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 مقدمة: 

ت  أن  �عد  العاملي،  النظام  ع��  وا�حة  ا�ع�اسا��ا  بدت  املوت،  من  وا�خوف  والقلق  الرعب                  
ّ
 حركة  األزمة  شل

  سقطت   كيف  مذهول�ن   رأينا  لقد   العاملي.  للنظام  مفضوحة  وهشاشة  رهيب،   اجتما��   �جز   عن   وكشفت  الوطنية،  االقتصادات

  يحتذى   نموذجا  قر�ب،  وقت   إ��   �ان  الذي   وهو   -  األور�ي  االتحاد   دول   انكفأت   وكيف  ال�ارثة،  من  مواطن��ا  حماية  عن  عاجزة  إيطاليا

 ��  معها  أعضاء  لدول   اإل�سانية  واملساعدة  املعونة  مد  عن  وح�ى  �عضها،  عن  ظهرها  وأدارت  ذوا��ا،  ع��  -  وتماسكھ  وصالبتھ   بقوتھ

  كيف   رأينا  وأيضا  ج��ا��ا،  وجھ  ��  ا�حدود   إغالق  إ��  تدعو  التكثل،  هذا  دول   داخل  من  نداءات  اإلعالم،  وسائل  ع��  وتا�عنا،  االتحاد.

  ذا��ا،   الغر�ية  الدول   لبعض  القرصنة   سلوكيات  إحياء  كذلك   رأينا   اإل�سان.  لقيمة  اعتبار  أي  دون   للو�اء،  تصّد��ا  ��  أمر��ا  �عاملت

 آلخر�ن.  موّجهة طبية معونات ع��  �ستو�� و��

 الوطنية" "الدولة وعودة هشة عوملة -1

 القائم  النظام  هذا هشاشة عن األزمة وكشفت  الو�اء، من الدول  حماية عن  عاجزة العاملي،  النظام سوق  آليات أ�حت لقد

 العوملة،  ��اية  قرب  يتوقع  البعض  جعل  مما  العالم،  ��  االقتصاد   حركية  ع��  الص�ن  مصا�ع  إغالق  تأث��  وعن  املتبادل،  االعتماد   ع��

 عوملة  التضامن.  لقيمة  فاقدة  و�شاب�ات،  ترابطات  مجموعة  -  لھ  بالنسبة  -  ت�ون   أن   �غدو   ال  وال�ي  ا�حالية،  بمقوما��ا  األقل   ع�� 

 األرضية.  بالكرة اإلضرار  و�� العالم، من عديدة  مناطق �� ا�حروب  إشعال و�� مالية، أزمات �� �سّب��ا، ع�� التار�خ  �شهد

  والدولي�ن،   ا�حلي�ن   الفاعل�ن  اهتمام  فقط  �س��ع  لم  الدول،  وع��  ا�جتمعات،  ع��  املهولة  وتداعيا��ا  �ورونا،  أزمة  طبيعة

  ا�حقة،  العلوم  �ل  وعموما،  الطب،  وطبعا  والفلسفة،  واالجتماع،  والقانون،  واالقتصاد،  والسياسة،  الفكر،   علماء  أيضا،  و�نما

  عن   �عب��  ��   واألمراض،  واألو�ئة  املعرفة،  ُمحّرِك   ��  ُيقال،  كما  فاألزمات  تخصصھ.  زاو�ة  من   �ل   واإل�سانية،  االجتماعية  والعلوم

  والتنظيمات.  واأل�ساق األف�ار بناء إعادة  ع�� األثر لها ي�ون  األخ��ة هذه  أن التار�خ، دروس   علمتنا وقد  أزمات.

���م  �عدما  وتوجها��م،  أف�ارهم  �غّ��ون  الفاعل�ن،  �عض  نجد   أن   غر�با،   ليس   لذا   ��   املراجعة.  ضرورة   إ��   األزمة،  حقيقة   ن�َّ

 املفكر�ن،   �عض  إن  بل  االجتماعية.  الرعاية  دولة  إ��  العودة  إ��  يدعو  ح�ن  ماكرون،   الفر���ي   الرئيس  خطاب  مثال   نفهم  السياق  هذا

  "الدولة  مقوالت  اآلخر  البعض  استعاد   فيما  جديد"،  اجتما��  "عقد  إ��   للدعوة  امل��رات،  �ل  وتداعيا��ا،  األزمة  مظاهر   ��  وجد

 للر�ح.  وليس  للمواطن/ال�خص األسبقية �عطي ال�ي األخالقية"، "الديمقراطية  أو األخالقية"، 

ع  ،ا�حرب/األزمة"  �عد  نظامهم  يفرضون   من  هم  "املنتصرون  لقاعدة  ووفقا  العاملية،  املنظومة  مستوى   ع��   أما
ّ
  الكث��ون  توق

 عوملة  عوض   الص�ن"،  حول   "عوملة  إ��  التحول   أي  وسنغافورة.  وتايوان،  ا�جنو�ية،  �ور�ا  مثل   جديدة،  قوى   و�روز   الص�ن،  تصّدر

  ع��   مؤتمر،  إ��   للدعوة  األزمة،  إبان  الهند،   دولة  بادرت  ر�ما،  االتجاه  هذا  ��   الغرب.   عوملة  عوض  الشرق"،   "عوملة  أمر��ا،  حول 

 �ورونا.  و�اء ضد  مش��ك  فعل رد  أجل  من آسيا، جنوب  دول  لقادة الشاشة،

 االتحادات   وتفكك   �ورونا؛  �عد  ما  العاملي  النظام  �غي��  ��:   الدول   ع��   �ورونا  أزمة  تداعيات  تحديد  يمكن  و�جماال،

  الدول   وانكفاء  الوطنية،  والسيادة  الوطنية،  الدولة  مفهوم  إ��  الرجوع  مقابل  �أولو�ة  إل��ا  النظر   �عود   لن  األقل،  ع��  أو  اإلقليمية،

ن  وطنية،  اقتصادات  بناء  إ��  بالس��  ذوا��ا،  ع�� ّمِ
َ

ؤ
ُ
 بمقوماتھ  العاملي  السوق   اقتصاد   ��  الك��  االندماج  وعدم  األد�ى،  ا�حد  ت

  والتعليم   ال�حة  نظم  و�ا�خصوص  االجتماعية،   ل�حماية  منظوما��ا  ��  الدول   نظر  إعادة  األزمة،  تداعيات  من  سي�ون   كما  ا�حالية؛

ع العل�ي؛ والبحث
َّ
  األزمة.  تدب�� �� تف�ح لم ألنظمة ا�ح�ومية، الهزات �عض أيضا وُ�َتَوق
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  الدولة،   رئيس  امللك  وتدخالت،  مبادرات  خالل  ومن  الف��وس،  النتشار  األو��  البدايات  منذ   الدولة  أبانت  املغرب،  ��

  األك��   بالفئات  والتكفل  املواطن�ن،   وحماية  األزمة،  لتدب��   استباقية  ورؤ�ة  عالية،  قدرة  عن  العمومية،  والسلطات  وا�ح�ومة،

  َ�َجَزَ��ا   األطل��ي،  من  أو   املتوسط،  من  األخرى   الضفة  ��   ك��ى،  دول   تركت  الذي  الوقت  ��   ال�حية،  الطوارئ   حالة  ف��ة  ��  هشاشة

بت الركن، �� يموتون  ومرضاها
َّ
  مواطن��ا. كرامة ع�� االقتصادي  الر�ح منطق  وغل

  نظامهم  ��  ثق��م   درجة  عن  ال�حية،  الطوارئ   حالة  و�جراءات  بتداب��  عموما  املغار�ة  املواطن�ن  انضباط  كشف   و�املقابل

  ال�حية  ا�حماية  لتوف��  وقت،   أو   جهد   أد�ى  ادخار  دون   والسلطات،  الدولة  عمل  سوى   يواز��ا  ال  ثقة   و��  ومؤسساتھ،  السيا��ي 

   الو�اء.  ف��ة خالل األقل ع�� واالجتماعية االقتصادية تداعيا��ا ومواجهة األزمة، وتدب�� للمواطن�ن،

  ذلك،   قبل  يجدر  الدو��،  الصعيد  ع��  لألزمة  والتداعيات  التطورات  هذه  إ��  بالنظر  كرونا،  �عد   ما  مغرب  عن  ا�حديث  وقبل

  قدرة   مدى   لتبيان   األخ��ين،  العقدين   مدى  ع��  والداخلية،  ا�خارجية   املغر�ية  السياسة  ��   واإلكراهات،  القوة   �عناصر  التذك�� 

 األزمة.  من ل�خروج املغر�ية السياسية األحزاب تصورات  ع�� الوقوف وأيضا املستقبل، �� األزمة تداعيات مواجهة ع��  املغرب، 

 اس��اتي��  تحول  ا�خارجية: السياسة -أ

ية  اململكة  تنخرط  لم  إذ  للمغرب.  ا�خارجية  السياسة  ��   اس��اتيجيا  تحوال  املاضية،  سنة  العشرون   أظهرت   لقد
ّ
  منطق   ��  �ل

  ��   ذلك  الحظنا  العالم.  ��  حلفا��ا  مع  املا��ي،   ��  عاد��ا   غ��   وع��   متوازن،  �ش�ل   وتفاعلت  العالم،  ��   الك��ى   القوى   ب�ن   التجاذبات

 األوسط،  الشرق   دول   مع  وح�ى  عام.  �ش�ل   الغر�ية  الدول   ومع  األمر�كية،  املتحدة  والواليات  األور�ي،  االتحاد   مع  اململكة  عالقة

  التقليدي�ن.   حلفا��ا  مع  عالق��ا  ��  تفّرط   أن  دون   جديدة،  تقاطبات  من   يجري   مما  مسافة  لنفسها  تحفظ  أن  اململكة  استطاعت

  جنوب   العالقات  �عز�ز  عمادها  واجتماعيا،  اقتصاديا  مثمرة  عالقات  وأسست  اإلفر�قية،  جذورها  إ��   اململكة،  التفتت  و�املقابل،

ّوِجت  رابح"،   "رابح   شعار  تحت  جنوب،
ُ
مت   وال�ي   اإلفر�قي،  االتحاد  إ��  املغرب  �عودة  ت   من   املغرب  موقف-أخرى   جهود   جانب  إ��-  دعَّ

  ع��   وأك��  وروسيا،  الهند،  ع��  األ�عاد،  متعددة  خارجية  سياسة  إطار  ��  اململكة،  انفتاح   عن  فضال  وذلك  ال��ابية.  وحدتھ  قضية

 وال�جوء،   لل�جرة  سياستھ  ا�جديدة،  التوجهات  هذه  إ��  أضفنا  و�ذا  آسيا.  شرق   جنوب  دول   وكذا  مهمة،   �عاون   باتفاقيات  الص�ن

  واالستقرار  األمن  ضمان  ��   ع��ا،  محيد  ال  صاعدة،  إقليمية   قوة  املغرب،  بات  فقد   اإلرهاب،   م�افحة  ��  وعملھ  اس��اتيجيتھ  وأيضا

 باملنطقة. 

 اإلصالح  مواصلة -ب

  عن   العرش،  السادس   محمد   امللك  تو��  منذ   أي   املاضية،  سنة  العشر�ن   مدى  ع��   للمغرب،  الداخلية  السياسة  أسفرت

 كهر�ة  و�عميم  والقرو�ة،  ا�حضر�ة  ا�جاالت  وتحديث  الطرقية،  البنية  و�األساس  التحتية،  البنيات  إنجاز  مستوى   ع��  م�حوظ  تقدم 

  املتجددة،   الطاقات  ��   ك��ى   مشاريع  و�حداث   االجتماعية،  وال��امج  االس��اتيجية،  ا�خططات   من  عدد  وتطو�ر   القروي،  العالم

 والقانو�ي. واملؤسسا�ي الديمقراطي البناء مسار مواصلة  عن فضال إفر�قيا، األك�� املتوسط طنجة ميناء و�ناء

سائل  الك��ى   االجتماعية  املشا�ل  مازالت  ،2011  إصالح   ��  مداها،  عرفت  وال�ي  اإلصالحات،  هذه   رغم  لكن
ُ
  وهو   الفاعل�ن.  �

  ينعكس   لم   ا�حقق،  التقدم   أن   ذلك   اجتماعية.  أساسا  مطال��ا  �انت  املغرب،  عاشها  اجتماعية   احتجاجات  ��   تجسد   الذي   األمر

 غ��  االقتصاد   ��  واملشتغل�ن  والفقراء،  والعاطل�ن،  م��م،  املهمش�ن  املغر�ي،  ا�جتمع  من  عر�ضة  لفئات  اليومية  ا�حياة  ع��  إيجابا

 �انت  ،2019  يوليوز   29  لـ  العرش  خطاب  ��  صراحة  امللك  ع��ا  أعلن  ال�ي  الوضعية،  هذه  الهشة.  وضعية  ��  واأل�خاص  املهي�ل،

   التنموي. بالنموذج ا�خاصة ال�جنة إحداث  عن اإلعالن وراء
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  أقوى،  اجتما��   ببعد   جديد   تنموي   نموذج   إ��  املغرب   حاجة  م��ى،  وقت  أي  من   وأك��  جديد،  من  لتؤكد  �ورونا،  أزمة  تأ�ي

 األزمة. تداعيات ملواجهة األحزاب  تصورات ع�� الوقوف �عد تبيانھ،  ع��  سنأ�ي كما

 األزمة  من ل�خروج املغر�ية األحزاب  تصورات -3

  محمد   امللك   �ان   ،2020  مارس  ��  �ورونا  19  �وفيد   و�اء  ملواجهة  ال�حية،  الطوارئ   حالة  عن  املغر�ية  السلطات  إعالن   قبل

 الفاعل�ن  مختلف  مع   �شاركية  مقار�ة  وفق  شامل،  تصور   إعداد   أجل  من  املغر�ي،  التنموي   النموذج  �جنة  عّ�ن  قد  السادس

 أزمة   أن   إال  الباب،  هذا   ��  بمق��حا��ا  املذ�ورة  ال�جنة  مّد   إ��  األخ��ة  هذه   عمدت   وقد   السياسية.  األحزاب   طبعا  وضم��م  املعني�ن، 

  فرضت  وال�ي  ودوليا،  وطنيا  واالجتماعية  االقتصادية  ا�جديدة  املتغ��ات  أمام  املطلوب  النموذج  ��  جديد   من  التفك��  أعادت  �ورونا

  دعا  السياق  هذا  ��  السابق.  القانون   عل��ا  ُب�ي  ال�ي  التوقعات  ملراجعة  املا��  القانون   �عديل  نحو  االتجاه  إ��  املغر�ية  ا�ح�ومة  ع��

 �عدها. ما وأيضا األزمة مرحلة ��  أي املا��، القانون  �عديل  بخصوص تصورا��ا تقديم إ��  املغر�ية األحزاب ا�ح�ومة رئيس

  تقنية   اق��احات  بتقديم  م��ا  اكتفى   من   ب�ن   االق��احية،   قو��ا  حيث   من   متفاوتة  الصدد  هذا   ��  األحزاب  مذكرات  جاءت  وقد 

  ا�حركة  وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  مذكر�ي  حال  هو  كما  املطروحة،  اآلنية  املشا�ل  لتجاوز   �عديلھ،  املرتقب   املالية  قانون   إطار  ��

  املستوى   ع��  سواء  السياسية،  ملرجعي��ا  وفقا  مت�املة  اس��اتيجية  تصورات  وضعت  أحزاب  مذكرات   و��ن  مثال،   الشعبية

  واالش��اكية،   والتقدم  الشعبية  للقوات  االش��ا�ي  واالتحاد   االستقالل  أحزاب  حال  هو   كما  السيا��ي  أو  االجتما��  أو  االقتصادي

  فقط   قدم   الذي  واملعاصرة،  األصالة  حزب  ا�خانة  هذه  ��  و�دخل  واالجتما��،  االقتصادي  اإلصالح  ع��   با�خصوص  ركزت   وأحزاب

 القص��.  املدى ع�� األزمة لتجاوز  اق��احاتھ

 والتنمية العدالة حزب تصور -أ

  خطاب  "ل�ل  املطلق   رفضھ  عن  االق��احية،  مذكرتھ  ��  بداية  والتنمية   العدالة  حزب  عّ��  املؤسسات"،  ��  "الثقة  شعار  تحت

  تداعيات   مواجهة  ��  النجاعة  بدعوى   الوساطة  مؤسسات  ومختلف  األحزاب   أداء  و�بخس  الديمقراطي،  باالختيار  املساس  �س��دف

  ما   و��   �ورونا،  و�اء  ملواجهة  ا�ح�ومة  الختيارات   و���كيتھ  ال��ا�ي،  شقھ  ��   املؤس��ي  البعد  �عز�ز  ضرورة  ع��   تأكيده  و�عد   .1�ورونا

 ثالثة   الوط�ي،   االقتصاد   إ�عاش  أجل  من  االعتبار،  ��  األخذ  إ��  والتنمية،  العدالة  حزب  دعا  الص��،  ا�حجر  لتخفيف  �عد

 الشغل.  وفرص املقاوالت ودعم  والطلب، العرض ودعم األولو�ة، ذات  األوراش  و��  مستو�ات،

  االجتماعية،  والدولة   ا�حامية،  الدولة  االس��اتيجية:  الدولة  "أدوار  ع��  التأكيد   تم  األولو�ة،  ذات   األوراش   مستوى   فع�� 

 سياسة  ملواصلة  الدعوة  ا�حزب،  مق��حات  تتجاوز   لم  اإلجرائي  املستوى   ع��  لكن  االبت�ار".   و��جع  املواهب   �ع�ئ  ال�ي  والدولة

  أن   دون   املتضررة،  االقتصادية  القطاعات  �عض  أو  االجتماعية،  القطاعات  لبعض   األولية  إعطاء  مع  القائمة،  األوراش  ��  ا�ح�ومة

  من   عددا  والتنمية  العدالة  حزب  وضع  املنظور،  هذا  ضمن  ومستو�اتھ.  وش�لھ  الدولة  تدخل  حدود   مساءلة  إ��  املق��حات  هذه  تصل

  والبحث   والتعليم  ال�حة  مثل  دعمها  مواصلة  ينب��  وال�ي  البشري،  املال  الرأس  لتعز�ز  أولو�ة،  وذات   م�حة  اعت��ها  املشاريع،

  حزب  اق��ح  والطلب،  العرض  دعم  مستوى   وع��  االجتماعية.  ا�حماية  و�عميم  االجتماعية  األمان  شب�ات  وتوسيع  واالبت�ار،  العل�ي

  أما  كب��ة".  "�أولو�ة  وتيس��ه  ا�خاص  االستثمار  و��جيع   العمومي   واالستثمار  الضر��ي  اإلصالح  و�سريع  استمرار  والتنمية  عدالةال

  الكب��ة،  والشر�ات  االس��اتيجية،  والشر�ات  للمقاوالت  الدولة  دعم  ا�حزب  فيق��ح   الشغل،  ودعم  املقاوالت  دعم  مستوى   ع��

   الذاتية. املشاريع  وأ�حاب  وا�حرفي�ن والتجار جدا الصغ��ة والشر�ات  واملتوسطة الصغ��ة والشر�ات

 
و ح�ومة كفاءات ال�ي دعت إل��ا �عض جوابا منھ ع�� �عض الدعوات إ�� إقامة ح�ومة وحدة وطنية ال�ي اق��حها ادريس لشكر ال�اتب األول لالتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية، أ   1

 الفعاليات املدنية. 
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 الشعبية ا�حركة حزب تصور -ب

  ا�حركة   حزب  وضع  واملقبلة،  اآلنية  �ورونا  جائحة  تداعيات  من  وا�حد  الص��  ا�حجر  �عد  ما  مغرب  لتدب��  تصوره  ��

 وا�حقو��.  واملؤس��ي واالجتما��   واملا�� االقتصادي  الطا�ع ذات اإلجراءات من مجموعة مذكرتھ  �� الشعبية

  التجه��ات  بتوف��  متم��ة  م�انة  إعطائھ  إ��  دعا  الذي  الص��،  القطاع  ��  ا�حزب،  تصور   ��  األولو�ة  ذات  القطاعات  وتتمثل

 إيالء   إ��  ا�حزب   دعا  كما   االستشفائية.   البنيات  ��  ا�جالية   العدالة  إقرار   نحو  بالقطاع  االستثمار  وتوجيھ  الضرور�ة،  الطبية

  البيداغو��  اإلصالح   وتفعيل   والت�و�ن،  لل��بية  اإلطار  القانون   وأح�ام  مضام�ن   بتن�يل  والوفاء  األولو�ة،  والت�و�ن  ال��بية  منظومة 

 العل�ي   البحث   مجال  ��  االستثمار  حصة  ورفع  املغار�ة،  وا�خ��ع�ن  ا�خ��اء  مبادرات   و��جيع  الوطنية  الصناعة  ودعم   ا�جام��،

 التجارة  و�عز�ز   الرق�ي،  املغرب   مخطط  وتن�يل  املعرفة،  واقتصاد  الرق�ي  االقتصاد  ��   االستثمار  ودعم   اس��اتي��،  كخيار 

  ودعم   والسمكية،  الغذائية  الصناعة  ��جيع  خالل  من   املرحلة  مستجدات   وفق  القطاعية  ا�خططات  ومراجعة  اإللك��ونية،

  اإلداري   الالتمركز  ميثاق  بتن�يل  والت�جيل  والت�و�ن،  الفال��   اإلرشاد   خيار  وتوسيع  اإلنتاج،  وأدوات  املنتوج  مع  باملوازاة  الفالح 

 الذاتية،   الختصاصا��ا  ال��ابية  وا�جماعات  ا�جهات  بممارسة  ا�خاصة  املساطر  تفعيل  إ��  باإلضافة  املتقدمة،  ا�جهو�ة  وث��ة  و�سريع

 ا�جالية   الفوارق   من  ا�حد  برنامج   ومواصلة  واملنقولة،  املش��كة  االختصاصات  ممارسة  مجال  ��  فعلية   �وميةح  إرادة  وتجسيد

 .وجهو�ا محليا  واالجتما�� االقتصادي  الواقع من القرب  ن�ج ملمارسة االقتصادية لليقظة جهو�ة �جن و�حداث واالجتماعية،

  مراجعة   ع��  املؤسسا�ي  اإلصالح  ورش  فتح   ا�حزب  اق��ح  ،املصاحبة  والتداب��  وا�حقوقية  املؤسساتية  اإلصالحات  محور   و��

 باستلهام  ال��ابية  ل�جماعات  التنظيمية  القوان�ن  ومراجعة  االنتخابية،  واملنظومة  السياسية  باألحزاب  املتعلقة  القانونية  ال��سانة

  و�عز�ز   السياسية،  األحزاب   ��  واألطر  الشباب  م�انة  وتقو�ة  املهنية،  للغرف   األساسية  األنظمة  ومراجعة  املمارسة،  خالصات

   األسا��ي   للنظام  شاملة  ومراجعة  ال��ابية،  ا�جماعات  ��  ا�جما��  التدب��  �عز�زو   املنتخب�ن،  ع��  الشعبية  للرقابة  القانونية  اآلليات

  للعمال   ال�حية  بالتغطية  املتعلق  للقانون   التطبيقية  املراسيم  و�خراج  ا�جهوي،  للتوظيف  القانو�ي  والتأصيل  العمومية  للوظيفة

 االقتصادية   الدستور�ة  املؤسسات  با��  أدوار  وتأهيل   املغر�ية،  والثقافة  للغات  الوط�ي  ا�جلس  و�خراج  ا�حرة،   واملهن  املستقل�ن 

  ومراجعة   با�خارج،  املغر�ية  ا�جالية  �جلس  املنظم  القانون   ومراجعة  ا�جمعوي،  والعمل  للشباب  األع��  ا�جلس  و�خراج  وا�حقوقية،

  بحقوق   املقرونة  الفردية  ا�حر�ات   �عزز   بما   ا�جنائي  القانون   �عديل  ��   وا�حسم  الديون،  تحصيل  ومدونة   الضرائب  ملدونة  شاملة

 .واللغو�ة والثقافية السياسية التعددية يرا�� بما العمومي للنقاش فضاء وجعلھ  العمومي اإلعالم  أدوار ومراجعة  ا�جتمع،

  االستقالل حزب تصور -ت

  والبناء   املكتسبات  �حماية  و�يئيا  اجتماعيا  مسؤول   اقتصادي   "إ�عاش  عنوان:  حملت   وال�ي  األزمة،  من   ل�خروج  مذكرتھ  ��

  أدوار   "تقو�ة  وم��ا  جديد،  مغرب   بناء  ��   االس��اتيجية  االختيارات   مراجعة  إ��   تطلعھ  عن   االستقالل   حزب  عّ��  للمستقبل"،   املش��ك 

 ل�خارج،  التبعية  وتقليص  ا�حيو�ة،  وا�خدمات   املوارد   من   الذا�ي  االكتفاء  وتأم�ن   الراعية،   الوطنية  الدولة  تموقع  و�عادة   الدولة،

  ومع   محدودي��ا،  عن  أبانت  ال�ي   االختيارات  مع   الضرور�ة  "القطائع  إحداث  إ��  �س��  تصور   وفق  وذلك  الوطنية"،  السيادة   وتقو�ة

  ا�جهوي   محيطھ  ��  وفاعل  اجتماعيا،  ومتماسك  اقتصاديا،  قوي   مغرب  بناء  أجل  من   املفرطة،  اللي��الية  ومظاهر  أسباب   مختلف

 والقاري". 

  الطا��   واألمن  الص��،  واألمن  الغذائي،  األمن  تقو�ة  خالل  من   الوطنية   السيادة  �عز�ز   إ��  االستقالل   حزب  رؤ�ة  و�س��

  من   نفسھ  الوقت   و��  والتقن�ن،   والتنظيم  االس��اتي��،   التخطيط   وظائف  خالل   من  الدولة  دور   وتقو�ة  واملا��؛   واالقتصادي   واملائي

  كما  واالس��داف.   والتنسيق،  واالندماج،  االستباقية،  ع��   مبنية  ح�امة  و�رساء  وال�حة؛  التعليم  ��   أساس  كفاعل  تدخلها  خالل
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  اإلي�ولو��  التحول   ور�ح  األجيال؛  ب�ن  ما  و��  وا�جالية  االجتماعية  الفوارق   تقليص  ع��  االجتما��  التماسك  تقو�ة  إ��  ا�حزب  �س��

 املعرفة.  اقتصاد   �� االندماج  التنمية استدامة لضمان والرق�ي،

 التالية: الر�ائز ع�� االستقالل  حزب لدى االقتصادي اإل�عاش خطة وتقوم 

 و�قرار   با�حقوق،  التمتع   فعلية  وضمان  األساس،  أدوارها  صلب  ��  املواطن  وجعل  الدولة،  دور   وتقو�ة  �عز�ز -

 ل�جميع؛ ا�جيد  والتعليم  الص�� األمن وضمان الفرص، ت�افؤ

 القطاعات  ودعم  االس��اتي��،  التموقع   ع��  وخاصة  االقتصادي،  النمو  �حر�ات  جديدة  دينامية   إعطاء -

 الوط�ي؛  املقاوال�ي النسيج وتقو�ة املتضررة،

 عليھ؛  وا�حافظة والنساء الشباب لفائدة وخاصة  الشغل إ�عاش -

 الئق؛  عيش مستوى  وتأم�ن لألسر، الشرائية القدرة دعم -

 األجيال؛ ب�ن ما  و��  وال��ابية االجتماعية الفوارق  تقليص خالل  من  االجتما��،  التماسك تقو�ة -

 املعرفة. اقتصاد  �� واملواطن�ن   املقاوالت إدماج  ضمان أجل  من  للمغرب، الرق�ي التحول  �سريع -

 الشعبية  للقوات االش��ا�ي االتحاد تصور -ث

  أهمية  ع��   لشكر،   ادريس  األول   �اتبھ  أعدها  ال�ي   الشعبية،  للقوات   االش��ا�ي  االتحاد   �حزب  التوج��ية  األرضية   أكدت 

  املوارد  وقلة  الطبية،   ا�خر�طة   ��   لالختالالت  املتجاهلة  املا��ي   صفحة  "لطي  الكر�م  العيش   وضمان  املواطن�ن،  �حة  حماية

  "جائحة   عنوان:   حملت  ال�ي  ا�حزب  أرضية  أكدت  كما  الشاملة".  االجتماعية  التغطية  وغياب  املادية،  اإلم�انيات  وضعف  البشر�ة،

 ومحدودية   العمومية،  التعليم  ملنظومة  ا�حوري  الدور   ع��  سليمة"،  أسس  ع��   ا�جديد  التنموي   النموذج   النطالق  فرصة   �ورونا

 األخ��ة.  السنوات �� النيولي��الية االختيارات 

 املقاوالت   دعم  -  السيولة  �خاطر  التصدي   عن   فضال   -  االش��ا�ي  االتحاد   أرضية   اق��حت   االقتصادية،  األزمة   ولتجاوز 

 مرح��.   �ش�ل  ولو �ليا تأميمها أو رأسمالها،  �� املساهمة أو  املتضررة،

  التبادل   اتفاقيات  ومراجعة  الكمالية،  املواد   واردات  من  ل�حد  تداب��  اتخاذ   ا�حزب،  أرضية  اق��حت  االست�جال،  سبيل  وع��

 مهي�ل،   الغ��   القطاع  من   وا�خروج   ومتوازنة،  منصفة  جبائية  سياسة  وسّن   املغر�ي"،  االقتصادي   للفاعل   غ�ن   ف��ا  "ال�ي  ا�حر

  النقدية   السياسات  مركز  ��  واملتوسطة  الصغ��ة  املقاولة  وجعل  الوط�ي،  اإلنتاج   ودعم   ��جيعية،  سياسات  باعتماد 

  من   يمكن  بما  التنافسية،  قدرا��ا  من  والرفع  وحماي��ا  تطو�رها  ��دف  األعمال،  مناخ  تدب��  وهاجس  القطاعية،  واالس��اتيجيات 

 الداخلية.  السوق  حاجيات  وتوف��  الشغل  مناصب ضمان

نتج   الوط�ي  املال  رأس  ولت�جيع
ُ
ل  امل

ّ
شغ

ُ
بدع،  وامل

ُ
 واملضار�ة   الريع  اقتصاد   مع  التام   "القطع  إ��  االتحاد   أرضية  دعت  وامل

 املال   رأس  تح�ي  مستدامة  تنمية  تحقيق  أجل  من  املهدرة،  واالس��الك  اإلنتاج  أنماط  لتجاوز   األخضر"  "النمو  ون�ج  واالحت�ار"،

 قطاع  ع��  ا�حزب،  أرضية  ركزت  األخضر"،  لـ"االقتصاد   وكمدخل  املغرب.  مناطق  �ل  ��  للمواطن�ن  الكر�م  العيش  وتضمن  الطبي��،

 اإلم�انيات   وتطو�ر  املتضررة،  االقتصادية  القطاعات  ودعم  الصغار،  الفالح�ن  ودعم  العضو�ة،  الزراعات  بت�جيع  وذلك  الفالحة،

 وال��ملانية.  ا�ح�ومية واملراقبة  والتحي�ن التقييم وسائل و�عمال واألقاليم،  ل�جهات ا�حلية

  املشروع  قلب  ��  بأوضاعهن  ال��وض  وجعل  النساء،  حماية  أهمية  ع��  االش��ا�ي،  االتحاد   أرضية  شددت  أخرى   جهة  من

 حقيقية،   سياسية  تمثيلية  تكريس  أجل  من  االنتخابية  املنظومة  مراجعة  خالل   من  السياسية  اإلصالحات  ومواصلة  التنموي،
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  الستقالل   ا�جيد  والتفعيل  الالمركز�ة،  ال��ابية  وا�جاالت  الدولة  ب�ن  السلط  تقاسم  مجال  وتوسيع  ونز��ة،  كفؤة  نخب  و�فراز

   العمومية.  اإلدارة رقمنة بتفعيل والتسريع  القضائية، السلطة

 واالش��اكية التقدم حزب تصور -ج

  الوط�ي   االقتصاد   إ�عاش  إ��  الهادفة   مق��حاتھ  واالش��اكية  التقدم  حزب  قدم  جديد"،  سيا��ي  �عاقد  أجل  "من  عنوان  تحت

  للمسار   فع��   و�عميق  تنمو�ة،  انطالقة  تحقيق  قصد  األولو�ات  ترتيب  و�عادة   االجتماعية،  الهشاشة  ومحار�ة  جديدة،  أسس   ع��

 الديمقراطي. 

 الدولة   واضطالع  التنمو�ة،  العملية   قلب  ��  اإل�سان  وضع   بضرورة   قناعتھ  ع��  تصوره  واالش��اكية  التقدم  حزب   و�ؤسس

  و��   إل��ا،  الولوج  وضمان  األساسية  االجتماعية  ا�خدمات  لتوف��  املباشر  والتدخل  والضبط،  التوجيھ  مستوى   ع��  جديدة  بأدوار

 وناجع،   منتج   خصو��ي   قطاع  يلعبھ  أن   يمكن   الذي  الدور   ع��  التأكيد  مع   واالس��اتي��،   ا�حيوي   الطا�ع  ذات  اإلنتاجية  األ�شطة

 الدولة.  طرف  من  ا�حددة  الوطنية األولو�ات مع  ت�امل �� و�يئيا، اجتماعيا ومسؤول

  لإل�عاش،   اقتصادي  مخطط  بلورة  إ��  واالش��اكية،  التقدم  حزب  دعا  األزمة،  لتخطي  اآلنية  اإلجرائية  اق��احاتھ  عن  وفضال

  التموقع   من  وتنطلق  ا�جديدة،  األولو�ات  االعتبار  �ع�ن  تأخذ  مندمجة،  اس��اتيجية  رؤ�ة  وفق  الدولة،  دور   ع��  االرت�از  قوامھ

 املنافسة  وتقن�ن   وضبط  وملراقبة  واالس��الك،  اإلنتاج  لتوجيھ  أنظمة  و�رساء  العاملي،  الصعيد  ع��   وال��و�د  اإلنتاج   لسالسل  ا�جديد

 واجتماعية،   اقتصادية  مخططات  لدعم  العمومي   االستثمار  ع��  واالعتماد   الوط�ي،  واملنِتج   املس��لك   و�حماية  وا�جودة،  واألسعار

  عالق��ا   ��   الوطنية  للمقاولة  ضامن  كطرف  الدولة  دور   و�عز�ز   العمومي،  الطلب  وتقو�ة  الك��ى،   واألوراش  التحتية  البنيات  وتحس�ن 

 السام��،   شركة  �شغيل   و�عادة  الك��ى،  و�ةالتنم  املشاريع  تمو�ل  ��  للمساهمة  عمومية  آليات  و�حداث  و�عز�ز   التمو�ل،  بقطاع

 والطاقية، األساسية البنيات �شمل  واملناطق، األر�اف �� وجماعاتية  مجالية أوراش   و�طالق  الوط�ي، الطا�� األمن   خدمة ��  ووضعها

  مناصب   ع��   وا�حفاظ  الوطنية   املقاولة  وتمو�ل   ودعم  منصف،   جبائي  إصالح  ومباشرة  مجددة،  وم��انياتية  مالية   مقار�ات  واعتماد

  ��  الذا�ي  االكتفاء  وتحقيق  املفرط،  االست��اد   من   وا�حد  وتفضيلھ،  الوط�ي  اإلنتاج  ع��   واالعتماد   اجتما��،  ميثاق   إطار  ��   الشغل

  ��   مؤهالتھ  و�عز�ز   للمغرب،  االقتصادي   التموقع  و�عادة  التنموي،   املسلسل  ��   اإلي�ولو��   البعد   واعتماد   والفالحة،  التصنيع   مجا�� 

 االقتصادي.  ا�جال �� ا�ح�امة و�عمال  املستقبل، مهن

  خالل   من   البالد،  �خ��ات   منصف  وتوزيع  ومجالية،  اجتماعية  عدالة  إقرار  إ��   ا�حزب  دعا  فقد   االجتما��،   ا�جانب  ��   أما

  االجتما��،   للضمان  الوط�ي   الصندوق   ��  م�جل�ن   الغ��   للعمال  النطاق  واسعة  �سو�ة  عملية  و�طالق  االجتماعية،  ا�حماية  �عميم

  باألجر   واحدة  لسنة  مدنية  وطنية  خدمة  و�قرار  ا�حديثة،  االتصال  وسائل  إ��  الولوج  عدالة  و�رساء  للكرامة،  أد�ى  دخل  و�قرار

 العمومية   املدرسة  ��  االستثمار  أيضا،  االجتما��  ا�جانب  ��  ا�حزب  اق��ح  كما  إعاقة.   وضعية  ��  األ�خاص  وحماية  العادي،

  وال��وض   واإلبداع،  الثقافة  ��  واالستثمار  العمومي،  واملستشفى  العمومية  بال�حة  واالرتقاء  العل�ي،  والبحث  امل�ي  والت�و�ن

 الشباب. بأوضاع

  املبادئ   تفعيل   إ��   واالش��اكية  التقدم  حزب  دعا  املؤس��ي،  والبناء  الديمقراطي  املسار  ولتعميق   ثالثة،  جهة  ومن 

  ا�حقو��  ا�جال  وتقو�ة  وا�جماعية،  الفردية  ا�حر�ات  ف��ا   بما  ا�حر�ات  مجال   وتوسيع  الديمقراطية،  الدستور�ة  واملقتضيات

 والقضاء.  اإلدارة إصالح و�سريع املتقدمة، وا�جهو�ة  بالالمركز�ة وال��وض ال��ابية، الديمقراطية ع�� واالرت�از باملساواة، وال��وض
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 واملعاصرة األصالة حزب تصور -ح

 االقتصادية  السياسة  ت�امل  ��   تتمثل   مبادئ  لثالثة  وفقا  الوط�ي،  واالجتما��   االقتصادي   السريع  اإلقالع  إلعادة  تصوره   ��

  من   ل�خروج  املنطلقات   من   مجموعة   واملعاصرة  األصالة  حزب  حدد  االقتصادية،  بالفعالية  املرتبط  بمعناها  وعقالني��ا  وتجا�سها

 فور   اإلنتاجية  لآللة  السريع  اإلقالع  و�عادة  الشغل،  مناصب  ع��  وا�حفاظ  املقاوالت،  إفالس  من  ا�حد  ��دف  الوط�ي  االقتصاد   أزمة

 األزمة   من  ا�خروج  يؤثر  أن  بدون   هشاشة،  وضعية  ��  الس�ان   ع��  االجتماعية  الت�لفة  تقليص   محوري  وكهدف   الص��،  ا�حجر  رفع

 استقاللية   استمرار  إ��  الهادفة  اإلجراءات  من  عددا  ا�حزب  اق��ح  األزمة،   ولتجاوز   .والغذائية  والصناعية  املالية  املغرب  سيادة  ع��

  البسيط   املواطن  كرامة  من   ا�حزب  تصور   و�جعل   .صعبة  وضعية  ��   و�الشر�ات  بامل��انية  املتعلقة  التداب��  م��ا  الوط�ي،  االقتصاد 

  من   عدد   إ��  إضافة  املس��لك�ن،  وحماية  مالية  �سهيالت  تقديم  اق��اح  خالل  من  اس��اتيجيتھ،  ر��  قطب  املغر�ي  املنتوج   و��جيع

 وال�حة   والصناعة  السياحة  مثل   خاصا،  اهتماما  �ستد��   ال�ي  ا�حساسة  القطاعات  ا�جددة،  للقطاعات  املوجهة  االجراءات

 والعقار.  والتعليم  وال��بية  العمومية

 للدولة االجتماعية  األدوار  -4

 �ورونا،   �جائحة  الصادمة  وا�خارجية  الداخلية  للمتغ��ات  وفقا  للمغرب،  ا�جديد   التنموي   النموذج  ��  التفك��  إعادة  إن

 واإلنتاج   العمل  قيم  مراجعة   �ع�ي  ما  وهو  وا�جتمع.  باالقتصاد   عالق��ا  ��  للدولة،  االس��اتيجية   التوجهات  ��  النظر  بإعادة  ي�ون 

 ولكن  التدخلية"،  "الدولة  لـ  التقليدي  باملفهوم  ليس  واالجتماعية،  االقتصادية  ألدوارها  الدولة  واستعادة   والتضامن،  والتوزيع

ئة  االس��اتيجية"   "الدولة   بمفهوم َعّبِ
ُ
 الدستور،  يضم��ا  ال�ي  واملقاولة  املبادرة  وحر�ة  امللكية،  ��   ا�حق   عن  بال��اجع   ليس  للموارد.   امل

ط،  االقتصاد،   ع��  الدولة  يد  وضع  بإعادة  ولكن ِ
ّ
ط

َ
ھ،  كُمخ م  وُمَوّجِ ِ

ّ
 ملنظومة   التأسيس  مواز  و�ش�ل  لالقتصاد،  ومراقب  وُمَنظ

 االجتماعية. ل�حماية متماسكة

  وليس   للدول،  املستقبلية  االجتماعية  ا�حماية  منظومة  ��  مهمة  م�انة  محالة  ال  سيأخذ  ال�حية،  ا�حماية  نظام  �ان  و�ذا

 األدوار  صلب   ��   ي�ون   أن  بد  ال  العل�ي،  والبحث  واملعرفة   بالعلم  االهتمام   فإن  �ورونا،  �عد  ما   مستقبل   ��   وحده،   للمغرب

  الدولة  بناء  إلعادة  �ورونا،  أزمة  باملكشوف  ذلك   أثبتت  وقد   األوان،   آن   لقد   تنموي.   نموذج  أي   أساس  إنھ  بل  للدولة،  االجتماعية

   التنمية. لتحقيق عنھ محيد ال و�أساس مجتمعية، كقيمة بل ا�حقوق، من  كحق  ليس  العل�ي، البحث مع للعالقة

  مشروطة  �انت  و�ن  واالجتماعية،  االقتصادية  ل�حقوق   دستور�ة  ضمانات  ع��  يتوفر  املغرب  أصبح   ،2011  إصالح  �عد

  العمومية   واملؤسسات  الدولة  عمل  ع��  نص  الذي  الدستور،  من  31  الفصل  الضمانات  هذه  أبرز   ولعل  للدولة.  املتاحة  باإلم�انات

  أجل   من  املساواة،  قدم  ع��   واملواطن�ن،  املواطنات  استفادة   أسباب  لتيس��  املتاحة،  الوسائل  �ل  �عبئة  ع��  ال��ابية،  وا�جماعات

 الدولة؛   لدن  من  املنظم  أو  التعاضدي  والتضامن  ال�حية،  والتغطية  االجتماعية  وا�حماية  ال�حية؛  والعناية  العالج   ��  ا�حق

 الالئق؛   والسكن   والفنية؛  البدنية  ال��بية  من  واالستفادة  امل�ي  والت�و�ن  جودة؛  وذي  الولوج  ميسر   عصري   �عليم  ع��   وا�حصول 

  العمومية   الوظائف  لوج  و��   الذا�ي؛   التشغيل  ��   أو   شغل،  منصب  عن  البحث  ��   العمومية  السلطات  طرف  من   والدعم  والشغل

 املستدامة.  التنمية و�� سليمة، بيئة �� والعيش املاء ع��  وا�حصول  االستحقاق؛ حسب

تھ  النص،  هذا  ع��  يؤاخذون   املالحظ�ن،  �عض  �ان   و�ذا
َ
لِزمة  غ��  صيغ

ُ
  الدولية  املواثيق  بأن  اإلقرار  يجب  فإنھ  للدولة،  امل

 واالجتماعية،  االقتصادية  ل�حقوق   التدر���"   "اإلعمال  بصيغة  تأخذ  األس�ى،  الدولية  ا�حقوقية  املرجعية  و��  اإل�سان،  �حقوق 

  واالجتماعية   االقتصادية  با�حقوق   ا�خاص   الدو��  العهد   من   2  املادة  ��  مثال  ذلك  جاء  كما  للدول"،  املتاحة  "اإلم�انات  ومراعاة

 فإن   اإلم�انات،  قلة  ظل  ��  وح�ى  لكن  املتاحة.  اإلم�انات  ع��  متوقف  ا�حقوق،  لهذه  ال�امل  اإلعمال  أن  أي  .1966  لسنة  والثقافية

  الدول   فإن  ذلك،  من  أك��  بل  تمي��.  و�دون   املساواة،  قدم  ع��  املواطن�ن  جميع  أمام  ا�حقوق،   هذه  إ��  الولوج  بتيس��  مطالبة  الدول 
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  الدول،   أي  بالتا��،  ف�ي  لها،  التدر���"  "اإلعمال  مقولة  ف�انت  واالجتماعية،  االقتصادية  ا�حقوق   لتوف��  إم�انا��ا،  بتطو�ر  مطالبة،

 ا�حقوق.  هذه لتحقيق مواردها، �� والز�ادة االقتصادية، إم�انا��ا تطو�ر عدم  أو تطو�ر عن  مسؤولة

  توف��   تيس��  شأنھ  من  واالجتماعية،  االقتصادية  ألدوارها   الدولة  استعادة  فإن   املغر�ية،  ا�حالة  و�خصوص  وعموما،

 ا�جال   ��  تدخلها  بتقو�ة  الدولة،  بناء  �عز�ز  فإن  لذلك  املغار�ة.  واملواطن�ن  للمواطنات  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  ا�حقوق 

ِن  االجتما��،
ّ
كية  مفهوم  يكرس  بما  الدولة،  لشرعية  االجتماعية  الدعامات  ويعزز   البالد،  ��  االجتما��   التماسك  روابط  سُيَم�

َ
ل
َ
 امل

 الدستور.  من  فصل  أول   ��  عليھ املنصوص االجتماعية،
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