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تقديـــم

َنة لرؤيته  1. استجابًة لنداء جاللة امللك محمد السادس، يتقدم حزب التقدم واالشرتاكية بهذه املذكرة امُلَتَضمِّ
وُمرتِكزا عىل مرجعيته  الدستور،  ُمنطِلقا من مقتضيات  الجديد،  التنموي  النموذج  واقرتاحاته بخصوص 
التكيف  َنـــُه من  َمكَّ الذي  السيايس  الفكري ورصيده  إنتاجه  تراكم  التقدمية واالشرتاكية، وُمعتِمدا عىل 
املتواصل مع تطور املعطيات املجتمعية، ال سيام من خالل استثامر االجتهاد الجامعي نظريا ومامرسًة، 
وُمستِندا بالخصوص إىل خالصات الجامعة السنوية التي نظمها حول النموذج التنموي، وكذا ُمخرجات 
منتديات النقاش املوضوعاتية التي تلتها، آمال أن تشكل ُمساهمُتُه لَــِبَنًة صلبًة من ِضْمِن لَـــِبَنــاِت هذا 

الورِش الوطني الَبالِِغ األهمية.

2. إِنَّ صياغَة بديٍل جديٍد وناجٍح لنموذٍج تنموي ُمَتَجاَوز، تقتيض إحداَث القطائِع الجريئة والرضورية يف 
املنهجيات كام يف املقاربات التي تختزل التنمية فقط يف أبعادها االقتصادية واالجتامعية، ذلك أنَّ أَيَّ إقالٍع 
تنمويٍّ قوي َيــُمــرُّ أساسا، وبالرضورة، من خالل إصالٍح سيايس ومؤسسايت عميق يتوجه، بال أدىن تردد، 
القوية مبصداقيتها ونجاعتها،  واملؤسسات  والقانون  الحق  الدميوقراطية ودولة  بناء  استئناف مهمة  نحو 
املشاركة  حق  من  واملواطنني  املواطنات  كافة  ومتكني  املجتمعيني،  الفاعلني  جميع  قدرات  تعزيز  ونحو 
الفعلية يف صناعة القرار العمومي، حفظا وتعزيزا لكرامتهم وضامنا لحقوقهم يف حرية االختيار والقرار 

والولوج املتكافئ للموارد العمومية املختلفة.

اإلصالح،  ُمْعــَتَبــرًة عىل طريق  أشواًطا  ُتنَكــر، وقطعْت  ال  قد حققت مكتسباٍت  بالُدنا  كانت  وإذا   .3
منظومًة  النجاعة،  متفاوتــِة  تجارَب  أفرزت، من خالل  باملقابل  فإنها  األخريين،  العقدين  ال سيام خالل 

مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية تتأرجح بني عنارص النجاح وعوامل النكوص.

4. واليوم، بفعل الرتابطات الجدلية بني كافة املتغريات، ومن أهمها تأزُم األوضاع الدولية   ال سيام منها 
النامية  الدول  تعرفها  التي  الحاد  الدميوغرايف  االنتقال  وَتــِبَعاُت  الغريب،  العامل  يف  تجري  التي  التقلبات 
كاملغرب، نحن يف مرحلة تاريخية تستلزم، بإلحاح، إعامَل التفكري الجامعي وَتــَملُّـــَك اإلرادة القوية، من 
أجل التقييم الرصني واملوضوعي لكل الرتاكامت واستخالص ما يتعني علينا القيام به، وتشكيل رؤيٍة للحارض 

واملستقبل، عرب املزج الخالق بني ثالثة توجهات أساسية:

• تثمني الرتاكامت الحضارية واملوروث التاريخي الذي يجسد موضوَع إجامٍع وطني ال يجوز التفريط فيه 
بأي شكل من األشكال وألي سبب من األسباب، 

• تطلع مكونات املجتمع املغريب وقواه الفاعلة نحو بلوغ أفق وطني حدايث دميقراطي وعادل، َيــْمــَتــُح 
من رشعية التاريخ ويتقيد برضورة ومتطلبات التجديد،

• االنخراط الجامعي واإلرادي والحاسم يف بناء الوطن عىل أسٍس إيجابية جديدة، مبا يجعل ُكلَّ مواطٍن 
يشعر بالثقة واالنتامء والكرامة واألمان واإلنصاف، بعيدا عن أَيِّ إحساٍس بالهامشية أو املهانة أو الالجدوى.

ولن يتأىت ذلك إال بفضل سياسات إرادية وقوية تشارك يف بلورتها وتفعيلها كافُة القوى واملؤسسات، وترتكز 
عىل منهجياٍت جديدٍة ُتشكُل قطائَع حقيقيًة مع منطِق الخضوع للمصالح الفئوية، ومع الحلول السطحية، 

واإلجراءات الظرفية، وامُلقاربات القصريِة النََّفس.
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              تشخيص تركيبي لفضائل وحدود النموذج التنموي الحايل

ومبحدودية  ملهامه،  الحايل  التنموي  النموذج  باستنفاِذ  للبالد  الحية  الفعالياِت  جميُع  اليوم  ُتــِقـــرُّ   .5
فعاليته. ومع ذلك ِمْن باِب اإلنصاِف واملوضوعية، يتعني االعرتاُف أيضا بأن النموذَج التنمويَّ الذي نحن 
عليه اليوم، أو منوذَج النمو حسب َمْن ينازُع يف أن املغرب له أصال منوذٌج تنموي، كانت له فضائُل عدٌة 
عىل مستوى تطوير البناء الدميقراطي، ومتتنِي القدراِت االقتصاديِة واإلنتاجيِة الوطنية، والرفِع من املستوى 
املعييش العام للمواطنات واملواطنني، واالنفتاِح حضاريا وثقافيا عىل الفضاء الكوين مبفهومه الحدايث وبقيمه 
املتقدمة، ال سيام خالل العقدين األخريين منذ اعتالء صاحب الجاللة امللك محمد السادس العرش. ومن 
بإقرار دستور  َجُة  وامُلَتــوَّ بالُدنا  التي راكمتها  الدميقراطية والحقوقية  املكتسباُت  فيه ذلك:  بني ما تجىل 
والداعمُة  اإلنسان  لحقوق  امُلَكــرَِّســُة  والقواننُي  األرسة،  ومدونُة  واملصالحة،  اإلنصاِف  ومسلسُل   ،2011

للحريات، ودعم األحزاب السياسية، إلخ…..

6. كام برزت َحَسَناُت ذلك، اقتصاديا، من خالل ِمْحَوِريَّــِة َدْوِر االستثامر العمومي يف تشييد بنياٍت تحتيٍة 
مهمة، واعتامد اسرتاتيجياٍت قطاعيٍة يف مجاالٍت اقتصاديٍة متنوعة، صناعية وفالحية وخدماتية وطاقية 
َـّــَنــْت من تطويِر قدرات وأداء  وسياحية وغريها، لَْم َتأِْت ِبُكلِّ ما كان منتظرا منها، لكنها رغم ذلك َمكـ
االقتصاد الوطني وتقوية نسيجه، ومن ضبِط التوازنات املالية، والرفِع من معدالت النمو السنوية، ال سيام 

خالل العقد األخري إىل حوايل %5، مع ما واكَب كلَّ ذلك من تقدٍم رقمي.

االجتامعية،  العدالة  تحقيق  وإىل  واملجالية،  االجتامعية  الفوارِق  ُمحاربِة  إىل  أيضا  بلدنا  وسعى   .7
التعليم،  تعميم  خالل  من  خاصة  البرشية،  التنمية  مؤرشات  من  ويرفع  اإلنسان  كرامًة  َيُصوُن  ِبـاَم 
البرشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  واعتامد  واالجتامعية،  الصحية  التغطية  تعميم  يف  والرشوع 
امُلفرتِض االجتامعية  اإلجراءات  من  ذلك  وغري  والسكن،  والصحة  للتعليم  العامة  املردودية   وتحسني 

ـُـْسِهَم يف دعم قدرات  الفئات املستضعفة والوسطى. أن ت

والثقافية،  الحضارية  واألبعاد  القيمية  الجوانب  إغفاُل  ميكُن  ال  ب،  امُلَركَّ التنموي  الجهد  هذا  ضمن   .8
اتجاه مزيد  الديني يف  الحقل  تأطرِي  باألمازيغية كلغٍة وثقافة، وكذا مقاربِة  ال سيام من خالل االعرتاِف 
من االعتدال واالنفتاح والتسامح، وأيضا عرب انخراط املغرب يف عدد من االتفاقيات الدولية ذات البعد 

التحديثي والكوين.

9. لكن مع كل هذه املجهودات، ورغم كل ما بلغه حجم االستثامر العمومي، ظل اقتصاد بلدنا يعاين من مُنُوٍّ 
هش ومرتبط بالعامل املناخي والتقلبات الخارجية، وبوتريٍة متواضعٍة معدلها دون %3 يف األعوام األخرية 
ُن من استيعاب األفواج املتصاعدة لطالبي الشغل )حوايل 200.000 سنويا(، كام  مُتَكِّ العقد، ال  من هذا 
ظلت الفوارق االجتامعية واملجالية ُمتَِّسَعًة، مبا يؤرش عىل متركِز الرثوِة الوطنية بني أيدي أقليٍة من املجتمع 
للدولة،  ُمْفرَِطنْيِ  ُل عمليا من مركزيٍة ومتركٍز  ُيَسجَّ ما  إىل  باإلضافة  ترابيٍة محدودة،  وتداولَِها يف مجاالٍت 
االجتامعية  واملطالب  والحاجات  التعبريات  استيعاب  يف  املؤسساتية  القدرات  وإضعاِف  هدِر  مقابل  يف 

والتجاوب معها داخل املجاالت الرتابية املحلية.
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10. يف نفس الوقت، من الواضح اليوم أن كثريا من السياسات العمومية ال زالت تغذي نظاما ريعيا يتمظهِر 
بالخصوص يف عدد من أشكال الدعم العمومي غري املربر، ويف عدد من التحفيزات الرضيبية االنتقائية، ويف 
تحرير أو فرض األسعار، ويف تدبري بعض عمليات الخوصصة، وكذا يف تدبري عدد من االستثناءات املمنوحة 
للتنافسية امُلنافية  املامرسات  ومواجهة  مراقبة  عىل  القدرة  تطوير  مجهود  وضعف  العقار،  إىل   للولوج 
وعميق،  جدي  بشكل  ُتِعــيــُق،  التي  التمظهرات  من  وغريها   ،)Pratiques Anticoncurrentielles(

انبثاَق اقتصاٍد وطني منتج وُمدمج وذي إنتاجيٍة وتنافسيٍة عاليتني.

خدماٍت  إنتاج  أجل  من  والكافيَة  الرضوريَة  املقوماِت  متتلك  مل  العمومية  السياسات  فهذه  لذلك،   .11
عمومية ناجعة وذات جودة، ال سيام يف قطاعات أساسية مثل التعليم وتعميم املعرفة والصحة والتشغيل 
والسياحة والشباب والعدالة، إلخ...، بل ساهمت نقائُصها، باملقابل، يف إقصاء فئات واسعة من املجتمع من 

االندماج الطبيعي يف سريورة اإلنتاج واالستفادة املتكافئة من التوزيع العادل لخريات البالد.

12. كام أن جل االسرتاتيجيات التنموية والربامج القطاعية، التي كان ُيْرَجى منها منوٌّ اقتصادي وتحسٌن 
صعوبات  ومن  والتقائيتها،  حكامتها  من ضعف  مجملها  يف  تشكو  تزال  ال  العامة،  االجتامعية  لألوضاع 
االقتصادي غري  النشاط  بإدماج  املتصلة  الرئيسية  التحديات  متويلها، وضعف قدرتها عىل مواجهة بعض 
املهيكل، وبإصالح اإلدارة التي الزالت تتسم خدماُتها بالبطء والتصلب وقلة النجاعة والتدبري الرتايب غري 
التنافس  وهيمنُة  الشفافية،  منها ضعُف  عديدٌة  شوائُب  تتجاذبه  الذي  األعامل  مناخ  وبتجويد  السوي، 
يتعني  ما  القضايئ، وذلك برغم  النظام  الثقة يف  الرشوة والزبونية والريع، وضعف  الرشيف، وتفيش  غري 
تسجيله من مجهوداٍت عىل كل هذه األصعدة. إنَّ ُجلَّ نقط الضعف هاته تجد تفسريها يف عدم تأطري 
هذه االسرتاتيجيات والربامج مبقاربَتْي التخطيط والتقييم اللتني تسمحان بالتتبع الصارم إلنجاز املشاريع 

ومعالجة النقائص. 

13. لقد أضحت أعراُض ونتائُج هذه السياسات واالسرتاتيجيات العمومية التي تؤكدها مؤرشات وتقارير 
املجلس  الدويل،  البنك  ترانسبارانيس،  البرشية،  التنمية  )مؤرشات  ودولية  وطنية  ملؤسسات  متعددة 
والتخطيط...(،  لإلحصاء  السامية  املندوبية  للحسابات،  األعىل  املجلس  والبيئي،  واالجتامعي  االقتصادي 
تتجسد بشكل صارخ ومقلق يف أوساَط مجتمعيٍة مختلفة، من نساِء ورجاِل األعامل إىل الفئاِت املستضعفة، 
مرورًا بالطبقاِت الوسطى، وذلك من خالل تعبريات عديدة، وبأساليب متنوعة، تعكس حريًة حقيقيًة وقلقا 

مسترشيا، من جراء النقائِص والسلبياِت العديدة التي تواجهها بالدنا. 

14. لكن ما ميكن أن يجعل الوضع يتفاقم أكرث هو الرتدُد الحاصُل عىل مستوى تفعيل مقتضيات الدستور 
يف بنائه الشامل واملتكامل، وما يتعرض له كذلك الحقُل العمومي،  وال سيام مكوناُتُه املؤسساتية والسياسية 
والحزبية، من إضعاٍف وإنهاٍك وتحجيٍم وتبخيس يجعله عاجزا عن االضطالع بوظائِف الوساطِة وإنتاِج 
َين وُمَعبِّأَِين وقادَرِيِن عىل فتح آفاق  رِّ الحلول وتنفيذها، وعن إفراز عرٍض وخطاٍب سياسيني ُمِقِنَعنْي وُمَؤطِّ

األمل وعىل تبديد ضبابية الحارض وانسداد اآلفاق.
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             رضورة انبثاق منوذج تنموي بديل للجواب عىل األسئلة الكربى

15. كام أكد عىل ذلك صاحُب الجاللِة يف العديد من خطبه املوجهة لألمة، فقد آن األواُن للخوض يف رسم 
وتدقيق مقومات ومداخل وتفاصيل منوذج تنموي جديد يضمن يف آن واحد منوا اقتصاديا متسارعا وتنمية 

شاملة وعادلة ودميقراطية متينة.

16. إن النموذَج التنموي ال يعني املرشوع املجتمعي، ويف نفس الوقت ال ميكن اختزاُلُه يف برنامٍج إمنايئ أو 
برنامٍج حكومي بإجراءاٍت محددة بعينها، فالتنميُة مفهوٌم أوسُع يتجاوز مسألة الزيادة يف الرثوة، ليشمَل 
تغيرياٍت  إحداَث  يتيُح  بشكٍل  واملؤسسية،  واالجتامعية  االقتصادية  الهياكل  وإصالَح  التوزيع  ُطُرَق  أيضا 
بنيويٍة يف املجتمع، من خالل إطالِق دينامياٍت اجتامعيٍة ُتِشيُع التعبئة والحامس لدى املواطنات واملواطنني. 
ومبعنى آخر فإن النموذج التنموي هو مبثابة تصوٍر مرجعي للخياراِت واإلصالحاِت والتوجهات والقطائع 
الكربى امُلتعني إحداثها لــبناء سياساٍت عموميٍة مبنهجياٍت ومقارباٍت جديدة، يف إطاِر مرشوعنا املجتمعي 

القائم، إمنا بشكٍل عابٍر لألزمنة والربامج واإلجراءات الحكومية والتدابري القطاعية.

مجتمعنا  مقومات  من  وبلورته،  فيه  التفكري  بصدد  نحن  الذي  التنموي  النموذج  ينبثق  أن  يتعني   .17
والتاريخية  الثقافية  ومن خصوصياتنا  واملتجددة،  املتصاعدة  حاجياته  من  ينبع  وأن  وطننا،  ومكتسبات 
ُن متوقع بلدنا يف محيطه الدويل، ويعيُد الثقة لدى  والحضارية، ومن مؤهالتنا املادية والالمادية، مِبَا ُيَحسِّ
بتقديم  ُمَطالٌَب  الجديد  التنموي  فالنموذج  ولذلك  وقواه.  ومؤسساته  وطنهم  يف  واملواطنني  املواطنات 

األجوبة الرصيحة عىل األسئلة املتعلقة باختياراتنا الكربى، ومن أهمها:

بناء  أنها رافعٌة أساسيٌة ال ميكن االستغناء عنها يف  أم  للتنمية؟  تأثيٍث تكمييل  ُمَجرَُّد  الدميقراطية  • هل 
وتفعيل النموذج التنموي وإنجاحه؟ 

• ما الغايات الجوهرية من العملية االقتصادية؟ وأي مكانة للمواطن فيها؟ 

• ما دور كل فاعل من مختلف الفاعلني: الدولة والقطاع الخصويص واملجتمع املدين؟ والهيئات السياسية 
واملثقفون...؟ 

• أي أولويات اقتصادية جديدة، بالنظر إىل مستلزمات االستقالل االقتصادي ومحاربة الفوارق االجتامعية 
واملجالية وتحسني مستوى عيش املواطنات واملواطنني؟ 

• ما هي أشكال وآليات الحكامة التي ينبغي اعتامدها وتفعيلها من أجل إنجاح النموذج التنموي الجديد؟ 

• كيف السبيل إىل اندماٍج أكرَث نجاعًة وفاعليًة وتأثريا يف السوق الدولية لالستفادة من إيجابيات العوملة 
وتفادي، أقىص ما ميكن، سلبياِتَها؟ ......
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II - الركائز األساسية للنموذج التنموي الذي يقرتحه

حزب التقدم واالشرتاكية
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18. يتعني اإلقراُر برضورة تأسيس أيِّ منوذٍج تنموي يتوخى الفعاليَة والنجاعة عىل نظرٍة شموليٍة للمسار 
التنموي، تستحرض ُمختِلَف أبعاِدِه وركائزِِه، بشكل يتيح التكامَل وااللتقائيَة يف ما بينها، مع رضورِة إيالِء 
السؤاِل الدميقراطي واملؤسسايت والحقوقي اهتامما أساسيا، باعتبار حقوق اإلنسان وحدًة متكاملُة ال تقبل 

التجزيء وال االنتقائية،  فهي َمَدِنَيٌة وسياسيٌة واقتصادية واجتامعية وثقافية وبيئية.

به  املغاريب واملتوسطي واإلفريقي، وما ميكن أن يضطلع  الدويل واإلقليمي،  البعد  19. ذلك دون إغفاِل 
املغرُب بهذا الصدد كرشيٍك اقتصادي قوي وفاعل ومؤثر، وهو األمر الذي يستدعي األخَذ بعني االعتبار 
وانعكاساتها،  املناخية  وبالتغريات  الرقمية وآفاقها،  بالثورة  يتصل  ما  فيها  املتسارعة عامليا، مبا  التطوراِت 

وباملقاربات الحامئية املتصاعدة والحروب التجارية، وكذا الجوانب اإليكولوجية والثقافية.

20. كام أن النموذَج التنموي الجديد ينبغي أن ُيْدِرَج أوضاَع بالدنا الحالية وآفاِقها املستقبلية ضمن سريورِة 
تفكرٍي وقراٍر تفاعيل مع أوضاع جرياننا ورشكائنا، مام يحتم علينا إِجراَء التقييِم الرضوري آلثاِر العوامِل ذاِت 
وتحدياٍت  أسئلٍة  من  تطرحه  وما  الحر  التبادل  التفاقياِت  بالنسبة  خاصًة  الوطني،  اقتصادنا  الصلة عىل 
جدية من حيث َوْقُعَها السلبي عىل القدراِت التنافسية لنسيجنا االقتصادي وعىل املقاولة املغربية، وهو ما 
يستدعي اعتامَد تدبرٍي جديٍد ملختِلِف الرشاكات، مبا يتيح إمكانياٍت أفضَل لخدمة املسار التنموي الوطني 
الهجرة واألمن واإلرهاب،  الوطنية، كام يقتيض تدبريا مشرتكا ومندمجا لقضايا  التنموية  وِحْفِظ املصالح 

ِل املخاطر واملسؤوليات والتَِّبَعات واألعباء مع البلدان والتكتالت الدولية املعنية.  يقوم عىل تقاسم َتَحمُّ

ِئـــِه  21. يف ذات الوقت، َيــْنــَبــِغي تقويُة املركز املحوري والرائد والواعد الذي تتجه بالدنا، بثبات، نحو َتَبـوُّ
الرهاناِت  واعتباِر  بتقييم  وأيضا  التنموية،  واإلمكانياِت  الفرِص  بتقييــِم  املسار  هذا  وإرفاُق  إفريقيا،  يف 
الجديدة ومبساعي االنخراط يف املسلسالت االندماجية يف  املتصلة برشاكاته  واألعباِء االقتصادية واملالية 

غرب إفريقيا وعىل الصعيد القاري عموما.

22. يف ظل ذلك كله، يتعني التحكُم يف قدرِة بالدنا عىل االندماج اإليجايب والفاعل يف االقتصاد العاملي، مبا 
ُنُه من االستفادِة من التطوراِت العلمية والتكنولوجية املتسارعة، ومن الثورة الرقمية، بغرض االجتياز  مُيَكِّ

الناجح والسلس والرسيع لعدة مراحل تنموية وااللتحاق ِبَرْكِب الدول الصاعدة، ثم الدول املتقدمة.
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استنادا إىل هذه املنطلقات األساسية العامة، نعتقد يف حزب التقدم واالشرتاكية أن َثََّة خمسة مداخَل 
أساسية يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد الذي نقرتحه: 

          املدخل األول: وضع اإلنسان يف قلب العملية التنموية

23. إن حزَبَنا ال يشاطُر املقاربَة القامئَة عىل أن آلياِت النمو الرأساميل وقوانني السوق قادرٌة لوحدها تلقائيا 
عىل أن تحقق التوازَن االجتامعي، من خالل إعطاء األولوية إلنتاج الرثوة عىل حساب نظاِم توزيعها املنصف، 
بل يرى أن منطق النمو االقتصادي ليس نقيضا للعدالة االجتامعية، وأن العمليتني متالزمتان، والدليُل عىل 
ذلك أن املجتمعات التي تعرف توزيعا عادال للرثوة هي التي تسجل ِنَسَب منو مرتفعة، وهي التي أيضا ُتظهر 

مناعًة أكرب ومقاومًة أنجع لألزمات، وهو ما اتضح جليا إبان وبعد اندالع األزمة املالية الدولية سنة 2008.

والتكوين،  الرتبية  ويف  املعرفة  اقتصاد  يف  االستثامُر  هي  األول  املدخل  لهذا  األساس  الركيزة  وتظل   .24
والقضاُء النهايئ عىل الجهل واألمية، وتحسنُي قدرات النظام التعليمي الوطني، خاصة العمومي، واالعتامُد 
عىل املدرسة العمومية املجانية مبقوماِت التفوق والجودة، واالرتقاُء بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

ليصال تدريجيا إىل املستوى الذي بلغاه يف الدول الصاعدة.

25. أما ركيزته الثانية فهي تلك املرتبطُة بضامن الصحة السليمة للمواطنات واملواطنني، خاصة من خالل 
تعميم التغطية الصحية وتحسني تدبريها، وتجويد مستوى الخدمات الصحية، حيث يظل الهدف األسمى 
هنا هو تحقيق “أرضية الحامية االجتامعية الشاملة “ كام هي متعارف عليها دوليا، وذلك مبا يبعث روح 

االطمئنان لدى املواطنات واملواطنني. 

26. ويشكل خلق فرص الشغل، إىل جانب محاربة البطالة والهشاشة، عنرصا أساسيا يف هذا البعد، حيث 
املواطنات  جميع  ومتكني  منهم،  الشباب  وخاصة  عنه  للباحثني  العمل  توفري  عىل  الحرَص  األمُر  يقتيض 
واملواطنني من دخل قار، مبا يصون كرامَتُهْم وُيعيد الثقَة إليهم، ال سيام من خالل إذكاء الشعور لديهم 
بأنهم مشاركون فعليون وفاعلون يف املجهود التنموي الوطني ومستفيدون منه، كام ينبغي إيالُء عنايٍة 

متميزٍة للفئاِت ذاِت االحتياجاِت الخاصة واملسنني، والقضاُء عىل كل أشكال التهميش والهشاشة.

27. وألجل تقويِة التالحم الوطني ومتتني الشعور باالنتامء وتوطيِد ومَتَلُِّك ُكلِّ املواطنات واملواطنني للنموذج 
َـّــُن ُمحاربُة الفوارق االجتامعية واملجالية والنهوض باملناطق النائية والجبلية يف  التنموي املقرتح، َيَتـَعـي

إطار األولويات التي َسرُتَْسُم للسياسات العمومية.

28. إمنا ستظل األهداف االجتامعية أعاله مجرد نوايا عامة، ما مل تواكبها إصالحاٌت كربى كفيلٌة بتحقيق 
واملواطنني  املواطنات  عيش  مستوى  عىل  االجتامعية  العمومية  السياسات  من  املتوخى  اإليجايب  الوقع 

املستهدفني منها، ال سيام من خالل:

• تحسني القدرات املؤسساتية لإلدارة يف الربمجة واإلنجاز والتتبع، يف جميع القطاعات، وخاصة يف الصحة 
والتعليم،
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• تقوية كفاءة االستهداف االجتامعي واملجايل للسياسات العمومية االجتامعية، 

• ترسيخ ثقافة ومامرسة االستهداف مبرجعيات مقاربة النوع، 

• تقوية آلية الوساطة املؤسساتية للدولة داخل املجاالت الرتابية الجهوية واملحلية،       ال سيام عرب تطوير 
مصالح الالمتركز اإلداري وجعلها ُمَحاِوًرا فعليا ورشيكا موثوقا للوحدات الرتابية الالمركزية.

• تقوية القدرات التنظيمية داخل املجاالت الجهوية واملحلية ملختلف الصناديق واآلليات اإلدارية التي 
تستهدف إنعاش الشغل ودعم املقاولة الصغرى. 

           املدخل الثاين: منو اقتصادي رسيع ومضطرد

إنتاُج  يظل  ما  بقدر  بنجاح،  واقعنا  إىل  ينقله  أن  للمغرب  ميكن  جاهٌز  تنموي  منوذٌج  هناك  ليس   .29
حزب  يف  نعتقد  مثة  ومن  بالدنا،  ولخصوصيات  لواقعنا  طبقا  صياغته  عىل  بقدرتنا  رهينا  النموذج  هذا 
التقدم واالشرتاكية أن اقتصادنا يتعني أن يقوم عىل دور استثامري وتأطريي وتوجيهي أسايس للدولة، يف 
إطار التكامل والرشاكة مع القطاع الخصويص، ضمن تخطيٍط اسرتاتيجي يوضح، بشكل غري جامد وقابل 
للتكيف، اآلفاق واألهداف التنموية ودور مختلف الفاعلني، وآجال اإلنجاز للتحكم يف عنرص الزمن الذي 

يتعني استحضار أهميته عىل الدوام.

30. اقتناُعَنا يف حزب التقدم واالشرتاكية، إذن، راسٌخ يف أن للدولة دورا محوريا يف بناء اقتصاد وطني منتج 
ومدمج، نظرا لضعف ُنْضِج الرأسامل الوطني الذي، عىل الرغم من أشكال الدعم املختلفة التي يتلقاها من 
الدولة، الزال يتوجه أساسا نحو النشاط االقتصادي املرتبط بالعقار والفالحة والبناء والسياحة والخدمات، 
وال َيْجُرُؤ عىل املجازفة، إال نادرا، يف املجال الصناعي، وال ينخرط يف املامرسات التنافسية إال لاَِمًما، كام ال 
ُيْحِسُن االستفادَة من األسواق التي تفتحها أمامه اتفاقيات التبادل الحر. ويف هذا اإلطار، يتعني االعرتاف 
االجتامعي  للخصاص  الهائل  الحجم  بفعل  مرتفعًة  مستوياٍت  بلغ  الذي  العمومي  االستثامر  بأن  كذلك 
واالقتصادي والثقايف، مل يتمكن من إفراز وترية منو يف مستوى االنتظارات والتطلعات، وذلك بسبب َكْوِن 
عدٍد من السياسات العمومية يف الواقع تغذي نظام الريع بجميع أشكاله ومتظهراته، ال سيام عرب آلياِت 

الدعم التي ُتْخِطُئ االستهداَف االجتامعي امُلفرتض أنه َجْوَهُر وغايُة هذه السياسات. 

31. لذلك، فنجاح مسارنا التنموي سيظل رهينا بإحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر 
الفرص،  وتكافؤ  واالبتكار  املنافسة  يتأسس عىل  بديال  اقتصاديا  نظاما  وُتِقـــيُم  الوطني،  االستثامر  حاليا 

السيام من خالل:

• املراجعة الجذرية ألنظمة الدعم والتحفيز من أجل جعلها منسجمًة مع غايات االستهداف االجتامعي،

• عقلنة تأطري نظام االستثناءات وجعله خاضعا ملعايري االستحقاق واملصلحة العامة، 

• إعادة النظر يف منظومة الصفقات العمومية، يف اتجاه تعميم إلزامية العمل مبقتضياتها عىل كافة الهيئات 
العمومية، ومِبَْنَحى تقوية الشفافية وحرية املنافسة وتكافؤ فرص الولوج إليها، مع إدراج مقتضياٍت تتيح 

األفضلية للمقاولة الوطنية الصغرية واملتوسطة،

الفرص واملنافسة  اقتصاد وطني يرتكز عىل تكافؤ  إنعاش  التي تساهم يف  • تقوية املؤسسات واآلليات 
واالبتكار.
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مسار  يف  ُقُدًما  امليض  عىل  يتأسس  أن  يتعني  االقتصادية،  جوانبه  يف  التنموي،  النموذج  أن  ونعتقد   .32
أساس  عىل  التكنولوجيات،  أحدث  عىل  واالعتامد  كبرية،  مضافة  قيمة  خلق  عىل  عالية  بقدرة  التصنيع 
االعتامد  املتوازن عىل االستهالك الوطني وتلبية حاجيات السوق الداخلية من جهة، وعىل تنمية قدراتنا 
التصديرية من جهة أخرى. وألجل ذلك يتعني توفرُي الرشوِط املالمئة لتشجيع املقاولة املغربية واإلنتاج 
الوطني، وهو ما ينبغي أن يتكامَل مع االسرتاتيجيات التنموية القطاعية القامئة، رشيطَة الحرِص عىل ضامن 

حكامتها والتقائيتها.

البنياِت  تغيرَي  تروم  داخليًة  عمليًة  ُل  ُيَشكِّ الذي  ذلك  هو  اعتامُدُه  يجب  الذي  البديل  التصنيع  إن   .33
االقتصادية وَنْسَج عالقاٍت مكثفٍة بني مختلف مكونات االقتصاد الوطني، وخاصة بني القطاعني الفالحي 
والصناعي، بغرض الزيادة يف القيمة امُلضافة الوطنية، مام يستدعي االستثامَر يف توفري املهارات البرشية 

والتكنولوجية وترسيَخ ثقافٍة مالمئٍة تتأسس عىل تحويِل مواَد أوليٍة سواء كانت وطنية أو مستوردة.

َن تطويُر املنظومات االقتصادية )Les Ecosystèmes(، يف إطار مخطط الترسيع االقتصادي،  34. لقد َمكَّ
ِباَلَدَنا من احتالل مواقع رائدة يف بعض القطاعات التي باتت تتبوأ مكانة مهمة يف الصادرات املغربية، 
َواَكَبَها تطوٌر مهم لنسب اإلدماج بــها  )Taux d’intégration(، )معدل اإلدماج يف قطاع صناعة السيارات 
مثال يتجه نحو بلوغ %65(، ويف هذا اإلطار نعترب أنه من الحيوي مواصلة هذا املجهود يف اتجاه تطويٍر 
َر  صناعيٍّ عىل أساس َمَسالِك )Filières( مندمجة ومرتبطة مبنظوماٍت اقتصادية متخصصة، مام سيتيح َتَوفُّ
وظهوَر صناعٍة ُمَصنَِّعة ودامجة تكوُن الغايُة منها تحقيُق التنمية االجتامعية واالعتامُد عىل العمل املؤهل 

والحد من سياســـة “العمل الرخيص” امُلعتَمــد يف نظام املناولة.

35. فاالندماُج الصناعي يظل مسألًة رضوريًة إلنتاج جزٍء كبرٍي من اآلالت والتجهيزات والربامج املعلوماتية 
التي تتطلبها الصناعات، وبدونه يصعب كثريا الحد من العجز التجاري املزمن الذي تعانيه بالُدنا، كام أنه 
ال ميكن تحقيق تنمية صناعية حقيقية دون انخراط املقاولة الصغرى واملتوسطة، مام يقتيض إعادَة هيكلة 
نسيجها وتقويَة تنافسيتها وتأهيلها تنظيميا وماليا وبرشيا، كام يتعني يف نفس الوقت العمُل عىل خلِق 
رشكات مغربية مبثابة “أبطاٍل صناعيٍة وطنية”  )Des champions Industriels Nationaux( يف املجال.

36. يف نفس الوقت، فارتكاُز النموذج التنموي البديل عىل التصنيع يتعني أن ُتصاحَبُه تعديالٌت جوهريٌة 
يف سياسة القطاع البنيك الذي عىل الدولة إعادُة توجيِهِه نحو متويِل املشاريِع االستثامرية الصناعية ذات 
القيمة املضافة، ومتكيُنُه من اآلليات التي تساعده عىل ُحْسِن تعبئة وتوظيف املدخرات بطريقة ُتفيض 
إىل تحقيق األهداف التنموية الوطنية،  ال سيام من خالل الرتكيِز عىل القطاع الصناعي وإعادِة النظر يف 
السياسات االئتامنية الحالية لَِتِصرَي أكرَث جرأًة وعدالًة وانحيازًا إىل التنوع االقتصادي والقطاعي، بعيدا عن 

املقارباِت امُلرَْتِكَنِة إىل البحث عن املكسب السهل، وبعيدا كذلك عن التعقيدات اإلدارية وغري اإلدارية.

37. أما بالنسبة للقطاع الفالحي، فقد حققت بالُدَنا تقدما كبريا يف ما يتعلق بتطوير الفالحة العرصية 
املوجهة نحو التصدير التي تهم املناطق السقوية، إال أن هذا التقدم مل يستفد منه ذوو الحيازات املتوسطة 
والصغرى بنفس املستوى والوترية، حيث حققت هذه األخرية بدورها تقدما محدودا دون أن تتمكن من 
ُل العدَد األكرب من الفالحني وتتوجه  االستيَعاِب امُلرِْض لفئاٍت واسعٍة من املجتمع القروي، برغم أنها ُتَشغِّ

أساسا نحو تلبية احتياجات السوق الداخلية.
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من  يقوم،  الغذايئ،  وأمننا  سيادتنا  تحدي  يستحرض  وهو  نقرتحه،  الذي  التنموي  فالنموذج  لذلك،   .38
واالستغالليات  الصغار  الفالحني  لفائدة  الالزمة  املالية  اإلمكانات  تعبئة  عىل رضورة  عليه،  يقوم  ما  بني 
 املتوسطة، وتشجيع هذه األخرية عىل خلق أو االنضامم إىل تعاونيات، بهدف االستفادة من ُوُفورَاِت الحجم
)économies d’échelle(، واستعامل املكننة بغرض الرفع من اإلنتاجية، وعرصنة قنوات وآليات التسويق، 
ال سيام إذا كانت هذه العملية مصحوبة بحملة قوية الستئصال األمية من بني صفوف الفالحني الذين مل 

.)L’Alphabétisation( تشملهم لحد اليوم األَْلَفَبة

املجال  يف  صناعيٍة  وحداٍت  إنشاِء  عرب  الفالحية،  املواد  تحويِل  عملياِت  وتكثيُف  تحفيُز  يتعني  كام   .39
القروي، بهدف تثمني املنتوجات الفالحية، وخلق مزيد من القيمة امُلضافة، وتوفري مناصب شغل قارة يف 

.)Le sous-emploi(”الوسط القروي، للحد من العمل املوسمي و”التشغيل القاصـر

40. مع كل ذلك، فالتنمية الفالحية لن تستقيم إال بإدراجها ضمن رؤيٍة أوسَع لتنمية البوادي واألرياف، 
تلك التنمية التي تشمل مختلَف مجاالِت الحياة، وخاصة البنيات التحتية واملنشآت الثقافية والخدمات 
املدريس  والهدر  الفقر  بؤر  تقليص  املجالية ويف  الفوارق  الحد من  األساسية، مام سُيْسِهُم يف  االجتامعية 

ومختلف أشكال التهميش واإلقصاء االجتامعي.

41. يف نفس السياق، يتعني استكشاُف كل الطاقاِت واإلمكانات التي يتيحها االقتصاُد االجتامعي والتضامني 
إلرشاك أكرب عدٍد ممكن من املواطنات واملواطنني يف عملية اإلنتاج، حيث يف هذا السياق تنبغي اإلشارُة إىل 
أن القطاع التعاوين يف الفالحة والصناعة التقليدية، خصوصا، يشهد انكامشا وتراجعا من َجرَّاِء الهجوم املنهجي 
الذي يتعرض له من ِقَبِل الرأسامل الكبري، مام يحتم عىل الدولة اعتامَد آلياٍت تنظيميٍة وتحفيزية وحامئية 

ِن االقتصادي الهام وإِْكَساِبِه املناعَة الرضورية أمام تحدياِت العوملة والليربالية املتوحشة. إلنعاش هذا امُلَكوِّ

42. إن االقتصاد االجتامعي والتضامني الذي ننشده ليس شعارا أجوفا لالستهالك السياسوي، بقدر ما هو 
حكامٌة اقتصاديٌة ُمَكرََّسٌة باألساس لخدمة وإدماج الطبقات والفئات التي ظلت عىل الهامش َغرْيَ معنية 

بالحركية االقتصادية الوطنية، والتي مل تستفد منها لحد الساعة إال الفئات امليسورة.

43. كام نعتقد أيضا أنه يتعني، بشكٍل أَْولَِوي، استحضاُر الُبْعِد اإليكولوجي يف اإلنتاج االقتصادي، واالعتامُد 
أكرث فأكرث عىل الفرص التي يتيحها ُكلٌّ من االقتصاد األخرض واالقتصاد الدائري واالقتصاد األزرق، مع االستمرار 
بشكل إرادي يف االعتامد عىل الطاقات املتجددة والحفاظ عىل ثروات بالدنا وصيانة حقوق ومستقبل األجيال 

القادمة، خصوصا ما يتعلق مبواردنا املائية وثرواتنا البحرية وغطائنا النبايت، أحراشا وغابات.

44. إن تحقيق منو اقتصادي رسيع ومضطرد، مير بالرضورة عرب توفري وسائل التمويل، لذا ينبغي االعتامُد 
باألساس عىل تعبئة مواردنا الذاتية، تفاديا إلغراق البالد يف الديون الخارجية باستثناء االستثامرات الخارجية 
املبارشة، وهو ما يستوجب ضخ دينامية جديدة يف بورصة القيم وإصالح السوق املالية، وتبسيط مساطر 
التمويل، واملبادرة إىل إنشاء مؤسسة ائتامنية عمومية ُيعهد إليها بتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

والصغرية جدا.
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الرثوة  توزيع  إعادة  دوره يف  االقتصاد، فضال عن  لتمويل  املداخل  أهم  من  الجبايئ  اإلصالح  ويظل   .45
وتحقيق العدالة االجتامعية، مام يستوجب توسيع الوعاء، ومحاربة الغش والتملص الرضيبيني، وإعامل 

مبدأ مساواة املواطنني أمام التحمالت العمومية تطبيقا للمقتىض الدستوري.

46. ويعتمُد النظاُم الجبايئ البديل الذي نقرتحه، عىل املبادئ التالية:

• التضامن بني الطبقات والفئات االجتامعية، لتحقيق مزيد من التامسك االجتامعي والرفع من القدرة 
الرشائية، ال سيام بالنسبة للفقراء وامُلْعِوِزين وامُلْسَتْضَعِفني،

• اإلنصاف والتكافؤ يف تحمل التكاليف العمومية، حتى يشعر املواطنات واملواطنون فعال بأنهم سواسية 
كام ينص عىل ذلك دستور البالد، 

كحامية  واالجتامعي،  االقتصادي  املجالني  يف  الُفضىل  واملامرسات  الجيدة  السلوكات  لتشجيع  التحفيز   •
البيئة، واقتصاد الطاقة، والبحث واالبتكار واالستثامر، وخلق فرص الشغل، والتنقيب عن األسواق الخارجية،

• الشفافية ووضع حد لالستثناءات واإلعفاءات واالمتيازات والتخفيضات الرضيبية غري املربرة، ومحاربة 
كل أشكال الغش والتملص الرضيبيني، وأساسا باالعتامد عىل املراقبة الصارمة، 

بالنسبة  التنموية  للربامج واملخططات  الذايت  التمويل  فعالة يف  لجعلها وسيلًة  املحلية  الجباية  • إصالح 
للجامعات الرتابية، ويف دعم تنافسية وجاذبية املجاالت الرتابية املحلية والجهوية.

            املدخل الثالث: تحسني الحكامة، إصالح القضاء،
وضامن َمَناخ مناسب للعمل واألعامل

َن رشوَط نجاحه، إِْن مل تكْن قادرًة عىل  47. سيصعب عىل بالدنا أن تتحكم يف منوذجها التنموي، وأن ُتَؤمِّ
الحق  دولة  مستلزماِت  تأمني  وعىل  ولألعامل،  للعمل  ُمالئٍم  َمَناٍخ  ضامِن  وعىل  الحكامة،  نظاِم  تحسنِي 
الفساد  وأشكال  مظاهر  مختلف  الحاسم عىل  القضاء  من خالل  خاصة  االقتصادي،  املجال  يف  والقانون 
والرشوة، وإقرار رشوط الشفافية والتنافس الرشيف، والقضاء عىل مظاهر االحتكار غري املرشوع واقتصاد 
الريع، وضامن رشوٍط مناسبة لالستثامر الوطني واألجنبي، وهو ما يستلزم التحكم يف رسعة القرار ونجاعته 
وشفافية مساطره، والقيام بإصالٍح إداري حقيقي يعتمد، من بني ما يعتمد عليه، عىل تعميم رقمنة اإلدارة، 
وربط تحفيز املوارد البرشية بالتكوين والتأهيل واملردودية، والتفعيل الجريء ملبدأَْي الالمتركز والالتركيز، 
مبا يوفر رشوط تدبري ترايب ناجع للسياسات والتوجهات العمومية، وعىل امليض ُقُدًما يف تفعيل الجهوية 

بشكل يتالئم مع مضامني دستور 2011، وعىل القطع مع الرتدد يف بناء الدولة الرتابية.

48. يف هذا السياق، يظل نجاُح النموذج التنموي مرتبطا مبدى نجاعة والتقائية الربامج العمومية داخل 
املجاالت الرتابية املحلية والجهوية، مام يستلزم إرادًة سياسية أقوى لبلورة إصالٍح عميق يهم التنظيم الرتايب 
للدولة الذي تشوبه اآلن ازدواجيٌة غرُي متناغمٍة، ويكتنفه غموٌض حاد  يف املسؤوليتني السياسية واإلدارية، 

ولذلك يتعني:

الَوْحَدة  إقرار  نحو  واالتجاه  اإلداري،  والالمتركز  الالمركزية  بني  اليوم  القامئة  العالقة  يف  النظر  إعادة   •
عن  السياسية  املسؤولية  وبانفصام  االنسجام  بعدم  املتسم  الحايل  الرتايب  النموذج  لتجاوز  املؤسساتية، 

املسؤولية اإلدارية؛ 
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التنسيق والتزامن، مع اعتامد  الربامج وفعالية  الدولة، مبا يضمن رسعة تنفيذ  • إصالح منظومة المتركز 
مبدأ التفريع يف توزيع االختصاصات ومامرستها بني الدولة ووحداتها الالممركزة، وتقوية القدرات اإلدارية 

والتنظيمية لإلدارات الجهوية، خاصة يف مجال الربمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم؛ 

• تطوير الالمركزية،  ال سيام من خالل إضفاء قيمة أكرب عىل مبدأ التدبري الحر، وتعميم االقرتاع العام 
املبارش يف انتخاب جميع املنتخبني والرؤساء واملستشارين بالجامعات الرتابية، وتقوية التكامل والتفاعل 

بني مختلف الجامعات الرتابية ألجل ضامن انخراطها يف نفس األهداف التنموية املجالية؛ 

• عقلنة وإعادة هيكلة توزيع املوارد العمومية، عرب إدراج معيار املؤهالت الرتابية  للجهات 

)Vocations Territoriales(، إىل جانب املعايري األخرى املعمول بها حاليا؛ 

• إحداث القطيعة مع املقاربة الضبطية التي تؤطر التقطيعات اإلدارية والتقسيامت الرتابية، وإعادة النظر 
يف املوضوع، من خالل إحالل املقاربة التنموية بشكل حاسم؛

• ضامن مشاركة املواطنات واملواطنني يف بلورة السياسات العمومية الرتابية، كام ينص عىل ذلك الدستور، 
وإخضاع جميع الربامج للمناقشة واملصادقة داخل املجالس املنتخبة، واعتامد تقارير نصف سنوية 

ُم وُتناَقُش يف إطار هذه املجالس، لتقييم اإلنجاز مرحليا.  )Semestriels(، ُتقدَّ

49. وألن اقتناَعَنا راسٌخ يف كون أيِّ منوذٍج تنموي لن ُيكتَب له النجاُح دون مَتَلُِّكِه من ِقَبِل الطبقة العاملة 
التفاُف الدولة واملقاولني والنقابات، عرب حوار اجتامعي وطني  وانخراطها القوي فيه، فإنه من األسايس 
منتج وخالق، حول ميثاق اجتامعي يصون حقوق وواجبات كل طرف يف عملية اإلنتاج والتنمية، ويوفر 

مناخا سليام لتطوير االستثامر، ويقوي جاذبية االقتصاد املغريب وتنافسيته.

50. وبنفس ُعْمِق االقتناع، نعتقد أن حكامَة النموذج التنموي، مرتبطٌة أَشدَّ ما يكون االرتباط، بقضايا 
الدستورية ذات  للمقتضيات  الحاسم  للتفعيل  اليوم  ٌة  ُمِلحَّ فالَحاَجُة  لذلك  النساء والرجال،  املساواة بني 

ِق عىل هذا الصعيد، ال سيام من خالل: الصلة، ارتكازا عىل املكتسبات والرصيد امُلَحقَّ

• مراجعة مدونة األرسة يف اتجاه مالءمتها مع املقتضيات الدستورية؛

ِبِضْعِف ما هو  الشغل  الشغل، والرفع من معدل نشاطها وانخراطها يف  املرأة إىل سوق  • تحفيز ولوج 
مسجل اآلن عىل األقل، ليصري يف مستوى املتوسط العاملي )%50 عوض %25 حاليا(، مع اإلقرار العميل 

للمساواة يف الرواتب واألجور بني الرجل واملرأة يف القطاعني العمومي والخصويص؛

• إعامل إلزامية املناصفة يف الولوج إىل املناصب العليا ومراكز القرار العمومي؛

ة من كرامة ومكانة النساء، يف كافة مناحي وفضاءات الحياة العامة؛  • تجريم الصور النمطية الَحاطَّ

الربامج  ويف  العمومية،  واملخططات  واالسرتاتيجيات  السياسات  كل  يف  إجباريا،  النوع،  مقاربة  إدماج   •
واملناهج التعليمية؛ 

• إدراج مقاربة النوع يف كل مقاربات وسياسات االستهداف االجتامعي القطاعي واألفقي؛ 

• مراجعة وإعادة تأهيل كافة النصوص القانونية وَتْنِقيَُّتَها من العبارات والتعابري واملقتضيات التمييزية؛ 

أرض  عىل  ذلك  وترجمُة  يستحقه  الذي  املعنوَي  االعتباَر  البيوت  ربات  للنساء  املنزيل  العمِل  إعطاُء   •
املعامالت املادية واملالية، وكذا يف الحسابات الوطنية.
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51. كام ُتطرح، بقوة اليوم يف مجتمعنا، مسألُة مامرسة املسؤولية وما يالزمها من ُمساءلة، يف إطار التطلع 
اإلطاِر  مراجعِة  ُيَحتُِّم رضورَة  مام  واملصداقية،  والثقة  والشفافية  التدبري  جودة  قيم  ترسيخ  إىل  الشديد 
القانوين لعدد من مؤسسات الحكامة واملراقبة والضبط، وإعادة تقييم عملها وأدائها ومنهجياتها، ووضع 
اإلمكانات والوسائل الالزمة رهن إشارتها لتضطلع بوظائفها الدستورية عىل الوجه األكمل، مع ترسيِع وترية 

إصالح القضاء، وتكريس ثنائية الحق والواجب يف جميع مستويات ومفاصل الفضاء العمومي.

52. ُيعترب الحفاُظ عىل األمن الحقوقي والقانوين والقضايئ غايَة كل دميوقراطية وضامَن كل تنمية مستدامة، 
ولذلك تتعني ُمبارشة إصالح القضاء، بشكل عميق ورسيع، من زاوية تفعيل روح وفلسفة كل املقتضيات 

الدستورية ذات الصلة مبجايْل الحريات وسيادة القانون، ال سيام من خالل: 

• الحرص عىل إلغاء كافة املساطر واملقتضيات املنطوية عىل التمييز أو االمتياز؛

• إقرار وتعميم مجانية التقايض؛ 

وتأمينا  املواطن،  من  للقضاء  وتقريبا  القضايئ،  الزمن  يف  للتحكم  الرقمي، ضامنا  القضاء  خيار  اعتامد   •
لشفافيته؛ 

• فتح إمكانيات أوسع أمام املواطنات واملواطنني للتظلم من القضاء وخدماته، وذلك لدى املجلس األعىل 
للسلطة القضائية؛

• إحداث هيئة عليا للرقابة عىل خيارات السياسة الجنائية الوطنية، باعتبار هذه األخرية مجاال ُمَهــْيــكــاًِل 
الجنائية مع تحدي مكافحة  السياسة  لحقوق املواطنة وثقافة حقوق اإلنسان، مع الحرص عىل مالءمة 

الجرمية املنظمة والجرمية العابرة للحدود؛ 

• تعديل أسس التنظيم القضايئ مبا يعزز الرقابة املواِكبة عىل التطبيق السليم للقانون، ومبا يقوي ربط 
املسؤولية باملحاسبة يف القضاء.

           املدخل الرابع: البعد القيمي والثقايف واملجتمعي

53. من البديهي أنَّ تعميم املعرفة بني صفوف املواطنات واملواطنني واالعتناء بتكوين الناشئِة تكوينا قامئا 
عىل التقيد بقيم الوطنية واملواطنة ستكون له انعكاساٌت إيجابيٌة عىل الحياة العمومية الوطنية، سواء عىل 
مستوى مؤسسات املجتمع املدين، مبا فيها األحزاب والنقابات واإلعالم واملنظامت غري الحكومية، أو عىل 

مستوى مؤسسات مامرسة السلطة، وخاصة منها السلطة الحكومية واملنتخبة.

دميقراطية عرصية  ترسيِخ حكامٍة  إطاَر  يخلق  الذي  هو  ألنه  سبق،  ما  لتفعيل  ٌة  ُمِلحَّ حاجٌة  هناك   .54
ناجعة، من شأنها تعزيُز قدرِة املغرب عىل كسب رهانات منوذجه التنموي وتحقيق أهدافه. ومام الشك 
فيه أن هذا ُيعد رهانا أساسيا يف النقاش الجاري حاليا ببالدنا لرسم معامل هذا النموذج الذي نقوم بصياغة 

َدَة بشكل جامعي. مالمحه امُلَجدِّ

55. وكام أكد عىل ذلك كثريا أَحُد مؤسيس الفكر االقتصادي املغريب، الفقيد الدكتور عزيز بالل، فالنموذج 
التنموي ال يستقيم دون االعتامد عىل ما أسامه بالعوامل غري االقتصادية للتنمية.
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56. وتتجسد هذه العوامل خصوصا يف قدرة املغرب عىل اخرتاق عامل الحداثة واملعرفة من الباب الواسع، 
استيعاب  عىل  والقدرة  الواقع  مقاربة  يف  العلمي  والتحليل  العقل  استعامل  تطوير  خالل  من  سيام  ال 

الجديد، وهو ما ال يتناقض مع َصْوِن تراثنا الوطني وإعطائه القيمة العالية التي يستحقها.

استفادة عموم  إىل  والسعي  الكونية،  الثقافة  االنفتاح عىل  وتقوية  مواصلة  يتعني  السياق،  57. يف هذا 
الثقافة  الولوج إىل  األمية والجهل وتعميم  استئصال  الكفاءات واملهارات، من خالل  الشعب من تطوير 
وفضاءاتها كوسيلة أساسية لدعم استقرار البالد وتطويرها، عرب تقاسم قيم مشرتكة، وبالتايل تقوية التامسك 
االجتامعي، وهو ما يتكامل مع رضورة صيانة التنوع الثقايف والتدبري الجيد للمسألة األمازيغية يف إطار 

وحدة االنتامء.

58. إن أي منوذج تنموي ال ميكن أن يقفز عىل ما يكتسيه التقدُم يف تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية من 
أهميٍة بالغٍة يف َصْوِن تالحم مقومات هويتنا الوطنية املوحدة، بانصهاِر كل مكوناتها العربية اإلسالمية، 

واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية. 

59. ويظل دور املثقفني واملفكرين وامُلبدعني أساسيا عىل كل املستويات، من خالل توفري الرشوط املالمئة 
اإلبداع  إىل  التطلع  ويف حمل  وتبادلها،  عنها،  الحر  والتعبري  والقيم،  األفكار  إنتاج  يف  بأدوارهم  للنهوض 
واالبتكار والتجديد، علام أنه يتعني النظُر إىل املسألة الثقافية ليس كعبٍء مجتمعي، بل كرافعة لقيمة 

شعبنا بني الشعوب، وكفضاٍء منتٍج يتيح بدوره فرص االستثامر والشغل والدخل.

60. اعتبارا لضعف النفقات الثقافية لدى األرس املغربية، وبالنظر إىل الطابع الجنيني لبعض الصناعات 
الثقافية واإلبداعية التي ال متتلك املناعة الكافية ملواجهة املنافسة، ونظرا لخصوصية اإلنتاج الثقايف الذي 
يجمع يف آن واحد ما بني الطابع القيمي والطابع التجاري، يتعني أن يشكل دعُم املشاريع الثقافية والفنية 
من طرف الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية والخاصة والجامعات الرتابية الرافعَة األساسية يف تطوير 

اإلنتاج الثقايف واإلبداع الفني.

61. يف هذا الصدد، نقرتح إضافة آلية متويلية جديدة، أبانت عن فعاليتها وجدواها يف الدول التي اعتمدتها، 
من أجل تقوية وتنويع العرض الثقايف وتقريب الجمهور الواسع من الفنون، وفتح آفاق جديدة للمبدعني 
استثامر هذه  ميزانية  مئوية من  نسبة  اإلجباري، من خالل رصد  التمويل  بآلية  األمر  ويتعلق  الشباب، 

الهيئات واملؤسسات لألعامل اإلبداعية.

62. من جهة أخرى، يستلزم النموذج التنموي الجديد بالرضورة الرفع من مكانة وأدواِر املثقفني وتيسرَي 
إسهامهم يف الديبلوماسيِة األكادميية والثقافية والفنية، كام يقتيض توفرَي الرشوِط املالمئة النبثاق الجودة 

يف اإلنتاج الفكري والثقايف والفني.

63. يف نفس الوقت، ينبغي القطُع مع الرتدد يف إعطاء املكانة املتميزة للثقافة والفن ولدراسة املناهج 
الفلسفية والتاريخ والعلوم االجتامعية واإلنسانية عموما، داخل منظومتنا التعليمية.
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َبة،  64. إننا نعتقد أن املامرسة الخالقة للدميقراطية ببالدنا، يف نطاق التقيد بأخالقياتها وميكانزماتها املجرَّ
التي وحدها ستجعل  الثقة واالطمئنان،  الوطني، وبتأمني أجواء  السيايس  الحقل  الكفيلة بتخصيب  هي 
املغاربة يشعرون بالرىض عن العيش يف وطنهم، بعيدا عن الرغبة املتصاعدة يف مغادرته بحثا عن “حياة 

مثالية افرتاضية” يف الضفة األخرى.

جوهريان  عنرصان  االجتامعية،  والعدالة  الدميقراطية  الحريات  مسألتي  بأن  التذكري  هنا  ويتعني   .65
ومتالزمان ومتكامالن لبناء ثقة املغاربة يف مستقبل بالدهم. 

66. والشك أن الدميقراطيَة املغربيَة الواجب تحصيُنها وتطويرُها، قد تم إغناؤها ضمن املنت الدستوري لسنة2011، 
خصوصا من خالل التأكيِد عىل امللكية الدستورية الدميقراطية الربملانية واالجتامعية، وكذا االرتقاِء بالخيار 
الدميقراطي إىل مرتبة الثوابت الجامعة لألمة، وهي املبادئ الدستورية التي يتعني الحسُم يف تفعيلها والقطُع 
مع الرتدِد يف السرِي عىل نهجها وتحمِل أعبائها وتبعاتها بقناعٍة راسخٍة يف أنها وحَدَها الكفيلُة بضامن مستقبٍل 
 أفضل لوطننا وشعبنا، عىل الرغم من العرثات الطبيعية التي ميكن أن تربز يف الطريق نحو ذلك ، فالشعوُب

ال تتعلم سوى من أخطاِئَها.

67. كام أرىس الدستور دعامتني متكاملتني هام الدميقراطية التمثيلية باعتبارها املقاربة املرجعية للموضوع، 
ُل الدميقراطية  والتي ال بديل عنها وال مناص منها، ثم الدميقراطية التشاركية بوصفها تجديدا ُمستحدثا ُيرْثي وُيَكمِّ
النيابية، من خالل إلزامية إرشاك املواطنات واملواطنني يف القرار والفعل العموميني واملؤسساتيني، وذلك مدخٌل 
أسايس من مداخل النموذج التنموي البديل، إذ نؤكد عىل أن اآلليات الدستورية الجديدة تتسم بالطموح 
 الكبري، ويتوجب أن تنصب جهوُد جميع الفاعلني عىل تنفيذها وتفعيلها عىل أرض الواقع، دون تردد أو نكوص

أو تراجع أو تأخر.

68. فبقدر ما يتعني العمل عىل تفعيل مضامني الدستور يف املجالني السيايس واملؤسسايت، من خالل تقوية 
للسلط،  حقيقي  توازن  وضامن  املنتخبة،  املؤسسات  وصالحيات  مهام  ومتتني  السياسيني،  الفاعلني  دور 
واإلقرار بقدرة كل هؤالء املتدخلني عىل قيادة مسلسل التغيري، بقدر ما يتعني ضامُن مامرسة الحريات 
الفردية والجامعية يف إطاِر مَتَلٍُّك خالٍق لثنائيِة وجدليِة الحقوق والواجبات، وإقراٍر ملبدأ املساواة بجميع 
أشكالها ويف جميع مستوياتها: املساواة بني املواطنني، املساواة بني املجاالت، املساواة بني املرأة والرجل، 
تحمل  وإزاء  الرضائب  أمام  املساواة  الخدمات،  إىل  الولوج  يف  املساواة  واملؤهالت،  الفرص  يف  املساواة 

التكاليف العامة حسب إمكانياِت كل شخٍص ذاتًيا كان أو معنوًيا.

الدولة  ويف  وطنه،  يف  للمواطن  الثقة  ُيِعيَد  أن  شأنه  من  ما  هو  وتفعيَلُه،  ذلك  بكل  اإلِْقَراَر  إن   .69
الحمية  وإلذكاء  املجتمع،  أوساط  مختلف  يف  العامة  الطأمنينة  إلشاعة  السبيُل  هو  وذاك  ومؤسساتها، 
التشاؤم  لثقافة  التفاؤل واألمل والتطلع إىل غد أفضل، ِخطاٍب يضع حدا  النفوس، ولرتويج خطاب  يف 
التعبئة  أجواء  املالئم، وتأمني  النفيس واالجتامعي واملجتمعي  املناخ  توفري  والعدمية، مام سيمكن من 

الالزمة إلنجاح النموذج التنموي البديل.
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70. وبعبارات أوضح، منوذٌج تنموي جديٌد يحتاج، من دون شك، إىل خربة ومعرفة وكفاءات ومهارات 
اختالف  عىل  املتقدمة  املجتمعات  كل  يف  الشأن  هو  كام  لكنه،  متطورة،  برشية  وموارد  تقنية  وقدرات 
أنظمتها السياسية، يحتاج كذلك وبشكل أسايس إىل فاعلني سياسيني أقوياء يتمتعون بثقة الناس ومبصداقية 
ال  الذي  الدور  يربز  الفاعلني،  رأس هؤالء  املجتمع. وعىل  أوساط  إىل مختلف  رسالتهم  وبنفوذ  خطابهم 
ُض ألحزاٍب سياسيٍة  تحمل النموذَج التنموي املنشوَد، وتتحمل أعباَءُه وُمستلزماِتِه وصعاَب بلورته  ُيَعوَّ

وُمَخلََّفاِت إجراءاته اإلصالحية، وتكون قادرًة عىل اإلقناع وعىل التدبري الجيد ملسلسل التغيري.

71. ولن يستقيم ذلك إال من خالل حفاظ هذه األحزاب عىل مصداقية قراراتها، ومن تـَـــمَّ يتعني اليوم 
كام ورد يف خطايب صاحب الجاللة مبناسبة عيد العرش األخري ومبناسبة افتتاح السنة الترشيعية، رّدُّ االعتبار 
التأطريية والقيادية، وإحداث مصالحٍة حقيقية بني املواطن والفعل  للعمل السيايس من حيث وظيفُتُه 

السيايس، إذ يتعني اإلقرار ِبأَْن ال منوذَج تنموي حقيقي بدون االعتامد عىل من سيحمله سياسيا.

72. عىل هذا األساس، تتعني مصاحبُة بحثنا املشرتك عن منوذج تنموي ناجع بنقاش وطني واسع قادر عىل 
حشد الطاقات، وترويج األفكار، واستنهاض الهمم، وبعث َنَفٍس دميقراطي جديد يف املجتمع.  
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ملخص مساهمة حزب التقدم واالشرتاكية 
يف خمسني )50( مقرتحا إصالحيا

تحت خمسة مرتكزات

يف ختام هذه الوثيقة، نقدم صيغة مكثفة ملساهمة

حزب التقدم واالشرتاكية، وذلك يف شكل اقرتاحات إصالحية كربى

تضمنتها املذكرة، كام ييل: 
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املدخل األول: وضع اإلنسان يف قلب العملية التنموية 

• االستثامُر يف اقتصاد املعرفة، ويف الرتبية والتكوين، والقضاُء النهايئ عىل الجهل واألمية؛

• تحقيق أرضية الحامية االجتامعية الشاملة، كام هو متعارف عليها دوليا؛

التهميش  أشكال  كل  عىل  والقضاُء  واملسنني،  الخاصة  االحتياجاِت  ذاِت  للفئاِت  متميزٍة  عنايٍة  إيالُء   •
والهشاشة؛

• مضاعفة الجهد العمومي مُلحاربة الفوارق االجتامعية واملجالية والنهوض باملناطق النائية والجبلية؛

• تقوية كفاءة االستهداف االجتامعي واملجايل للسياسات العمومية االجتامعية؛

• ضامن الوقع االجتامعي املنصف للسياسات العمومية من خالل تطوير مصالح الالمتركز اإلداري وجعلها 
ُمَحاِوًرا فعليا ورشيكا موثوقا للوحدات الرتابية الالمركزية املتميزة بالقرب من املواطنات واملواطنني.

املدخل الثاين: منو اقتصادي رسيع ومضطرد

• تعزيز دور الدولة املحوري يف بناء اقتصاد وطني منتج ومدمج، خاصة بالنظر إىل ضعف ُنْضِج الرأسامل 
الوطني؛

• إحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا معظم االستثامر الوطني، وتؤسس لنظام 
اقتصادي بديل يقوم عىل املنافسة واالبتكار وتكافؤ الفرص؛

• املراجعة الجذرية ألنظمة الدعم من أجل جعلها منسجمًة مع غايات االستهداف االجتامعي، وعقلنة 
نظام االستثناءات لجعله خاضعا ملعايري االستحقاق واملصلحة العامة؛ 

الهيئات  كافة  بها عىل  العمل  إلزامية  تعميم  اتجاه  يف  العمومية،  الصفقات  منظومة  يف  النظر  إعادة   •
العمومية، ويف منحى تقوية الشفافية واملنافسة وتكافؤ الفرص؛ 

تتأسس عىل تحويِل  ثقافٍة صناعية مالمئٍة  البرشية والتكنولوجية وترسيَخ  املهارات  االستثامر يف توفري   •
املواد األولية؛ 

• اعتامد تطوير صناعي وطني يقوم عىل أساس َمَسالِك )Filières( مندمجة ومرتبطة مبنظوماٍت اقتصادية 
متخصصة؛

• العمل عىل خلِق رشكات مغربية مبثابة “أبـطاٍل صـــناعيٍة وطنية”

 )Des champions Industriels Nationaux(؛

• إعادة توجيه سياسة القطاع البنيك نحو الرتكيز عىل متويِل املشاريِع االستثامرية الصناعية ذات القيمة 
املضافة، واالنحياز اإليجايب إىل التنوع االقتصادي والقطاعي؛

• تعبئة اإلمكانات املالية الالزمة لفائدة الفالحني الصغار واالستغالليات املتوسطة، والتشجيع عىل خلق أو 
االنضامم إىل تعاونيات؛ 

• تحفيُز وتكثيُف عملياِت تحويِل املواد الفالحية، عرب إنشاِء وحداٍت صناعيٍة يف املجال القروي؛
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• إرشاك أكرب عدٍد ممكن من املواطنات واملواطنني يف عملية اإلنتاج، من خالل استكشاف واستثامر كل 
اإلمكانات التي يتيحها االقتصاُد االجتامعي والتضامني؛

األخرض  االقتصاد  من  ُكلٌّ  يتيحها  التي  الفرص  واالعتامُد عىل  اإلنتاج،  اإليكولوجي يف  الُبْعِد  استحضاُر   •
الدائري واالقتصاد األزرق، مع تعزيز االعتامد عىل الطاقات املتجددة، والحرص عىل الحفاظ  واالقتصاد 

عىل الرثوات الطبيعية لبالدنا؛

• االعتامُد أكرث عىل تعبئة مواردنا الذاتية يف متويل االقتصاد الوطني، وإنشاء مؤسسة ائتامنية عمومية 
ُيعهد إليها بتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا؛

أمام  املساواة  ملبدأ  الصارم  والتفعيل  الرضيبيني،  والتملص  الغش  ومحاربة  الرضيبي،  الوعاء  توسيع   •
التحمالت العمومية؛ 

• اعتامد نظام جبايئ بديل يقوم عىل مبادئ: التضامن بني الفئات والطبقات االجتامعية، اإلنصاف والتكافؤ، 
التحفيز، والشفافية؛ 

التنموية  واملخططات  للربامج  الذايت  التمويل  يف  وفعالة  قوية  وسيلًة  لجعلها  املحلية  الجباية  إصالح   •
بالنسبة للجامعات الرتابية. 

املدخل الثالث: تحسني الحكامة وضامن َمَناخ مناسب للعمل واألعامل

مظاهر  مختلف  عىل  الحاسم  والقضاء  االقتصادي،  املجال  يف  والقانون  الحق  دولة  مستلزماِت  تأمني   •
وأشكال الفساد والرشوة والريع واالحتكار غري املرشوع؛ 

• مبارشة إصالٍح إداري يعتمد عىل تعميم رقمنة اإلدارة، وربط تحفيز املوارد البرشية بالتكوين والتأهيل 
واملردودية، والتفعيل الجريء ملبدأَْي الالمتركز والالتركيز؛

• بلورة إصالٍح عميق للتنظيم الرتايب للدولة للحد من  ازدواجية وغموض املسؤوليتني السياسية واإلدارية، 
وإعادة النظر يف العالقة القامئة بني الالمركزية والالمتركز؛ 

• إضفاء قيمة أكرب عىل مبدأ التدبري الحر، وتعميم االقرتاع العام املبارش يف انتخاب جميع رؤساء الجامعات 
املحلية واإلقليمية والجهوية، وتقوية التكامل بني الجامعات الرتابية؛ 

• إعادة هيكلة توزيع املوارد العمومية، عرب إدراج معيار املؤهالت الرتابية للجهات)Vocations Territoriales(؛ 

وإحالل  الرتابية،  والتقسيامت  اإلدارية  التقطيعات  تؤطر  التي  الضبطية  املقاربة  مع  القطيعة  إحداث   •
املقاربة التنموية بشكل حاسم؛ 

• بلورة ميثاق اجتامعي يصون حقوق وواجبات جميع أطراف اإلنتاج، من أجل توفري مناخ سليم لتطوير 
االستثامر، وتقوية جاذبية االقتصاد الوطني وتنافسيته؛ 

• الحسم يف إعامل املساواة بني النساء والرجال، ومراجعة مدونة األرسة يف اتجاه مالءمتها مع املقتضيات 
ة من كرامة ومكانة النساء؛ الدستورية، وتجريم الصور النمطية الَحاطَّ

• الرفع اإلرادي من معدل انخراط املرأة يف الشغل ِبالضْعف عىل األقل، مع اإلقرار العميل للمساواة يف األجر؛  

• إعامل إلزامية املناصفة يف الولوج إىل املناصب العليا ومراكز القرار العمومي،
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سياسات  كل  ويف  التعليمية،  املناهج  ويف  العمومية،  السياسات  كل  يف  إجباريا،  النوع،  مقاربة  إدماج   •
االستهداف االقتصادي واالجتامعي، 

املعامالت  الذي يستحقه، وترجمُة ذلك عىل أرض  االعتباَر  البيوت  للنساء ربات  املنزيل  العمِل  • إعطاُء 
املادية واملالية، وكذا يف الحسابات الوطنية،

تقييم عملها وأدائها  الحكامة واملراقبة والضبط، وإعادة  القانوين لعدد من مؤسسات  اإلطاِر  • مراجعِة 
ومنهجياتها، 

• ترسيِع وترية إصالح القضاء، وتكريس ثنائية الحق والواجب يف كافة مستويات ومفاصل الفضاء العمومي.

املدخل الرابع: البعد القيمي والثقايف واملجتمعي

• تعميم املعرفة والثقافة بني صفوف املواطنات واملواطنني، واالعتناء بتكوين الناشئة تكوينا قامئا عىل قيم 
الوطنية واملواطنة، 

• إدماج العوامل غري االقتصادية يف كل ما يرتبط بالتنمية، تخطيطا وتنفيذا وتقييام، 

• تكريس االنفتاح عىل الثقافة الكونية، واخرتاق عامل الحداثة واملعرفة، خاصة من خالل تطوير استعامل 
العقل والتحليل العلمي يف مقاربة الواقع، 

• صيانة التنوع الثقايف والحرص عىل التدبري الجيد للمسألة األمازيغية يف إطار وحدة االنتامء، والتقدم يف 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 

• توفري الرشوط املالمئة للنهوض بأدوار املثقفني يف إنتاج األفكار والقيم، والتعبري الحر عنها، وتبادلها، ويف 
حمل اإلبداع واالبتكار والتجديد، 

العمومية والخاصة والجامعات  الدولة واملؤسسات واملقاوالت  • رصد نسبة مئوية من ميزانية استثامر 
الرتابية، لألعامل اإلبداعية، 

• الرفع من مكانة وأدواِر املثقفني وامُلبدعني وتيسري إسهامهم يف الديبلوماسيِة األكادميية والثقافية والفنية، 

• القطُع مع الرتدد يف إعطاء املكانة املتميزة للثقافة والفن ودراسة املناهج الفلسفية والتاريخ والعلوم 
االجتامعية واإلنسانية، داخل منظومتنا التعليمية.

املدخل الخامس: الدميقراطية لحمل النموذج التنموي

يف  املغاربة  ثقة  لبناء  متكاملني،  كعنرصين  االجتامعية،  والعدالة  الدميقراطية  الحريات  َتاَلزُِم  ترسيخ   •
مستقبل بالدهم، 

• الحسُم يف تفعيل املبادئ واملقتضيات الدستورية الدميقراطية، والقطُع مع الرتدِد يف السرِي عىل نهجها 
وتحمِل أعبائها وتبعاتها، 

• حرص جميع الفاعلني عىل تفعيل الدميقراطية التشاركية، دون تردد أو نكوص أو تراجع أو تأخر، 

حقيقي  توازن  وضامن  املنتخبة،  املؤسسات  وصالحيات  مهام  ومتتني  السياسيني،  الفاعلني  دور  تقوية   •
للسلط، واإلقرار بقدرة كل هؤالء املتدخلني عىل قيادة مسلسل التغيري، 
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الحقوق والواجبات،  لثنائيِة وجدليِة  مَتَلٍُّك خالٍق  إطاِر  الفردية والجامعية يف  الحريات  • ضامُن مامرسة 
وإقراٍر مبدأ املساواة بجميع أشكالها ويف جميع مستوياتها، 

• رّدُّ االعتبار للعمل السيايس من حيث وظيفُتُه التأطريية والقيادية، وإحداث مصالحٍة حقيقية بني املواطن 
والفعل السيايس، والحرص عىل مصداقية واستقاللية األحزاب السياسية.


