة املغربية:
أ-االسالم كمصدر استلهام:
تعتبر احلركة الشعبية االسالم ركنا أساسيا للهوية احلضارية والشخصية املغربية ،وعامال من عوامل
وحدتها ومتاسكها ،ومصدرا من مصادر التشريع ،واستلهام القيم االنسانية املبنية على الوسطية واالعتدال،
وتؤكد رفضها القاطع حلرية املعتقد للمغاربة املسلمني وإقرارها كقاعدة عامة نظرا لتعارضها مع الضوابط
الشرعية ،ومع قدسية رباط البيعة إلمارة املؤمنني ؛ وتشدد على احترام ممارسة الشعائر الدينية ملعتنقي
الديانات السماوية األخرى ،وتشجيع احلوار بني اإلسالم وهذه الديانات تعزيزا لقيم التسامح والتعايش بني
الشعوب واألمم ،مبا يصون كرامة وحقوق اإلنسان في إطار ما تقتضيه قيم العيش املشترك
ومن هنا تدعو احلركة الشعبية جميع املغاربة الى استلهام قواعد وأفكار مبدعة من شأنها أن تساهم
في إعطاء صورة نوعية عن االسالم وفي خلق توازن واستقرار اجتماعي أمثل.
ب -امللكية وإمارة املؤمنني كمصدر قوة وضمان :
 إمارة املؤمنني :تؤكد احلركة الشعبية على تشبتها بإمارة املؤمنني الضامنة لألمن الروحي للشعب املغربي والساهرة على
صون وحدة املذهب املالكي وحتصينه من مخاطر ومنزلقات الغلو والتطرف ،كما تؤكد أن تدبير الشأن
الديني حصر على إمارة املؤمنني لتجنب استغالل الدين في حتقيق أي أهداف أو مآرب سياسوية.
 امللكية :تعتبر احلركة الشعبية امللكية محور وأساس النظام السياسي للدولة املغربية ذات شرعيه تاريخية ودينية
وشعبية ،والضامنة لوحدة ودوام وسيادة األمة وتؤكد في هذا الشأن من منطلق والئها التام للعرش العلوي
املجيد وجتندها الدائم وراءه في كل توجهاته ومبادراته في إطار الشعار اخلالد» الله الوطن امللك» ،حرصها
الشديد على مواجهة أي تهديد لوجودها ودوامها أو أي مس بقدسيتها ورمزيتها الدينية والسياسية
والختصاصاتها االستراتيجية املكفولة برباط البيعة ،كما تنظر احلركة الشعبية الى املؤسسة امللكية بكونها
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مؤسسة حداثية مجددة فاعلة ومتفاعلة مع السياقات اجلديدة ومساهمة في التنمية الشاملة لبالدنا .
ج -الوحدة الرتابية كخيار تاريخي واجتماعي للعيش املشرتك:
تواجدت احلركة الشعبية دائما في قلب املالحم الوطنية دفاعا عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية
للمملكة ،وهي تثمن عاليا الدعم الدولي ملقترح احلكم الذاتي ألقاليمنا الصحراوية  ،الذي تعتبره اخليار
الوحيد واألوحد للطي النهائي للنزاع املفتعل حول مغربية الصحراء ،وجتدد التأكيد على موقفها الثابت
والراسخ حيال وحدتنا الترابية مبا في ذلك استرجاع مدينتي سبتة ومليليه واجلزر اجلعفرية عبر الطرق
السلمية التفاوضية.
إن احلركة الشعبية تنظر الى قضية وحدة التراب الوطني من منظور تاريخي واجتماعي ،متمثل في
خيار العيش املشترك الذي أقره املغاربة جميعا عبر مر العصور والذي نتج عن عمق الروابط االنسانية
واالجتماعية والثقافية بني مختلف جهات الوطن .
لقد أصبح هذا اخليار راسخا في الثقافة والوجدان الشعبي املغربي مبا يجعله خيارا ال رجعة فيه ،وجب
تدعيمه مبزيد من التعبئة الشعبية والديبلوماسية املوازية والتجاوب مع انتظارات مواطنينا في االقاليم
اجلنوبية وتطبيق مخططات تنموية وتفعيل االليات الوطنية ملراقبة وتدعيم حقوق االنسان وفق مقاربة
تشاركية بني الدولة واملجتمع املدني واجلالية املغربية ،وفي هذا السياق تؤكد احلركة الشعبية على ضرورة
االهتمام بالثقافة والتراث احلساني االصيل .
د-الخيار الديمقراطي ،اختيار اسرتاتيجي :
يشكل اخليار الدميقراطي اختيارا استراتيجيا ضمن املنطلقات الفكرية والسياسية للحركة الشعبية،
ال رجعت فيه وال محيد عنه ،في استكمال بناء املؤسسات احلديثة للدولة املغربية ،على أسس التعددية
واملشاركة والعدالة االجتماعية ،مبا يضمن الكرامة جلميع املغاربة في احترام تام للتالزم بني حقوق
وواجبات املواطنة.
وتعتبر احلركة الشعبية اخليار الدميقراطي أيضا ،أساس التداول السلمي على تدبير الشأنني العام
واحمللي ،وأساس انتظام عمل وسير املؤسسات واملرافق العمومية ترسيخا ملبادئ احلكامة اجليدة وربط
املسؤولية باملساءلة واحملاسبة.
.3الليبريالية االجتماعية كخيار مذهبي سياسي اقتصادي واجتماعي:
يتقاسم احلزب توجهات واختيارات الليبيرالية االجتماعية ،باعتبارها صيغة توفيقية بني القواعد العامة
للليبيرالية الداعية الى احلرية واملبادرة احلرة واقتصاد السوق ،وبني متطلبات احلفاظ على التوازنات
االجتماعية عبر تدخل الدولة من أجل إرساء العدالة االجتماعية كضمانة للفئات الضعيفة وصون حقوقها
املكفولة دستوريا في العيش الكرمي .
ويتجسد املنظور احلركي ألهم احملاور الكبرى للليبرالية االجتماعية في :
أ-الحرية كقاعدة سياسية:
من خالل العمل على صيانة احلريات العامة واملنظومة الشاملة حلقوق االنسان مع مراعاة املقدسات
والثوابت الوطنية التي أجمعت عليها االمة املغربية.
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ب-الحرية كقاعدة اقتصادية:
من خالل دعم املبادرة احلرة واقتصاد السوق وحتسني مناخ االعمال لتشجيع االستثمار الوطني
واالجنبي وإنشاء املقاوالت وتشجيع املشاريع املذرة للدخل .
ج-العدالة االجتماعية ،التضامن واالنصاف كضمانات للفئات الضعيفة:
إن العدالة االجتماعية من منظور احلركة الشعبية عنصر أساسي من عناصر التماسك االجتماعي
واالستقرار السياسي ،وهي املدخل احلقيقي لنجاح املخططات التنموية ،وتتمثل أهم التدابير املجسدة
للعدالة االجتماعية في :
حتقيق التوازنات املجالية عبر التوزيع العادل للبنيات التحتية والتجهيزات واملرافق االجتماعية واملشاريعاالقتصادية.
متتيع الفئات الضعيفة من امتيازات جبائية وضريبية وقانونية وإدارية.انصاف ساكنة املجال القروي واملناطق اجلبلية والنائية عبر آليات ضابطة لتوجيه وتوزيع الدعمالعمومي لفائدتها.
املساواة في الولوج الى املرافق واخلدمات العمومية .د-املشاركة واملسؤولية كمنهج للتدبري العمومي:
لقد آمنت احلركة الشعبية منذ نشأتها باملشاركة السياسية من داخل املؤسسات ،ودافعت على هذا
االختيار معتبرة أن العمل السياسي هو سيرورة متدرجة في النسق الدميقراطي ،ولم تقف في أي مرحلة
من املراحل موقف املتفرج الذي يضع شروطا مسبقة للمشاركة.
وتنظر احلركة الشعبية الى موقعها في املرحلة كحزب مواطن أمامه واجبات جتاه الوطن واملواطنني،
استكماال لدوره الوطني الذي ارتبط بتحرير البالد واملساهمة في تثبيت دعائم الدولة الوطنية.
ويتجسد مبدأ املشاركة أيضا من خالل االشراك الفعلي لكل مكونات احلزب في تدبير شؤونه وفي اتخاد
القرارات واملواقف.
ويقترن مبدأ املشاركة في املؤسسات احمللية واجلهوية والوطنية بتحمل املسؤولية السياسية واالخالقية
وأن هذه املسؤولية مرتبطة باملساءلة وتقدمي احلساب.
هـ-التسامح واالعتدال كأساس للخطاب والعمل السياسي:
إن التسامح واالعتدال كقيم انسانية أقرها االسالم ،وآمن بها الفكر البشري ،وجسدتها الليبيرالية،
تعتبرها احلركة الشعبية أساسية وضرورية ينبغي تنزيلها على مستوى اخلطاب السياسي مبا يضمن ترسيخ
التعددية وتدبير االختالف ونبذ التطرف الديني والسياسي والعنف بجميع أشكاله اللفظي واجلسدي.
كما تعتبر احلركة الشعبية أن هذه القيم يجب ترسيخها كثقافة في تعامل املؤسسات ومرافق الدولة
مع املواطن مبا يصون كرامته ،وفي تعامل املواطنني في ما بينهم ،باإلضافة الى جتسيد هذه القيم في
العالقات اخلارجية دعما للحلول السلمية والتفاوضية في فض النزاعات.
.IIالحركة الشعبية وتحديات املرحلة
.1نحو عقلنة وترشيد املشهد السياسي:
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إن تقومي اختالالت املشهد السياسي  ،والذي يشكل مدخال أساسيا إلعادة الثقة للمواطنني وتوسيع
دائرة انخراطهم في العمل السياسي ،ورفع نسب مشاركتهم في االستحقاقات االنتخابية ،تطرح على
احلركة الشعبية التنسيق والتعاون املشترك مع القوى السياسية الوطنية التي تتقاسم معها نفس أو بعض
التوجهات واالختيارات ،بهدف املبادرة الى عقلنة وترشيد املشهد السياسي عبر تشكيل أقطاب سياسية
منسجمة ومستقرة .
وتؤكد احلركة الشعبية في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية املؤطرة
لالنتخابات ،مبا يفضي إلى إفراز خريطة سياسية منسجمة وفق حتالفات قبلية تقوم على برامج واضحة
ومحددة األهداف.
.2تطوير االليات الحزبية
إن أكبر رهان حققته احلركة الشعبية ،يتمثل في جناح عملية االندماج بني املكونات احلركية الثالث
في جدعها السياسي املشترك ،وفي تدبير االنتقال من احلركة املوحدة إلى احلركة الواحدة ،غير أن هذه
العملية وإن حققت نتائج ملموسة على املستوى املركزي فإنها باملقابل مازالت تعتريها بعض النواقص على
املستوى احمللي ،خصوصا فيما يرتبط بتجديد وتطوير الهياكل احلزبية احمللية ،لتقوية بنائها التنظيمي
وتطوير مناهجها وآليات عملها املؤسساتي وامليداني ،مبا يجعل منها أداة حزبية قوية حتافظ على توابثها
ومبادئها ،وتواكب التحوالت املتسارعة داخل املجتمع ،منطلقة في ذلك من رصيدها الفكري والسياسي،
منفتحة على تطلعات أوسع الشرائح والفئات االجتماعية ،لذلك فإن احلركة جتعل من ضمن أولوياتها في
هذه املرحلة :
أ-تجديد وتقوية الهيكلة
عبر االنطالق من األساس احمللي إلى األساس الوطني في تشكيل الهياكل ،وانتخاب أعضائها
باالحتكام إلى آليات الدميقراطية املنصوص عليها في القانون األساسي ،وارتباطا مع االستراتيجية
التنظيمية اجلديدة التي تهدف إلى استرجاع قوتها املتمثلة في عمقها احمللي ،فإن احلركة الشعبية جتعل
من البعد اجلهوي احللقة الناظمة لهيكلة وأداء التنظيمات احمللية ،مبا ميكنها من إعداد برامج عمل تتالئم
واخلصوصية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل جهة ،وتقوية الالمركزية على مستوى اتخاذ القرارات
واملبادرات.
وتعزيزا لقوة التنظيمات احمللية ،جتعل احلركة الشعبية من ضمن أولوياتها االنفتاح على القوى احلية
للمجتمع ،من خالل تنظيم وهيكلة املنتديات والروابط املهنية احلركية بهدف إشراكها في إعداد البرامج
القطاعية للحزب وفي توسيع قاعدته االجتماعية.
ب-الديمقراطية الداخلية والحكامة الحزبية
تؤكد احلركة الشعبية في املرحلة الراهنة حرصها على تفعيل مبادئ وآليات الدميقراطية الداخلية،
واحلكامة اجليدة ،إلرساء ثقافة حزب املؤسسات من أجل تدبير ناجع ومعقلن لرأسمالها البشري ومواردها
املالية ،من خالل توزيع االختصاصات وتقاسم املسؤوليات وربطها باحملاسبة ،وفي هذا االطار أصبح من
الضروري خلق بنيات داخلية تكفل تدبيرا عقالنيا لالختالف عبر آليات حتكيمية وآليات للتوقعات واليقظة
وتدبير االزمات الداخلية واخلارجية.
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ج-تجديد الخطاب ومالءمته مع متطلبات املرحلة:
إن إجماع القوى السياسية اليوم على االختيارات االستراتيجية التي تبنتها ودافعت عنها احلركة الشعبية
منذ تأسيسها ،سواء في ما يتعلق بالثوابت واملقدسات أو باجلانب الهوياتي على أساس التعدد الثقافي
واللغوي ومنظومة القيم الوطنية أو بالعدالة املجالية في إطار نظام جهوي من أجل تنمية متوازنة للعالم
القروي ،وكذا دسترة هذه االختيارات ،جتعل احلركة الشعبية أمام ضرورة جتديد خطابها السياسي من
خالل التركيز على القضايا االجتماعية وعلى متطلبات تسريع وتيرة إرساء املشروع املجتمعي الدميقراطي
التنموي ومواكبة املستجدات مبا ميكن من نقل اخلطاب احلركي من طابعه املطلبي إلى مستوى األجرأة
وقوة االقتراح والتنفيذ للبرامج في املؤسسات املنتخبة التشريعية والتنفيذية.
.3تنويع االختيارات يف العمل :
إن استيعاب دينامية املجتمع ومواكبة حتوالته ،مبا يفضي الى االستجابة لتطلعاته ،يقتضي تنويع
اختيارات احلركة الشعبية وصيغ عملها ،لذلك فهي جتعل من العمل اجلمعوي والنقابي واحلقوقي واجهات
اساسية للتموقع في صلب اهتمامات أوسع فئات وشرائح املجتمع ،ضمانا لسياسة القرب من املواطن،
وتعزيزا لقدرة احلزب على ترجمة تصوراته الى فعل ميداني تفاعلي ومبادر.
أ-املجتمع املدني وخيارات العمل امليداني:
تؤكد احلركة الشعبية على أن املجتمع املدني شريك أساسي للدولة ومؤسساتها في التنمية  ،وتعتبر
إقرار الدستور لدور وموقع منظمات املجتمع املدني في هذا الشأن ترسيخا ألسس الدميوقراطية التشاركية
الكفيلة بتوسيع دائرة املشاركة في تدبير الشأنني العام واحمللي وحترير الطاقات احلية للمجتمع.
إن احلركة الشعبية تعتبر كذلك أن العمل اجلمعوي هو نتاج جتربة مغربية أصيلة ،ارتبطت بنظام القبيلة
في البوادي وبنظام االحياء باملدن العتيقة ،في إطار مؤسسة اجلماعة التي كانت تقوم بأدوار مهمة على
مستوى تدبير الشأن احمللي في مختلف املجاالت ،باإلضافة الى دور التحكيم وفق قواعد أحكام مؤطرة
بالعرف.
واستلهاما لقيم هذه التجربة املغربية املتفردة ،وأمام تنامي النزعة الفردانية ،وانتشار أمناط من الثقافات
والسلوكات الغريبة وإسهاما منها في حتصني املجتمع من هذه املنزلقات فإن احلركة الشعبية ستبادر إلى
تأسيس مؤسسات للعمل اجلمعوي بعمق محلي وجهوي جاعلة منها مجاال لتعزيز العمل اجلماعي املبني
على قيم التعاون والتضامن ،وإحياء التراث والتقاليد املميزة للشخصية املغربية ،وذلك من منطلق وعيها
بدور منظمات املجتمع املدني كمؤسسات للتنشئة االجتماعية قادرة على استعادة احللقة املفقودة بني أدوار
االسرة واملدرسة واملجتمع.
ب-العمل النقابي رافعة للسلم االجتماعي
ميثل العمل النقابي من املنظور احلركي مجاال حيويا لتثبيت أسس العدالة االجتماعية لفائدة القوى
العاملة ،وتعتبر املركزيات النقابية شريكا اساسيا في ترسيخ السلم االجتماعي من خالل انخراطها
املوضوعي في احلوار االجتماعي الذي يستحضر املمكن في سياق االكراهات ،والنأي عن املزايدات
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بالرفع من سقف املطالب التي ال ميكن حتقيقها إال بالتدرج وباملوازاة مع ارتفاع وتيرة النمو وقدرة النسيج
االقتصادي على خلق مزيد من الثروات.
كما تؤكد على ضرورة احلوار الصريح والبناء ،بني الدولة والفاعلني االقتصاديني وبني الفاعلني
االجتماعيني ،من أجل حتسني آليات التحكيم في املنازعات والتطبيق االمثل ملقتضيات مدونة الشغل،
وتشدد على أهمية إخراج قانون االضراب الذي من شأنه أن يحدد االطار التنظيمي والضوابط القانونية
املنظمة الستعمال احلق املشروع في االضراب ،وذلك من أجل وضع حد للعشوائية التي الزالت تتحكم فيه
وتساهم في االضرار باالقتصاد الوطني وبتنافسيته .
وعلى هذا االساس فإن احلركة الشعبية تعتبر نفسها معنية بعقلنة وترشيد املشهد النقابي ،مبا يؤسس
لعالقة توافقية بني املشغل واملشغل من اجل ضمان سيرورة العجلة االقتصادية في احترام تام للحقوق
والواجبات بني الطرفني.
ج-العمل الحقوقي تجسيد لكرامة املواطن
يكتسي العمل احلقوقي أهمية كبيرة على مستوى مواكبة وتتبع السياسات العمومية واخلاصة بخصوص
ملف حقوق االنسان في شموليتها وفي بعدها الكوني ،واحلركة الشعبية التي جعلت من الدفاع عن احلريات
واحلقوق (التعددية السياسية والثقافية واللغوية واملجالية ).....أساس انبثاقها منذ اكثر من نصف قرن،
تثمن عاليا ترسيخ وترسيم هذه املكاسب في الوثيقة الدستورية  ،وتعتبر واجهة العمل احلقوقي من أولويات
عملها ضمانا لتمتع كافة املغاربة بحقوقهم ،وحترص في هذا الصدد على ضرورة مراعات احترام احلقوق
والواجبات في إطار العالقات الناظمة بني حقوق الفرد وحقوق املجتمع وحقوق الوطن.
.4مستويات ومجاالت العمل الداخلي:
باإلضافة الى تطوير االليات احلزبية وتنويع االختيارات في العمل ،ستجعل احلركة الشعبية ضمن
انشغاالتها مجاالت أخرى لالشتغال على مستويات العمل الداخلي.
أ-تطوير األداء اإلعالمي ،من أجل تواصل داخلي وخارجي متفاعل :
وعيا بالدور االساسي لإلعالم في مواكبة عمل احلزب على كافة املستويات والواجهات  ،وتتبع النقاش
العمومي حول القضايا الوطنية واالقليمية والدولية ،تضع احلركة الشعبية في دائرة اهتماماتها االستعجالية
اعداد استراتيجية اعالمية شاملة ،لتطوير مهنية وأداء إعالمها وتنويعه ،جلعل الرأي العام على اطالع
مباشر على قرارات ومواقف احلزب ورؤيته ومنظوره لإلشكاليات املطروحة على بالدنا من جهة  ،ومن
جهة أخرى لالهتمام بالقيم االساسية للمجتمع املغربي ،بناء على دورها احلاسم في إعادة تشكيل الوعي
اجلماعي وحتصني الهوية الوطنية ،الى جانب االنفتاح على املفكرين واملثقفني والفنانني والترويج إلبداعاتهم
وانتاجاتهم وتقريبها من املواطنني.
ب-التنشئة السياسية والتكوين  :رهانات االجيال الجديدة
لضمان دميومة واستمرارية الفكر السياسي احلركي ،وجتذره في أوساط االجيال احلركية اجلديدة ،
تولي احلركة الشعبية اهتماما كبيرا للتكوين والتنشئة السياسية لهذه االجيال ،على اعتبار أن االرتباط
وااللتزام احلزبي لم يعد ارتباطا عاطفيا بقدر ما أصبح صناعة قائمة الذات ،تنهل من مختلف العلوم
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واملعارف في إطار برامج للكفاءات واملهارات ،تروم تنشئة نساء ورجال قادرين على حتمل املسؤوليات
احلزبية والسياسية ،وتدبير الشأن العام واحمللي وفق لوحات قيادة ،حتدد طبيعة ومناهج مخططات وبرامج
التكوين واملوارد البشرية واملادية الضرورية لذلك .
وجتعل احلركة الشعبية من منظماتها املوازية :املرأة احلركية والشبيبة احلركية ومنظمة الكشاف الشعبي
مشاتل للتكوين السياسي والتنشئة على قيم املواطنة الفاعلة واملبادرة  ،مستثمرة في ذلك ما تتوفر عليه من
اطارات فكرية ( اجلامعة الشعبية ،جامعة املجال القروي  ،ومنتدى االطر احلركية ) .
وفي نفس االطار تولي احلركة الشعبية عناية خاصة لتكوين املنتخبني احلركيني على مستوى اجلماعات
الترابية والغرف املهنية للرفع من قدراتهم التدبيرية للشأن احمللي وتعتزم في هذا الشأن تأسيس املنتدى
احلركي للمنتخبني وجعله إطارا موازيا لهذه الغاية ،مبا يعزز التعاون املشترك والتنسيق وتبادل اخلبرات
والتجارب.
ج-املركز الحركي للدراسات واالبحاث :من أجل تجويد الفكر والعمل
ان اجماع القوى السياسية على التوجهات واالختيارات التي دافعت عنها احلركة الشعبية ،يؤكد اليوم
حاجة احلزب الى االنتقال بخطابه السياسي من طابعه املطلبي الذي ارتبط مبرحلة الدفاع عن تبنى تلك
االختيارات وترسيمها في الدستور ،الى االجرأة والتنفيذ عبر برامج ومخططات داعمة لقوته االقتراحية
والتدبيرية على مستوى مشاركته في تدبير الشأن العام واحمللي ،لذلك ولهذه الغاية ،ستبادر احلركة
الشعبية الى تأسيس املركز احلركي للدراسات واالبحاث وجعله مؤسسة موازية ،ينتظم من داخلها عمل
االطر والكفاءات احلركية بهدف تثمني وجتميع خالصات انتاجهم الفكرية والعلمية ،مثل ما سيمكن هذا
االطار االكادميي من االنفتاح على الكفاءات الوطنية والدولية واالستفادة من جتاربها وخبراتها .
وسينكب املركز احلركي للدراسات واالبحاث على االشتغال في املجاالت املختلفة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية مع ما يرافق ذلك من إسناد لعمل الوزراء والبرملانيني واملستشارين اجلماعيني للحزب.
.IIIالحركة الشعبية ورهانات املشروع املجتمعي الديمقراطي التنموي:
.1تنزيل مقتضيات الدستور
دستور فاحت يوليوز تتويج لسلسلة مترابطة من االصالحات العميقة على مدى العقدين االخيرين في
املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وجتسيد إرادي لالنتقال ببالدنا من مرحلة التدرج
الدميقراطي الى الدميقراطية الفعلية من خالل التدابير واالليات املنصوص عليها دستوريا.
وتعتبر احلركة الشعبية أن من بني أولويات املرحلة املطروحة على احلكومة والبرملان واالحزاب السياسية
وكل القوى احلية بالبالد ،هي تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور ،وتؤكد في هذا السياق على ضرورة اعتماد
نفس منهجية إعداد مشروع وثيقته ،في إطار الدميقراطية التشاركية التي تتجاوز منطق االغلبية العددية
بالنظر الى أن هذا الورش الدستوري شأن وطني استراتيجي ،يتطلب التوافق بني اجلميع وال مكان فيه
للمزايدات.
وانسجاما مع ترتيب األولويات ،وارتباطا مبرتكزات مشروعها السياسي ،فإن احلركة الشعبية تولي
أهمية بالغة للمرأة والشباب ولقضايا أساسية متمثلة في نظام اجلهوية املتقدمة واالدماج الكلي لألمازيغية
لغة وثقافة في املؤسسات واالدارة وكل مناحي احلياة اليومية وقضية الهجرة وتدبير ملف مغاربة اخلارج.
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.2املرأة والشباب  :يف صلب املشروع السياسي الحركي.
أ-املرأة
لم يعد من املستساغ النظر الى قضايا املرأة من باب الشفقة والتعاطف من خالل ضمان متثيلية رمزية
وشكلية لها في املؤسسات املنتخبة واالستشارية وفي مراكز املسؤولية باملرافق االدارية ،أو اعتبار ذلك
مجرد مخرجات لالستجابة ملطالب احلركة النسائية بقدر ما ينبغي جعل قضايا املرأة في صلب السياسات
العمومية مبا يؤسس لتوجهات رسمية وثقافة مجتمعية ترسخ دور املرأة في تطوير املمارسة والعمل
السياسي في املجتمع وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية .
وتشدد احلركة الشعبية في هذا السياق على تنزيل الفصل  19للدستور حتقيقا للمساواة بني اجلنسني،
مع ما يرافق ذلك من إجراءات وتدابير تروم النهوض باألوضاع االجتماعية للنساء بالعالم القروي وهوامش
املدن عبر اعتماد مبدأ التمييز االيجابي لفائدتهن.
ب-الشباب
من منطلق وعيها بكون الشباب رافعة للتنمية ودعامة أساسية لألمن واالستقرار ،فإن احلركة الشعبية
وهي تتابع بقلق بالغ تفشي بعض املظاهر والسلوكات االجتماعية املنافية للقيم املغربية ،تشدد على
استعجالية إعداد سياسة مندمجة تهدف إلى تعزيز االنتماء الوطني للشباب في برنامج التربية والتكوين
ومؤسسات التنشئة من خالل ترسيخ ثقافة املشاركة السياسية والتطوع املدني وروح املبادرة االقتصادية
لتأهيله بالرفع من قدراته في الولوج الى احلياة العامة وجعله قادرا على صناعة املستقبل ،عبر إيجاد
مخارج لإلشكاليات املرتبطة بقضاياه اجلوهرية كالشغل عبر حتفيزه بواسطة ترسانة قانونية جبائية
وإدارية إلنشاء املقاوالت واملشاريع املدرة للدخل.
.3نظام الجهوية املتقدمة ورش اسرتاتيجي مهيكل :
تنخرط احلركة الشعبية في هذا الورش املهيكل واالستراتيجي كامتداد لتصورها ومساهمتها في بناء
مغرب املؤسسات ،وترسيخ دعائم دولة احلق والقانون ،ومن منطلق كونها سباقة الى ادماج البعد اجلهوي
في برامجها منذ عقود ،بهدف إرساء نظام جهوي متوازن يرتكز على التنوع البشري والثقافي واملجالي،
وينصهر في اطار هوية وطنية قوية وراسخة.
وتتأسس رؤية احلركة الشعبية في هذا الشأن ،على ابداع جتربة مغربية لنظام جهوي يراعي اخلصوصيات
الوطنية ،ويحترم املميزات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة.
وتؤكد احلركة الشعبية في ذات السياق على ضرورة دعم استقاللية اجلهة ،ومدها باملوارد البشرية
واالمكانيات املادية وتفويضها سلطات القرار الالزمة من أجل خلق توازن مؤسساتي بني الدولة واجلهة،
يضمن التوزيع الناجع والفعال ملسؤوليات التقرير والتنفيذ واملراقبة ،تعزيزا لسياسة الالمركزية والالمتركز
التي حتقق تكامل االختصاصات ،وتناسبها مع الفعالية املطلوبة واملنشودة مع جناعة سياسية القرب من
املواطنني.
واجماال فان احلركة الشعبية تعتبر ورش اجلهوية ورشا واعدا على مستوى االصالح املؤسساتي،
وفرصة لالنتقال من جهوية عرفت مراحل متدرجة منذ بداية السبعينات الى جهوية متقدمة ومنتجة للنخب
احمللية ،وتشدد على أن تركز أهداف هذا املشروع على املدى القصير واملتوسط على ردم الفوارق
والتفاوتات املجالية من خالل:
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 تنمية املجال القروي؛ تأطير املناطق املهمشة في مختلف جهات اململكة؛ حتقيق الدميقراطية الثقافية بصون التعددية والتنوع للمكونات والروافد املتناغمة في الهوية الوطنيةاملوحدة ؛
 ترسيخ التضامن بني اجلهات عبر التوزيع العادل للثروات..4ادماج االمازيغية لغة وثقافة وحضارة :
تثمن احلركة الشعبية عاليا ترسيم االمازيغية لغة وثقافة وحضارة في الدستور ،وتعتبر أن هذه اخلطوة
تتويج لنضاالتها ونضاالت احلركة االمازيغية ببالدنا ،وجتسيد ملضامني اخلطاب امللكي السامي بأجدير.
إن احلركة الشعبية التي تعاملت منذ تأسيسها بروح وطنية ،وبحرص على املسؤولية والواقعية في تدبير
ملف االمازيغية في اطار التنوع الثقافي واللغوي ،تؤكد على ضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي
لألمازيغية .وتدعو في هذا اخلصوص الى بلورة املشروع باعتماد مقاربة تشاركية ،عن طريق تشكيل
جلنة وطنية تتمثل فيها مختلف مكونات املجتمع املغربي حكومة وبرملانا وفاعلني سياسيني ونقابيني ومجتمع
مدني ،قصد إضفاء الطابع الوطني على هذا املكون الهوياتي االصيل.
كما تدعو احلركة الشعبية الى الشروع في تطبيق اجراءات مواكبة ميكن اعتمادها دون انتظار اخراج
القانون التنظيمي ،ومن أهم هذه االجراءات :
 ادماج االمازيغية في مختلف مؤسسات ومراكز التكوين ملوظفي وأطر القطاع العمومي وشبه العموميواخلاص؛
 اعادة النظر في جتربة تدريس االمازيغية املعمول بها حاليا لتحقيق مبادئ التوحيد والتعميم واالجباريةواملعيرة؛
 خلق مسالك وشعب بالتعليم العالي تعنى بالبحث العلمي واالكادميي حول االمازيغية لغة وثقافةوحضارة ؛
 مراجعة قانون احلالة املدنية مبا يكفل حق تسمية املواليد املغاربة باألسماء االمازيغية؛ ادماج االمازيغية في خطة اصالح منظومة العدالة ومحاربة االمية؛ التعجيل باستعمال االمازيغية لغة رسمية في املؤسسة التشريعية ،واستحضارها في القاموسوالوثائق الرسمية ملختلف الفاعلني املؤسساتيني طبقا ملقتضيات الدستور؛
 دعوة مجالس اجلماعات الترابية ومختلف السلطات املعنية الى استعمال االمازيغية في مجال التشويروتسمية االماكن والساحات العمومية؛
 اعطاء املكانة الالئقة باألمازيغية في مختلف وسائل االعالم واالتصال العمومي؛ ادماج االمازيغية في النهوض بالثقافة الوطنية وتشجيع البحث األركيولوجي وانشاء املتاحف اجلهويةفي كل مناطق املغرب للحفاظ على املوروث الثقافي واحلضاري االمازيغي.
.5النهوض باإلعالم والثقافة  :تحصني للشخصية املغربية
إن عوملة اإلعالم وتكنولوجية التواصل ،أصبح عامال مؤثرا وحاسما في توجيه وصناعة الرأي الدولي
وعلى هذا األساس تؤكد احلركة الشعبية على األهمية القصوى إلنشاء قناة تلفزية عمومية موجهة للخارج
يناط بها :
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 تقريب وإطالع الرأي العام على التجربة الدميقراطية املغربية املتفردة في محيطها اإلقليميواجلهوي،
 التعريف بتاريخ وحضارة بالدنا والدفاع عن القضايا الوطنية األساسية وعلى رأسها قضية وحدتناالترابية،
 التعريف باملواقف الرسمية املغربية إزاء مجمل القضايا اإلقليمية واجلهوية والدولية، الترويج للمؤهالت السياحية واإلمكانيات التي يتوفر عليها املغرب من أجل جلب السياح واالستثماراتاألجنبية.
أما على مستوى النهوض بالثقافة الوطنية فإن احلركة الشعبية تعتبر بأن تأهيل املشهد السياسي
مرتبط بتأهيل املشهد الثقافي ،اعتبارا للعالقة التكاملية بني الثقافة والسياسة ،وتؤكد أن اإلرتقاء باملمارسة
الثقافية في بعدها الشامل ،وتوجيهها نحو طرح القضايا الكبرى ،موازاة مع مواكبة املثقفني للتحوالت
املتسارعة سيوفر أرضية صلبة للنقاش العمومي والتفاعل مع التحديات التي تواجهها بالدنا.
وبخصوص العالقة بني الثقافة والتنمية ترى احلركة الشعبية أن احلاجة أصبحت اليوم أكثر إحلاحا
لتأهيل الرأسمال البشري وتنشئته على القيم األخالقية ومن خالل توجيه العمل الثقافي نحو صقل
الشخصية املغربية وكذا صون الذاكرة والتراث الوطني ،مبا ميكن من إحياء القيم األصيلة للمجتمع بناء
على دورها في إعادة تشكيل الوعي اجلماعي لألجيال الصاعدة وحتسني الهوية املغربية.
تدبري قضايا الهجرة تحد متعدد االبعاد :
.6
إن حتول املغرب من نقطة عبور للهجرة غير الشرعية إلى بلد لالستقبال واإلقامة ،يفرض إعداد سياسة
مندمجة لتدبير قضايا الهجرة ،متيز بني فئة الالجئني بسبب احلروب واملجاعة والكوارث الطبيعية ،والتي
تقتضي التعامل معها بأبعاد إنسانية ،وبني فئة املهاجرين غير الشرعيني املتطلعني إلى حتسني أوضاعهم
االجتماعية ،والتي ينبغي معاجلتها عبر اتفاقيات وتفاهمات مع دول املنشأ وفق الفرص املتاحة لتشغيل
هؤالء املهاجرين.
واحلركة الشعبية التي حتيي بحرارة مبادرات جاللة امللك لتنمية منطقة الساحل والصحراء وزياراته
امليدانية لدولها ،والتي توجت بعدة اتفاقيات تعزز التعاون جنوب جنوب  ،فإنها تدعو إلى وضع استراتيجية
مشتركة بني املغرب واالحتاد األوربي والدول املصدرة للهجرة تقوم على أساس تقوية اقتصاديات الساحل
والصحراء ،ودعم برامجها التنموية مبا يضمن حتسني ظروف عيش الشباب وخلق فرص الشغل ،موازاة
مع إيجاد حلول سلمية ودائمة للنزاعات اإلقليمية والعرقية التي تشعل فتيل احلروب بالقارة اإلفريقية ،وبذلك
فإن احلركة الشعبية تنظر إلى قضايا الهجرة من أبعاد ثالثة :إنسانية اقتصادية وسياسية وجب بلورتها
في تصورات عملية وإجرائية.
كما تعتبر احلركة الشعبية تسوية النزاع املفتعل حول مغربية الصحراء ،مدخال حقيقيا إلعادة بناء
االحتاد املغاربي على أسس االندماج والتكامل بني الدول املغاربية ،يساهم في تنمية املنطقة وجعلها قادرة
على امتصاص الهجرة القادمة من الساحل وجنوب الصحراء.
.7مغاربة العالم نحو إدماج حقيقي:
تدعو احلركة الشعبية إلى العمل على تعميق جسور التواصل مع اجلالية املغربية باخلارج لتعزيز
ارتباطها وتقوية انتماءها الوطني ،وتشدد على أهمية إدماج أجيالها الصاعدة في املنظومة التربوية
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والثقافية املغربية ،وحمايتها من مخاطر االستيالب واالغتراب.
واحلركة الشعبية وهي تثمن ترسيم املشاركة السياسية وضمان متثيلية اجلالية املغربية في املؤسسة
التشريعية ،فإنها مقتنعة بأن هذه اخلطوة من شأنها أن تقدم إضافة نوعية للعمل التشريعي ،وتيسير
مساهمة املغاربة باخلارج في التنمية في أبعادها احمللية واجلهوية والوطنية ،وتشجيع الكفاءات واألطر
على العودة إلى أرض الوطن.
كما تدعو احلركة الشعبية إلى وضع خطة حزبية للتأطير والتكوين السياسي ألفراد جاليتنا باخلارج
ومواكبتها في التوفيق واملزاوجة بني التأقلم في بلد اإلقامة واحلفاظ على القيم الوطنية املغربية األصيلة.
.IVاملحيط االقليمي والدولي نحو انخراط ايجابي:
لقد راكم املغرب رصيدا هاما في مجال العالقات اخلارجية بفعل حضوره الدائم في مختلف احملافل
الدولية ،وبفضل توجهاته السلمية املبنية على احترام القانون الدولي ،وانخراطه االيجابي في استثباب
السلم واالمن الدوليني .
وانطالقا من ذلك ،فإن احلركة الشعبية تؤكد على املزيد من تعزيز مكانة املغرب الدولية ،وجعله فاعال
ايجابيا في البعد املغاربي والعربي االسالمي واملتوسطي واالطلسي واإلفريقي وشريكا موثوقا به لدى
االحتاد األوربي.
.1االتحاد املغاربي :خيار اسرتاتيجي
تعتبر احلركة الشعبية االحتاد املغاربي خيارا استراتيجيا ال بديل عنه في زمن العوملة والتكتالت
السياسية واالقتصادية االقليمية واجلهوية والدولية ،بإمكانه حتقيق تطلعات شعوب املنطقة املغاربية للتقدم
واالزدهار ،واطار لالندماج االقتصادي قادر على تفعيل شراكة حقيقية بينه وبني االحتاد األوربي والتكتالت
االقليمية  ،واملساهمة في مواجهة معضالت الفقر والهشاشة ،والتصدي لظاهرة االرهاب ،بدول الساحل
وجنوب الصحراء والتي اتخذ منها تنظيم القاعدة واحلركات االرهابية املرتبطة بها منطلق عملياتها لتهديد
استقرار وأمن املنطقة.
.2البعد العربي واالسالمي:
إن رصيد املغرب في الدفاع عن القضايا العربية واالسالمية جعل من املغرب فاعال مؤثرا في السياسة
اخلارجية في العاملني العربي واالسالمي ورائدا في احلفاظ على تراثهما ومقدساتهما الدينية مبدينة القدس
احملتلة .
وتدعو احلركة الشعبية الى اعتماد استراتيجية جديدة في عالقة املغرب مبحيطه العربي واالسالمي ،تروم
تعزيز القواسم احلضارية املشتركة وتأسيس هذه العالقة على أسس اقتصادية متينة ،بإمكانها رفع وتيرة
التبادل التجاري وجلب املزيد من االستثمارات وخلق التكامل في املوارد الطبيعية والبشرية.
ان احلركة الشعبية تعتبر أن حل الصراع العربي االسرائيلي وفق مبدأ الدولتني املنصوص عليه في
قرارات مجلس االمن يبقى احلل الوحيد الذي بإمكانه ارساء االستقرار واالمن مبنطقة الشرق األوسط
وحوض البحر االبيض املتوسط .

- 25 -

.3البعد االفريقي:
البعد االفريقي للمغرب متجذر وقوي منذ قرون خلت ،وجتلى على مر العصور بالروابط السياسية
والتجارية والثقافية والدينية واالجتماعية التي طبعت عالقات املغرب بإمبراطوريات افريقيا والسودان ،وهي
العالقات التي وجدت تعبيرا قويا لها في التكامل السياسي الذي كانت احدى حلظاته احلاسمة هو تأسيس
منظمة الوحدة االفريقية التي كان املغرب احد مهندسيها.
ان احلركة الشعبية تثمن السياسة االفريقية للدولة املغربية واملتمثلة في تشجيع االستثمار وتقوية
املبادالت التجارية واملشاريع االقتصادية املشتركة ودعم جهود التنمية ،وتدعو الى متتني هذه الروابط
وتوسيعها نحو دول افريقيا الشرقية ودول البحيرات الكبرى والدول الناطقة بالبرتغالية والدول الواقعة في
اجلزء اجلنوبي من القارة .
وترى احلركة الشعبية كذلك أن التنسيق فيما يخص قضايا الهجرة وتهريب البشر واملخدرات ومحاربة
االرهاب – خصوصا في الصحراء الكبرى – يكتسي صبغة استراتيجية بالنسبة للمغرب ودول الساحل
االفريقي؛ الن مستقبل دول الساحل وشمال افريقيا يعتمد على مدى جناح دول املنطقة في رفع حتديات
التنمية عن طريق التنسيق والتعاون والتكامل والتشارك ،وكذا مواجهة كل االخطار التي تهدد املنطقة على
املستوى االمني والبيئي.
.4الفضاء األورو متوسطي:
تعتبر احلركة الشعبية أن الفضاء األورو متوسطي كفيل بأن يحقق تكامال اقتصاديا حقيقيا بني
الضفتني الشمالية واجلنوبية للبحر االبيض املتوسط  .فهناك حتديات تواجه املنطقة من هجرة وارهاب
وتدهور ايكولوجي وتعثر التنمية في دول اجلنوب وتنامي العنصرية وكراهية االجانب في دول الشمال الخ
 ......ومع ذلك فإن الفرص التي يطرحها الفضاء األورو متوسطي هي كذلك كبيرة ومهمة مثل التكامل
االقتصادي والتنوع الثقافي وااليكولوجي  ،ووجود أسواق مهمة للبضائع واملنتوجات الفالحية والصناعية
والتعاون العلمي واالكادميي الخ.......
.5الفضاء االطلسي نحو آفاق جديدة للتشارك:
في اطار جتديد الرؤية للعالقات الدولية وتنويع االختيارات والشركاء فإن احلركة الشعبية ترى ضرورة
إدماج الفضاء االطلسي ،بإبعاده االربعة االفريقية ،األوروبية ،األمريكية اجلنوبية والشمالية وتعميق الروابط
مع الدول االطلسية ،وفتح آفاق جديدة للتشارك وخلق فضاء اقتصادي أطلسي على غرار الشراكات
املتوسطية .لهذا تدعو احلركة الشعبية الى خلق منتدى اقتصادي اطلسي كفضاء للتبادل احلر والتعاون
االقتصادي واالجتماعي والتشاور السياسي.
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األرضية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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أ-تقديم
عرف الوضع االقتصادي في املغرب خالل السنوات األخيرة تدهورا واضحا مجسدا في تراجع الواقع
االجتماعي في ما يخص بعض اجلوانب املتعلقة بالتنمية وكرامة اإلنسان (السكن ،الشغل الصحة ،تدهور
القدرة الشرائية ،ضعف احلكامة في تدبير املال العام )...
إن اختيار املغرب االنخراط في اقتصاد السوق واالنفتاح االقتصادي على العالم اخلارجي عن طريق
اتفاقيات التبادل احلر ،خول له بدون شك قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية وتطور االستثمارات
اخلارجية ،وبالرغم من ذلك لم يصل إلى النمو االقتصادي املتوخى والضروري لتحسني الظروف االجتماعية
للمغاربة  ( .أي ما يفوق  %6من الناجت الداخلي اخلام ).
وقد أدى هذا االختيار أيضا إلى تدهور كبير في املؤشرات املاكرو اقتصادية مبا في ذلك مستوى عجز
امليزان التجاري وعجز امليزانية واملديونية ،مما تسبب في إضعاف االقتصاد الوطني وإلى جعله أكثر
هشاشة .
إن حزب احلركة الشعبية ،الوفي والقوي بقيمه وتوجهاته السياسة ومعاركه التاريخية في كل مرة كانت
الدولة أمام حتديات عظمى ،يشكل مدرسة فكرية وسياسية منفردة في خطابها وبرامجها االقتصادية
واالجتماعية من خالل القيام بدراسات عميقة وجادة وطموحة للخروج مبواقف بناءة ومتميزة تتمثل في :
.1متوقع سياسي واقتصادي واجتماعي واضح .
.2مقاربة شاملة تشاركية وواقعية .
.3معاجلة كل املواضيع االقتصادية واالجتماعية عن طريق تدرج األولويات
.4دينامية جديدة لتطبيق املمارسات املثالية واألحسن من باب الدميوقراطية واملشروع السياسي.
وذلك من أجل مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل من بينهما :
 إشكالية البطالة التوزيع العادل واملنصف لثروات البالد جهويا ومجاليا واجتماعيا . املناصفة املجالية أو التمييز اإليجابي لفائدة العالم القروي وهوامش املدن . حتقيق تنمية اجتماعية متوازنة . التدبير املستدام للبيئة واملوارد الطبيعية .ب-رؤيتنا :
إن رؤية احلركة الشعبية لإلشكاليات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومعاجلتها تسير وفق املنطلقات
الفكرية والسياسية للحزب كما أنها تستمد موضوعيتها ومصداقيتها من التواجد الفاعل للحزب في الساحة
الوطنية والتجارب الكمية والنوعية التي راكمتها احلركة الشعبية من خالل اإلسهام في بناء دولة املؤسسات
وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية .
على الرغم من املجهودات التي قام بها املغرب خالل العشرينية االخيرة في ما يخص االختيارات
االقتصادية املبنية اساسا على االنخراط في اقتصاد السوق واألوراش الهيكلية ،لم نصل لألهداف
الطموحة واملشاكل االجتماعية في تفاقم مستمر.
ان التحوالت اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت ما يسمى باﻟرﺑﻳﻊ اﻟﻌربي تدفع إلى فتح افاق جديدة للتحول االقتصادي في
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غمار التحول السياسي الذي عرفه املغرب (ﻣﺳﺎر اﻟﺗحول دون ﺗﻐﻳﻳر أو زعزعة كيانه ونظامه املبني على
امللكية الدستورية والتعددية احلزبية وحرية التعبير في إطار احترام الثوابت العريقة لألمة) .
ان العهد اجلديد فتح آفاقا واعدة ودستور  2011يتيح اﻟﻔرﺻﺔ للقيام بإصالحات هيكلية لعصرنة
وحتديث اﻻﻗﺗﺻﺎد الوطني  .ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻓرﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣشاكل اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واالجتماعية اﻟﻣزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻌﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎبق .
ان ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ لم يقتصر ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺑل إﻧﻪ ﺟﻌل
اﻟﺗﻌﺟﻳل ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻣرا ﺿرورﻳﺎ أﻳﺿﺎ وﻣطﻠﺑﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﺗﺟﻧب اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ .
اصبح من الالزم القيام بإصالحات هيكلية ومصيرية بسرعة لتطوير باألساس آليات التضامن واحلماية
االجتماعية وتعزيز املكتسبات وضمان االستقرار االجتماعي للبالد.
انطالقا من هذه احلالة الراهنة يستوجب إعادة النظر في توجهات السياسات العمومية نحو بناء منوذج
منو اقتصادي جديد حيث:
 املبادرة احلرة تلعب دورا أساسيا في خلق الثروات وفرص الشغل .فرؤية حزب احلركة الشعبيةبالنسبة لالقتصاد تطمح لالنتقال التدريجي من منو مرتبط أساسا بالطلب الداخلي الى منو أساسه إنتاج
املزيد من القيمة املضافة لتلبية الطلب الداخلي واخلارجي.
 دعم الدولة للسياسات القطاعية بشراكة مع الفاعلني االقتصاديني مع مواكبة وتأطير االقتصاداالجتماعي التضامني وتوفير شروط االلتقائية بني املخططات القطاعية .
 مقاربة إرادية لتطور اقتصادي شامل أساسه اإلنصاف اجلهوي على مستوى املوارد والوسائل. إدراج التنمية املستدامة في سياسات القطاعات العمومية . األخذ باالعتبار التحوالت التي يشهدها االقتصادي العاملي:• إعادة التوازن بني القوى االقتصادية؛
• تعدد األقطاب االقتصادية ؛
• الدول الناشئة أصبحت محركا هاما لنمو االقتصاد العاملي في ظل تراجع اقتصاديات الدول املتقدمة
محاور الرؤية االقتصادية واالجتماعية والبيئية :
في إطار هذه الرؤية يتميز النموذج التنموي للحركة الشعبية باعتماده ثالثة ركائز :
الركيزة األولى  :منوذج منو اقتصادي أساسه القيمة املضافة والعرض.
الركيزة الثانية  :منوذج اجتماعي قائم على اإلنصاف والكرامة .
الركيزة الثالثة  :منوذج بيئي يستهدف احملافظة على البيئة وتثمني املوارد .
ترتكز رؤيتنا على عشرة محاور أساسية :
منوذج منو اقتصادي جديد.
1
االطار العام لالقتصاد.
2
التوازنات املاكرو اقتصادية.
3
خلق مناصب الشغل.
4
املالية العمومية والقطاع املالي اخلاص .
5
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6
7
8
9
10

سياسة االنفتاح على إفريقيا.
حتسني مستوى العيش ومحاربة الفوارق االجتماعية.
الشباب كقوة اقتصادية واجتماعية .
حتصني خلية األسرة .
البيئة والتنمية املستدامة .

املحور األول :نموذج نمو اقتصادي جديد:
ان اختيار احلزب يتوجه الى االنتقال التدريجي نحو منوذج منو اقتصادي تنموي أساسه العرض،
وإنتاج مزيد من القيمة املضافة ،واقتصاد السوق واملقاولة احلرة ،مضمونة بانفتاح مزيد من القطاعات على
املبادرة احلرة ،وتسهيالت الولوج الى التمويل وتبسيط املساطر االدارية املتعلقة باالستثمار .
مقرتحات:
• دعم االستثمار في مجال البحث العلمي .
• دعم الدولة لالستثمار في العالم القروي ولتثمني الثروات في املناطق اجلبلية والواحات .
• تقييم وإصالح النظم واالليات املتعلقة بتحفيزات ودعم الدولة  :صندوق املقاصة ،النظام اجلبائي ،أنظمة
التقاعد ....
املحور الثاني :اإلطار العام لالقتصاد
يحث احلزب على حتسني اإلطار العام لتدبير االقتصاد لتعزيز التنسيق الهادف بني مختلف القطاعات
املكلفة باملخططات القطاعية خللق جيل جديد من املقاولني ووضع أسس مقاربة جهوية حتد من تفشي
الفوارق االقتصادية اجلهوية.
مقرتحات :
اقتصاد اجلماعات الترابية في حاجة ماسة إلى الوسائل واملوارد للقيام بعملهم بصفة جيدة
•
وكاملة.
• سياسة خاصة بالعالم القروي مبوازاة مع تلك القائمة باملدن .
• خلق مناطق صناعية وخدماتية على مستوى اجلماعات.
• الشراكة بني القطاعني العمومي واخلاص لتقوية دور هذا االخير.
• تشجيع املقاولة النسوية ورفع تنافسية املقاوالت املغربية بصفة عامة .
• إدماج االقتصاد الغير املهيكل في املنظومة االقتصادية .
املحور الثالث  :التوازنات املاكرو اقتصادية.
إن احلزب يحث على التحكم الصارم في عجز امليزانية لكي يضل محصور بني  3الى % 4من الناجت
الداخلي اخلام ،ومديونية ال تفوق  % 60من الناجت الداخلي اخلام وكذلك التحكم في التضخم لضمان
إطار ماكرو اقتصادي مستقر ومحفز الستثمارات اخلواص الداخلية واخلارجية.
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مقرتحات:
• مزيد من الشفافية في استعمال العائدات اجلبائية بإنشاء ميثاق بني الدولة واملواطن في ما يخص مسار
هذه الضرائب في وقت محدد وأهداف معينة.
• تبني مقاربة واضحة في مجال املديونية العامة ،مع وجوب ارتباط هذه االخيرة مبشاريع استثمارية.
• حتسني احلكامة في ما يخص ميزانية الدولة واجلماعات واجلهات.
املحور الرابع  :خلق مناصب شغل
سيستعمل احلزب جميع الوسائل لربح التحدي القائم واخلاص بخلق مناصب الشغل عن طريق تطوير
مجاالت جديدة للتشغيل ،وحتسني وضعية الفنان والصانع التقليدي ،ودعم تطوير اقتصاد قروي مالئم
حلاجيات الساكنة .
مقرتحات :
• تطوير صناعة وتثمني النفايات العضوية والصناعية.
• تشجيع االقتصاد األخضر مع بناء القدرات واملهارات في مجال الوظائف اخلضراء (التدريب،
التكنولوجيا)...
• إنعاش االقتصاد االجتماعي بوضع إطار قانوني وجبائي مالئم .
• حتسني واقتراح مزيد من التدريب للشركات واملقاوالت ،خاصة الصغيرة واملتوسطة .
• حتسني وضعية الفنان والصانع التقليدي؛ إشراك جميع الفاعلني في تقييم ومواكبة البرامج املتعلقة
بالتشغيل (إدماج ،مقاولتي وتأهيل )
املحور الخامس :املالية العمومية والقطاع املالي الخاص
يحرص احلزب على حتقيق حكامة أمثل على مستوى اإلنفاق واالستثمار العمومني وكذا تنويع أمناط
متويل األوراش املهيكلة واستثمارات اجلماعات الترابية والقطاع اخلاص.
مقرتحات :
• وضع آليات للتقييم الدوري للسياسات العمومية.
• انفتاح الصفقات العمومية على املقاوالت الناشئة.
• مراجعة منط احلكامة في مجال طلبات العروض العمومية.
• دعم القطب املالي للدار البيضاء كمحور مالي جهوي .
• تنويع امناط التمويل من خالل دعم التمويل بواسطة رأسمال املخاطر والقرض التشاركي.
• إعادة النظر في املنظومة اجلبائية على أساس اإلنتاجية والعدالة االجتماعية .
• إصالح صناديق التقاعد.
املحور السادس  :تحسني مستوى العيش والحد من الفوارق
منذ نهاية تطبيق نظام التقومي الهيكلي ،لم يتمكن املغرب من تدارك الفوارق االجتماعية وهشاشة الفئات
ذات الدخل احملدود أو التخفيف من انعكاساتها على البنية املجتمعية املغربية،
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( جمود االرتقاء االجتماعي ،تزايد مدن الصفيح ،تخندق السكان في مساكن غير الئقة ،هشاشة فرص
الشغل العمالية.)...،
وستتبنى احلركة الشعبية هذا احملور كأولوية اجتماعية عبر رزنامة من التدابير الفعالة وغير املكلفة
التي تترجم مبدأ اإلنصاف االجتماعي وتضمن إعادة التوزيع العادل للثروات سواء بني الفئات االجتماعية
املختلفة أو بني اجلهات الترابية كافة .وبذلك سيكون تكافؤ الفرص وكذا حتسني مستوى عيش األسر،
املرتكزات اجلوهرية التي تنبني عليها مقترحاتنا.
مقرتحات :
• النهوض بالسكن املوجه لإليجار
• ضمان التماسك االجتماعي والتنمية البشرية
• إعادة النظر في نظام السلفات الصغرى بغية إنشاء آلية لتمويل األنشطة الفردية
• توسيع نطاق التغطية الصحية وتقاعد األشخاص املقصيني من النظام احلالي للتقاعد
( املقاولني الذاتيني ،الصناع التقليديني)..،
املحور السابع :الشباب كقوة اقتصادية واجتماعية
ال يعد الشباب الرهان األساسي لبالدنا فحسب بل يشكل التحدي األكبر في الوقت الراهن .وبطبيعة
احلال ،يعاني الشباب املغربي من غياب سياسة مالئمة تراعي التحوالت املجتمعية اجلارية على الصعيد
العاملي كما ال تأخذ في احلسبان اخلصوصيات الثقافية للمجتمع املغربي.
في هذا الصدد ،يراهن احلزب على تقوية أفضل ملشاركة الشباب في التنمية االقتصادية واالجتماعية
والبيئية والثقافية ببالدنا وعبر إعداد مخطط استعجالي للمواكبة بواسطة الشباب ولفائدتهم.
مقرتحات :
• إحياء دور الشباب
• تقوية الدعم املوجه للمقاولني الشباب ،خاصة في املناطق القروية والشبه حضرية
• حتسني شروط حياة الطلبة خالل فترة التحصيل الدراسي
• تكوين الشباب املنقطع عن الدراسة ودعمهم لبلورة مشروع مهني
• القضاء على كل اشكال التعسف والتطرف التي يكون ضحاياها شباب :العمل الشاق ،االجتار في
املخدرات ،التجنيد في تنظيمات إرهابية...،
• تشجيع املشاركة املدنية واجلمعوية لدى الشباب
املحور الثامن  :تحصني خلية األسرة
تعد األسرة املغربية النواة الصلبة للمجتمع ،وتتميز بكونها تضامنيه ومنسجمة وتشكل رابطا اجتماعيا
بني األفراد .عالوة على ذلك ،وبالنظر للظرفية االقتصادية الصعبة ،سجل واقع األسرة املغربية في السنوات
األخيرة العديد من املآسي االجتماعية الناجمة عن حدوث قطيعة مع قيمها .األمر الذي يدعو احلزب إلى
وضع سياسة أسرية من شانها تعزيز اإلنصاف بني الرجل واملرأة سواء في احلقوق أو الواجبات إلى جانب
حتقيق الرعاية الالزمة ملصالح الطفولة.
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فضال عما سبق ،تستدعي وضعية تزايد معدل شيخوخة السكان ببالدنا إيالءها عناية خاصة للعمل على
تفادي بروز ظاهرة التخلي العائلي عن املسنني.
مقرتحات :
• تكفل الدولة باألشخاص في وضعية هشاشة (املسنني ،ذوي االحتياجات اخلاصة ،األرامل،
االمهات.)......
• حماية الطفولة بواسطة ضمان شروط حياة كرمية حتى بلوغه  16سنة.
• حماية األمهات العازبات وأطفالهن.
املحور التاسع :سياسة االنفتاح على االسواق الواعدة خاصة افريقيا
جدد املغرب ،حتت الرعاية امللكية ،تأكيد ارتباطه الوثيق بجذوره اإلفريقية وبأهمية التعاون جنوب –
جنوب ،قصد احلفاظ على اخلصوصية اإلفريقية للعوملة والرفع من التنمية االقتصادية اجلهوية بفضل
تضافر جهود مختلف البلدان املتجهة في هذا املنحى .وفي هذا الصدد ،فإدارة العالقة مع البلدان اإلفريقية
يجب أن تكون جادة وفعالة وفي مستوى تطلعات البلدان الشقيقة على الصعيد االقتصادي وبوجه خاص
على املستوى البشري في مختلف جتلياته :التأشيرة ،الهجرة.....
إن احلزب يسعى العتماد سياسة تسامح اجتاه الهجرة اإلفريقية ويتجه لتطوير عالقات التبادل الثقافي
واالقتصادي والتجاري مع البلدان اإلفريقية الشقيقة.
مقرتحات :
• مواكبة ودعم االستثمار جنوب جنوب
• دعم التصدير واملقاوالت التصديرية نحو األسواق األفريقية
• تقييم ومتابعة اتفاقيات االستثمارات مع البلدان األفريقية
• إقامة نظام مماثل للبرنامج األوربي  Erasmusاملتعلق بالتبادل بني الطلبة األفارقة ؛
• تنظيم حمالت حتسيسية حول مزايا الهجرة األفريقية
احملور العاشر :البيئة والتنمية املستدامة .
إن مستقبل املغرب رهني مبدى جناعة سياسته اخلاصة بحماية البيئة والتنمية املستدامة ،إن حزب
احلركة الشعبية يتوخى سياسة بيئية تروم إقرار املساواة بني املواطنني من أجل احلصول على املياه
والتمتع ببيئة صحية لتوفير أسس التنمية املستدامة ،ومن األهداف االستراتيجية لهذه التنمية نذكر على
اخلصوص :
.1تعزيز حماية املوارد واألوساط الطبيعية واحملافظة عليها والوقاية من التلوث ومكافحته.
.2إدراج التنمية املستدامة في سياسات القطاعات العمومية .
.3البحث املنهجي عن التماسك والتكامل في السياسات العامة .
.4خلق قيمة مضافة واحلد من التلوث ومكافحة الفقر والهشاشة االجتماعية عن طريق االقتصاد
األخضر.
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مقرتحات :
• تقوية اإلطار املؤسساتي الذي يعنى بتدبير املجاالت البيئية جهويا وجعله من أولويات تنزيل اجلهوية
املتقدمة،
• وضع نظام للمراقبة والرصد وتعزيز التفتيش،
• دعم اجلماعات احمللية وتقوية القدرات في مجاالت احلفاظ على البيئة،
• تعبئة موارد مالية إضافية في إطار التعاون الدولي ،بغرض متويل مشاريع في مجال االقتصاد
األخضر،
• دعم اجلمعيات البيئية للمشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها احلفاظ على البيئة.
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