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مواقف احلزب
بشأن قضية الوحدة الترابية

٭ مواقف حزب االستقالل
بخصوص تطورات قضية وحدتنا الترابية
ظلت قضية وحدتنا الترابية واسترجاع األقاليم اجلنوبية للمملكة يف صدارة
انشغال الوجدان االستقاللي الويف لنضاالت نساء ورجاالت املقاومة وجيش
التحرير من أجل مغرب حر ومستقل وموحد وظل احلزب دائما معبئا وراء جاللة
امللك متشبثا مبغربية الصحراء ومببادرة احلكم الذاتي كحل وحيد لتسوية هذا النزاع
اإلقليمي املفتعل وظل مواكبا ومنشغال مبختلف التطورات التي تعرفها قضية وحدتنا
الترابية ،مسجال املواقف تلو األخرى دفاعا عن سيادة بالدنا على كامل التراب
الوطني:

 - 1الرأي االستشاري للمدعي العام حملكمة العدل األوروبية بخصوص
اتفاقية الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األوروبي:
● بهذا اخلصوص ،عبر حزب االستقالل عن رفضه الشديد واملطلق لرأي املدعي
العام مبحكمة العدل األوروبية ،وشدد على أن هذا الرأي املغرض يتناقض مع
مضامني التقرير الذي أجنزته املفوضية األوروبية يف تقييمها لنتائج هذا االتفاق،
والذي خلص إلى أن  75يف املائة من انعكاساته االقتصادية واالجتماعية قد
استفادت منها األقاليم اجلنوبية للمملكة؛ كما يتناقض مع واقع احلال ،بحيث
إن حجم استثمارات الدولة يف األقاليم اجلنوبية يفوق أكثر من خمس عشر مرة
ما يخصصه االحتاد األوروبي مقابل االتفاق ( 450مليون درهم سنويا) ،السيما
بعد إعطاء انطالقة النموذج التنموي اجلديد بهذه األقاليم من طرف جاللة امللك
محمد السادس حفظه اهلل مبدينة العيون يوم  6نونبر  ،2015الذي يعبئ أكثر من
 78مليار درهم.

(بالغ اللجنة التنفيذية بتاريخ  16يناير )2018
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 - 2قرار محكمة العدل األوروربية يف شان اتفاقية الصيد البحري بني املغرب
واالحتاد األوروبي بتاريخ  27فبراير :2018
● عبر احلزب عن رفضه القطعي لهذا القرار الذي يستثني مياه األقاليم اجلنوبية
من االتفاقية باعتباره ميس بالوحدة الترابية لبالدنا وبالسيادة الوطنية على األقاليم
اجلنوبية للمملكة ،معتبرا القرار انحياز سياسي مكشوف ُيشوش على املساعي
واملجهودات التي تبذلها األمم املتحدة واملبعوث األممي اخلاص لقضية الصحراء
املغربية من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع املفتعل ،وباعتباره يتجاهل عمدا
التطورات احلاصلة يف مسلسل التسوية واجلهود الكبيرة التي تبذلها بالدنا يف هذا
الصدد ،وخاصة منذ اقتراح مشروع احلكم الذاتي لألقاليم اجلنوبية الذي يحظى
بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى واالحتاد األوروبي والتي وصفته باجل ِّدي وذي
املصداقية.
كما أكد على أن هذا القرار لن يثني بالدنا على تقوية شراكاتها االستراتيجية
مع االحتاد األوربي يف احترام تام لسيادة بالدنا ووحدتها الترابية ،والتطلع لبناء
مستقبل واعد يف إطار شراكة رابح  -رابح ومواجهة التحديات املتعلقة بقضايا األمن
واإلرهاب والهجرة.
(بالغ اللجنة التنفيذية بتاريخ  27فبراير )2018

 - 3لقاء الوفد املغربي مع املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة إلى
الصحراء املغربية ،السيد هورست كوهلر (لشبونة  6مارس :)2018
● اعتبر حزب االستقالل أن هذا اللقاء جاء ليصحح العديد من املغالطات التي
يروج لها خصوم وحدتنا الترابية ،وليؤكد على مسار التسوية السياسية لقضية
الصحراء املغربية يف إطار األمم املتحدة باعتبارها اجلهة الوحيدة ذات االختصاص
يف هذه القضية.
ثمن احلزب مشاركة األخوين سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون
● َّ
الساقية احلمراء ،وينجا اخلطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ،ضمن الوفد
املغربي بصفتهما املؤسساتية املنبثقة عن االختيار الدميقراطي وصناديق االقتراع
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يف متثيل ساكنة أقاليمنا الصحراوية يف هذا اللقاء ،وهي املنهجية التي ستساهم يف
تقوية فعالية وجناعة الدبلوماسية املغربية.
(بالغ اللجنة التنفيذية بتاريخ  27فبراير )2018

 - 4حتركات جبهة البوليساريو شرق جدار الدفاع األمني للصحراء املغربية:

● عبر احلزب عن رفضه ألية حتركات تقوم بها البوليساريو من شأنها العمل على
نقل املراكز العسكرية والبنيات اإلدارية واملدنية من مخيمات تندوف إلى االستقرار
شرق اجلدار األمني الدفاعي للصحراء املغربية وخصوصا يف تفاريتي وبئر حللو
واحملبس والكركرات ،ومحاولة فرض واقع جديد على بالدنا.
● واعتبر تلك التحركات عمال معاديا لبالدنا وتهديدا حقيقيا لوحدتنا الترابية
وللسلم واألمن يف املنطقة ،وانتهاكا صارخا لالتفاقيات العسكرية ولوقف إطالق
وحتديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه االتفاقيات.
النارّ ،
● داعيا األمني العام لألمم املتحدة ومجلس األمن إلى حتمل كامل مسؤولياتهما فيما
يجري يف هذه املناطق وإجبار البوليساريو على االنسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع
على األرض كما كان عليه.
● وعبر احلزب عن التعبئة الشاملة وراء جاللة امللك من أجل التعاطي احلازم مع هذه
األعمال العدائية واتخاذ كافة اخلطوات واإلجراءات الكفيلة بضمان سيادة بالدنا
على كافة هذه األراضي.
(بالغ اللجنة التنفيذية ،بتاريخ  02أبريل )2018

 - 5لقاء العيون للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ( 09أبريل :)2018
● شارك حزب االستقالل يف االجتماع رفيع املستوى الذي جمع األمناء العامني
لألحزاب السياسية وأعضاء مكاتبها السياسية والتنفيذية مبنتخبي جهتي العيون
الساقية احلمراء والداخلة وادي الذهب ،باإلضافة إلى أعيان وشيوخ القبائل
الصحراوية مبدينة العيون صدر يف ختامه «إعالن العيون» التاريخي.
● أشهر حزب االستقالل يف شخص أمينه العام ،خالل هذا اللقاء ،الالءات
احلازمة يف وجه خصوم وأعداء وحدتنا الترابية:
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تغيير الوضع القانوني والتاريخي
 الَ ،ألي تطاول على األراضي املغربية مبا فيها ُملا ُيسمى باملنطقة العازلة يف الصحراء املغربية ،باعتبارها جزأ ال يتجزأ من التقطيع
الترابي الوطني ؛
 الَ ،ألي حتريف أو تشويش على مسار تسوية هذا النزاع املفتعل خارج اإلطاراألممي ،مبا يف ذلك إقحام القضاء الدولي يف هذا املسلسل السياسي والتفاوضي
بامتياز وفق املرجعيات التي حددها مجلس األمن؛
 ال ،ألي حتريف يف مسار املفاوضات يعفي اجلارة اجلزائر من مسؤوليتها يف إيجادحل نهائي لهذا النزاع اإلقليمي املفتعل ،وذلك على قدر مسؤوليتها على دعم
ورعاية واستدامة هذا النزاع انطالقا من أراضيها؛  
● عبر احلزب عن ارتياحه ملضمون تقرير األمني العام لألمم املتحدة الصادر يوم 04
أبريل  2018والذي شدد فيه على:
 املوقف احلازم لألمم املتحدة بشأن تواجد البوليساريو يف منطقة الكركرات ،واالمتناععن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا يف الوضع القائم يف املنطقة العازلة؛
 القيادة احلصرية لألمم املتحدة ملسلسل التسوية؛ مسؤولية اجلزائر من خالل تعزيز انخراطها يف عملية التفاوض واملساهمة يفإيجاد حل سياسي نهائي ومستدام متوافق عليه؛
 اإلشادة بالدينامية التنموية التي تشهدها األقاليم اجلنوبية للمملكة ،وإطالقالعديد من االستثمارات واملشاريع لتحسني ظروف عيش الساكنة وتوفير فرص
الشغل لفائدة الشباب...
(من خطاب األمني العام للحزب يف لقاء العيون 09 ،أبريل )2018
● دعا حزب االستقالل مختلف الفرقاء السياسيني واملؤسسات التمثيلية والقوى
احلية إلى التعجيل بتشكيل اجلبهة السياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية ،التي التزم
بإحداثها لقاء العيون التاريخي ،لتكون هذه اجلبهة منصة لتنسيق مبادرات وآليات
الترافع والتواصل والتأثير لدعم القضية الوطنية والتصدي لألطروحات املناوئة.
(العرض لألخ األمني العام يف دورة أبريل للمجلس الوطني 21 ،أبريل )2018
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 - 6قرار مجلس األمن حول الصحراء املغربية بتاريخ  27أبريل :2018

● عبر حزب االستقالل بهذا اخلصوص عن ارتياحه لترجيح مجلس األمن يف هذا
القرار ،كفة العقل والواقعية واالستقرار اإلقليمي ،وتفاعله اإليجابي مع الثوابت
التفاوضية واملبادرات اجلادة واخلطوات املتزنة التي تنهجها بالدنا إزاء استفزازات
البوليساريو يف تطاولها على األراضي املغربية.
● وشدد على أن تكاثف اجلهود والتعبئة الشاملة وراء جاللة امللك أيده اهلل دفاعا
عن قضيتنا العادلة يف األقاليم اجلنوبية للمملكة ،يجعل من صوت بالدنا صوتا قويا
ومسموعا ومؤثرا يف احملافل األممية والدولية.

● وأكد على أن مقترح احلكم الذاتي يف ظل السيادة املغربية الذي يتسم باجلدية
واملصداقية ،هو اإلطار الواقعي للمفاوضات واملضي يف مسار التسوية لهذا النزاع املفتعل.
(بالغ اللجنة التنفيذية  02ماي )2018

 - 7مخرجات القمة احلادية والثالثني لالحتاد اإلفريقي بالعاصمة املوريتانية
نواكشوط بتاريخ  01يوليوز :2018
● تعليقا على مخرجات القمة املذكورة ،أكد احلزب على أن ال تسوية للنزاع املفتعل
حول قضية وحدتنا الترابية إال يف إطار السيادة املغربية الكاملة كما يترجمها مقترح
احلكم الذاتي ،وااللتزام التام باملرجعيات التي اعتمدها مجلس األمن الدولي
باعتباره اجلهة الوحيدة املكلفة برعاية مسار التسوية ،ورفض أي محاولة تهدف
إلى  االنحراف بهذا املسار عن املرجعيات املعتمدة ،مسجال بارتياح التزام االحتاد
اإلفريقي بدعم مجهودات املسلسل األممي باعتباره اجلهة الوحيدة املكلفة برعاية
مسار التسوية ،وهو ما يعد انتصارا جديدا للموقف العادل لبالدنا ،وأولى ثمار العودة
إلى البيت اإلفريقي املشترك.
● ودعا احلزب إلى مواصلة تنفيذ النموذج التنموي اخلاص باألقاليم اجلنوبية للنهوض
باإلنسان واملجال ،وإعطاء الصدارة لألقاليم اجلنوبية يف تنزيل اجلهوية املتقدمة
والتسريع بذلك يف أفق منح احلكم الذاتي لهذه األقاليم حتت السيادة املغربية.
(بالغ اللجنة التنفيذية  02يوليوز 2018؛ العرض السياسي لألخ األمني العام يف
الدورة الثانية للمجلس الوطني  27أكتوبر )2018
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 - 8املائدة املستديرة حول الصحراء املغربية بجنيف  06 - 05دجنبر :2018
● ثمن احلزب تكريس املنهجية اجلديدة يف إشراك منتخبي األقاليم اجلنوبية يف
مباحثات جنيف حول الصحراء املغربية ،ودعوة جميع األطراف املعنية مبا فيها
اجلزائر وموريتانيا للمشاركة بدون شروط مسبقة ،وعبر احلزب عن األمل يف أن
يشكل هذا اللقاء تدشينا ملسلسل جديد بوتيرة أسرع يف تسوية هذا النزاع املفتعل.
كما أكد على أن مقترح احلكم الذاتي حتت السيادة املغربية هو أقصى ما ميكن أن
تقدمه بالدنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه لهذا النزاع.
(بالغ اللجنة التنفيذية  04دجنبر )2018

 - 9جتديد توقيع اتفاق الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األوروبي بتاريخ
 14يناير :2019
● ثمن احلزب جتديد توقيع اتفاق الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األوربي،
باعتباره يحدد شروط الولوج بالنسبة لألسطول األوروبي ،كما يحدد متطلبات
الصيد املستدام يف املياه املغربية التي تشمل أيضا مياه أقاليمنا اجلنوبية إلى حدود
الرأس األبيض.

● وملواجهة مختلف احملاوالت التي يقوم بها البوليساريو واجلزائر وحلفاؤهما من أجل
عرقلة استكمال مسطرة املصادقة على هذا االتفاق ،دعا احلزب إلى مواصلة تقوية
اجلبهة الداخلية والتعبئة وتكثيف العمل الدبلوماسي واحلزبي من أجل التصدي
لكل مناورة من شأنها املساس بالسيادة الوطنية على مجموع تراب اململكة.
(بالغ اللجنة التنفيذية  15يناير )2019

 - 10مساهمة الدبلوماسية املوازية يف الدفاع عن القضية الوطنية:

● تشكل الدبلوماسية املوازية مدخال أساسيا حلزبنا للدفاع عن املصالح العليا لبالدنا
وقضاياها الوطنية الكبرى ويف مقدمتها قضية وحدتنا الترابية .ويف هذا اإلطار،
يستثمر احلزب عالقاته احلزبية الدولية وعضويته يف كل من األممية الدميقراطية
ألحزاب الوسط واالحتاد الدميقراطي الدولي وشراكته االستراتيجية مع احلزب
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الشعبي األوروبي-القوة احلزبية األكبر بالبرملان األوروبي -والذي كان لقيادة
احلزب برئاسة األمني العام ،لقاء مع رئيسه السيد جوزيف دوول ببروكسيل يوم 28
يونيو  2018انصب حول استثمار وزن هذا احلزب بالبرملان األوروبي لتقدمي الدعم
واملساندة ملوقف بالدنا يف مفاوضاته مع االحتاد األوروبي حول جتديد اتفاقيتي الصيد
البحري والفالحة بشكل يتضمن أقاليمنا اجلنوبية وكامل مياهنا اإلقليمية ،وغيرها
من احملافل احلزبية الدولية واإلقليمية كاالحتاد الدميقراطي اإلفريقي ومن خالل
مختلف اللقاءات واالجتماعات ،من أجل إشعاع صورة بالدنا وخدمة قضيتنا
الوطنية األولى والترافع عن مقترح احلكم الذاتي املشهود له باجلدية واملصداقية
والتعريف بتطور واقع التنمية بأقاليمنا اجلنوبية يف ظل تفعيل النموذج التنموي
اجلديد بهذه األقاليم.

(العرض السياسي لألمني العام للحزب يف دورة أبريل للمجلس الوطني
بتاريخ  21أبريل )2018
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تفاعل احلزب
مع قضايا وطنية آنية

٭ مواقف احلزب بخصوص الوحدة والهوية الوطنية
واإلنسية املغربية
انسجاما مع قيمه ومبادئه ومرجعيته ،حرص حزب االستقالل منذ تأسيسه
على الدفاع عن الوحدة والهوية الوطنية واإلنسية املغربية بكل مكوناتها وتعدد
روافدها الثقافية واللغوية واحلضارية ،وصيانتها من العبث باعتبارها ثوابت دستورية
جامعة لألمة املغربية .وجتلت مواقف احلزب بهذا اخلصوص ،كما يلي:
● عبر احلزب عن قلقه الكبير بشأن خطورة ما يتم الترويج له من طرف بعض
اجلهات من أفكار ودعوات وتوجهات متس بقيم ومنوذج املجتمع املغربي يف تساكنه
ومتاسكه ،وتسوق الختيارات مجتمعية مضادة للثوابت اجلامعة لألمة املغربية كما
يكرسها دستور اململكة ،وللهوية الوطنية يف تنوع مكوناتها وروافدها واإلنسية املغربية
تبوئ الدين اإلسالمي مببادئه وتعاليمه السمحة مكانة الصدارة
بكل أبعادها والتي ُ
فيها ،منبها إلى أن هذه الدعوات التي تقض املواطنات واملواطنني يف أمنهم الروحي
وقد تغذي بشكل مباشر خطابات ونزعات التطرف ببالدنا.

● دعا احلزب إلى احلذر واليقظة والتعاطي الواعي والنقدي مع ما يتم الترويج له
من أفكار ونزعات االنفصال واالنقسام وإحداث شروخ داخل املجتمع ،والتصدي
لكل املشاريع الهدامة التي تستهدف التماسك والتساكن الذي يتميز به النموذج
املجتمعي املغربي ،وحملاوالت تدبير التعددية اللغوية ببالدنا بافتعال التصادم بني
العربية واألمازيغية ،وافتعال التعارض بني التشبث باستعمال اللغتني الرسميتني
وبني االنفتاح واكتساب اللغات األكثر تداوال يف العالم ،مطالبا بتسريع املصادقة
على القانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية ،وتفعيل املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية ،قصد تعزيز اإلنسية املغربية والتعددية اللغوية والثقافية ببالدنا.
● وشدد احلزب على أن التفكير والتأطير البناءين  للتحوالت املجتمعية التي تعرفها
بالدنا ال ميكن أن يتحقق إال عبر احلوار املدني املسؤول والهادئ املبني على املعرفة
واالجتهاد وروح األرض ،ويف إطار املؤسسات والهيئات املؤهلة لتدبير هذا احلوار،
كل حسب اختصاصها ،بإشراك مختلف الفاعلني والقوى احلية ويف إطار احترام
ثوابت ومبادئ اململكة.
(العرض السياسي لألمني العام بالدورة الثانية للمجلس الوطني أبريل )2018
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● وأكد احلزب استعداده للتصدي لكل األفكار والتوجهات واملمارسات التي جتازف
مبنسوب الوحدة الوطنية ،وتوظف التنوع والغنى الذي تتميز به الثقافة املغربية
يف تعبيراتها ومضامينها ،من أجل خلق الشرخ والتصادم بني مكونات املجتمع،
وافتعال أزمات قيمية ،وعزل الهوية الوطنية عن امتداداتها الثقافية واللغوية يف
العالم املعاصر.
● وبخصوص إقحام بعض العبارات الدارجة يف املقررات الدراسية ،نبه احلزب
احلكومة ،إلى عدم إقحام املجال التربوي يف هذا التدافع الزائف ،مؤكدا مسؤوليتها يف
ضبط وتتبع الهندسة اللغوية يف منظومة التعليم مبا يحترم لغتي الدستور الرسميتني،
األكثر تداوال.
العربية واألمازيغية ،وينفتح على اللغات األجنبية
َ

● اعتبر حزب االستقالل أن مواجهة الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي
تعيشُ ها شرائح واسعة من املجتمع املغربي ال يكون باالنهزامية واالستسالم ،أو
بجلد «الوطن» الذي ينبغي أن يظل فوق كل اعتبار ذاتي أو فئوي ،وأن يبقى مالذا
يتسع للجميع مهما احتدت املشاكل وضاقت اآلفاق .واستنكر ما يتم الترويج له
من شعارات وسلوكات وأخبار كاذبة ،تستغل حالة اإلحباط التي يعانيها الشباب
للمساس بثوابت الوطن ورموز سيادته ،وتأزمي روابط االنتماء إليه.
(العرض السياسي لألخ األمني العام بالدورة الثانية للمجلس الوطني
أكتوبر)2018

٭ مواقف حزب االستقالل بشأن االحتقان االجتماعي
شكلت موجات االحتجاجات والتوترات االجتماعية التي شهدتها بالدنا خالل
السنوات األخيرة والسيما يف املناطق التي تشكو ساكنتها من الفقر والهشاشة
واإلقصاء والعزلة ،باإلضافة إلى تنامي أشكال احتجاجية أخرى كظاهرة املقاطعة
الواسعة ملنتوجات استهالكية بسبب غالء أسعارها ،وتدهور القدرة الشرائية
للموطنني موضوع انشغال عميق حلزب االستقالل بتداعياتها ،وتتبع دائم لتطوراتها
ومآالتها ،وحرصه على اتخاذ املواقف واملبادرات التي من شأنها إحداث القطائع
الضرورية مع املسارات التي أدت إلى إنتاج األزمة وكرست االحتقان االجتماعي.
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 - 1االحتجاجات والتوترات االجتماعية مبناطق الريف:

● أكد حزب االستقالل بهذا اخلصوص أن املقاربة األمنية ال ميكن أن تكون وصفة
مناسبة ملواجهة االحتجاجات والتوترات االجتماعية ،وإمنا يتطلب األمر االنكباب
على معاجلة األسباب احلقيقية لها ،من حيث القضاء على الفقر وتقليص الفوارق
االجتماعية واملجالية وإجناز املشاريع التنموية وتوفير اخلدمات االجتماعية وحتسني
مستوى عيش السكان والقضاء على مظاهر اإلحباط واليأس ،يف إطار التنمية
الشاملة القادرة على إرجاع الثقة للمواطنني يف وطنهم ويف مؤسسات الدولة ويف
جدوى العمل السياسي.
● اعتبر احلزب أن الظرفية الراهنة ،بتعقيداتها وتداعياتها السياسية واالجتماعية
والتنموية ،تقتضي اليوم ،وفق مقاربة تشاركية ،وضع وتفعيل استراتيجية للتقومي
الشامل لألوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة املواطنني والفاعلني االقتصاديني
واالجتماعيني ،والتجاوب مع التطلعات املشروعة إلى الكرامة والعدالة االجتماعية
والتوزيع املنصف للثروة ،وتأمني الطريق إلى املستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة
وأهداف إرادية يف استكمال مسار اإلصالح واملصاحلات والبناء الدميقراطي الذي
اختارته بالدنا بقيادة جاللة امللك حفظه اهلل.
(كلمة األمني العام للحزب خالل اللقاء التواصلي
بإقليم الناظور  06يوليوز )2018

أوال :أحداث إقليم احلسيمة

أ -األحكام الثقيلة الصادرة يف حق معتقلي احلسيمة بتاريخ  26يونيو :2018

● عبر احلزب عن انشغاله العميق بتداعيات األحكام الثقيلة الصادرة يف حق
معتقلي ملف أحداث احلسيمة ،وأكد أنه انسجاما مع ثوابته ومبادئه ،درج تاريخيا
على عدم التدخل بأي شكل من األشكال يف القضايا املعروضة على القضاء أو
التعليق على أحكامه ،ليس من باب احلياد السلبي أو عدم االكتراث ملصائر وأقدار
املواطنات واملواطنني الذين طالتهم هذه األحكام ،وإمنا احتراما لهذه املؤسسة التي
ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة واإلنصاف واحلق أينما كان .

● كما أكد أن األحكام الصادرة ال تزال يف مرحلتها االبتدائية ،ولم تستنفد بعد
املنظومة القضائية كل آلياتها ،مبا فيها الطعن واالستئناف والنقض ،وهو ما يعول
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عليه احلزب ،إلحقاق العدالة البصيرة والرحيمة يف هذه القضية.

● وجدد احلزب التذكير مبواقفه املعلنة ،الداعية إلى ضرورة مواكبة ارتفاع سقف
املطالب االجتماعية املشروعة لدى املواطنات واملواطنني ،عبر اعتماد سياسات
تنموية استباقية وتفاعلية جتفف أسباب االحتقان واالستياء اجلماعي يف عمقها
الترابي ،وتستهدف تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية ،ومتكن الشباب من
فرص الشغل واالرتقاء وبناء املشروع الشخصي حيث يقيم.
(تصريح األخ األمني العام بخصوص األحكام الصادرة
يف حق معتقلي احلسيمة بتاريخ  27يونيو )2018

ب  -جبر الضرر اجلماعي باحلسيمة واملصاحلة مع الريف:
جبر الضرر اجلماعي:

● اعتبر حزب االستقالل أن ورش جبر الضرر اجلماعي باحلسيمة لم يكتمل
واملشاريع التي متت برمجتها لهذه الغاية كانت محدودة ولم تنجح ،خاصة يف جانبها
التنموي ،مؤكدا على أن مخطط منارة املتوسط الذي يرعاه جاللة امللك هو جواب
قوي من أجل تدارك هذا التعثر يف حتقيق املصاحلة الكاملة وجبر الضرر اجلماعي،
وداعيا إلى االشتغال على اجلانب الرمزي والثقايف يف حفظ وتثمني ذاكرة املنطقة
وخصوصيتها يف إطار الهوية الوطنية املوحدة واملتميزة بتنوع مكوناتها.
● عبر احلزب عن ارتياحه للتمييز اإليجابي الذي يحظى به إقليم احلسيمة يف
ظل العهد اجلديد ،وجهود تدارك التهميش واإلقصاء التنموي الذي عانت منه
املنطقة طيلة عقود ،داعيا إلى عدم جتاهل ما حتقق من مكتسبات ومنجزات ،منوها
بالتفاعل السريع جلاللة امللك مع املطالب االجتماعية املشروعة للساكنة من خالل
تسريع إجناز املشاريع التنموية املبرمجة وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة جراء تعثر
إجناز املشاريع املبرمجة.
(تصريح األخ األمني العام بخصوص األحكام الصادرة
يف حق معتقلي احلسيمة بتاريخ  27يونيو )2018
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املصاحلة مع الريف:

● قرر حزب االستقالل ،خالل لقاء قيادته مع ساكنة إقليم احلسيمة يوم  06يوليوز
 ،2018فتح ورش املصاحلة مع املنطقة وتقدمي االعتذار يف حالة ثبوت عالقة احلزب
ورجاالته باألحداث األليمة لسنتي  1958و ،1959وذلك يف أفق الطي النهائي لهذا
امللف ،معبرا عن استعداده ألي نوع من أنواع املكاشفة والنقد الذاتي والعمل باملقابل
على تصحيح العديد من املغالطات واالفتراءات التي ألصقت باحلزب وحول مسؤوليته
فيما وقع ،مشددا على ضرورة التطلع نحو املستقبل وعدم البقاء رهائن املاضي.
● كما قرر احلزب تشكيل جلنة يرأسها األخ شيبة ماء العينني رئيس املجلس الوطني
للحزب ،وعضو اللجنة التنفيذية املسؤول عن رصيد وذاكرة احلزب واملصاحلة ،يكون
من مهامها استجماع املعطيات التاريخية املرتبطة بهذه األحداث ،واالستماع إلى
شهادات مؤرخني وشخصيات وطنية ومواطنني من املنطقة عايشوا هذه املرحلة،
وذلك يف أفق مصاحلة تتوجه نحو املستقبل.
(تصريح األخ األمني العام بخصوص األحكام الصادرة
يف حق معتقلي احلسيمة بتاريخ  27يونيو )2018

ثانيا :أحداث إقليم جرادة:

● أكد احلزب على أن قيمة االستقرار الذي تنعم به بالدنا بقيادة جاللة امللك نصره
اهلل وأيده هي شرط أساسي لفعلية احلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور ولكل
إصالح تدريجي مأمول وارتقاء مشروع يتطلع إليه املواطنون واملواطنات ،وبالتالي من
غير املسموح متاما املجازفة بهذه القيمة مهما عال االعتبار أو املبرر.
● دعا احلزب إلى التهدئة وضبط النفس ومواصلة احلوار املثمر عن نتائج ملزمة لكل
األطراف ،يف تدبير املطالب املشروعة وامللحة لساكنة جرادة ،وذلك يف إطار احلرص
اجلماعي على سمو القانون واحترام املؤسسات مبا يف ذلك ترتيب املسؤوليات
واجلزاءات يف حالة وجود انفالت أو جتاوز.

● دعوة احلكومة إلى التركيز على املقاربة التنموية واإلسراع بتنفيذ تدابير استعجالية
بإشراك ممثلي ساكنة جرادة واملجتمع املدني املنظم والفعاليات احمللية اجلادة ،وما
يقتضيه ذلك من توفير التواصل والشفافية وتعزيز أجواء الثقة الضرورية.
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● طالب احلزب بتشكيل جلان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل
بإجناز املشاريع املبرمجة .واالنفتاح على األفكار واالقتراحات والبدائل التي من
شأنها بلورة حلول هيكلية ومستدامة للتنمية الشاملة يف إقليم جرادة وباقي أقاليم
الشريط احلدودي للمملكة.
(بالغ اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ  21مارس )2018
دعا احلزب إلى إحداث القطائع الضرورية مع املسارات التي أدت إلى إنتاج
األزمة وكرست االحتقان االجتماعي بجرادة والتفاعل اإليجابي واحلقيقي مع
املطالب االجتماعية املشروعة للساكنة ،وتقدمي البدائل االقتصادية واالجتماعية
الواقعية الكفيلة بتثبيت تنمية حقيقية يف هذه املنطقة وتوفير فرص الشغل وضمان
الكرامة للمواطنني.
(بالغ اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ  21مارس )2018

 - 2ظاهرة مقاطعة بعض املنتوجات االستهالكية:

● اعتبر حزب االستقالل حملة مقاطعة بعض املنتوجات االستهالكية شكال
حضاريا من األشكال اجلديدة للتعبير عن االحتجاج مستغربا صمت احلكومة
وارتباكها وضعف أدائها وغياب بعد النظر االستراتيجي لديها وعدم جتاوبها مع
مطالب املواطنني وعدم اتخاذها ألية تدابير لوقف هذه املقاطعة التي بينت مدى
تدهور القدرة الشرائية للمواطنني وخاصة الطبقة املتوسطة ،واحلد األقصى لتحمل
املواطن ملزيد من الزيادات يف األسعار ،داعيا احلكومة إلى التفاعل مع مسببات
املقاطعة واإلنصات لنبض املجتمع وطمأنة املواطنني على مستقبلهم وذلك من
خالل املذكرة التي رفعها احلزب إلى السيد رئيس احلكومة حول مشروع قانون
مالية معدل برسم سنة  ،2018تتضمن التدابير املستعجلة والضرورية ملواجهة غالء
املعيشة وحتسني القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.
(من حوار األخ األمني العام للحزب يف برنامج «نقطة على السطر» باإلذاعة
الوطنية  27أبريل )2018

 - 3مواقف احلزب بخصوص التدابير الضريبية واجلمركية وأثرها عل قطاع
التجارة:
● سجل احلزب بكل أسف االرتباك احلكومي الواضح يف التعاطي مع هذا املوضوع
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وعودة الصراع بني مكونات األغلبية للتنصل من املسؤولية وعدم االستعداد لتحمل
مساءلة املواطن ،والترويج خلطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة وحلظية ،وهو ما
يجسد املواقف واملمارسات التي ينبغي القطع معها إلعادة الوضوح والشفافية إلى
احلياة السياسية ،والثقة يف دوائر اتخاذ القرار.

● واعتبر احلزب أن التعامل احلكومي مع هذا امللف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية
االستباقية ،واملقاربة التشاركية والتواصل الكايف مع األطراف املعنية ،واالكتفاء
فقط مبنطق تدبير األزمات والقيام بدور اإلطفائي مبا يكلف ذلك من خسائر إضافية
يف منسوب الثقة لدى املواطن.

● وأعلن احلزب تضامنه مع التجار واملهنيني ،يف احتجاجاتهم وتذمرهم من طريقة
وحيى انخراط وترافع االحتاد العام للمقوالت واملهن عن
تعامل احلكومة معهم َّ
املطالب املشروعة للتجار املتضررين ،والدور التأطيري الهام الذي قام به يف هذا
املوضوع ،يف إطار التنسيقية الوطنية للهيئات املهنية األكثر متثيلية .وثمن االتفاق
الذي مت التوصل إليه مع اإلدارة العامة للضرائب وإدارة اجلمارك والضرائب غير
املباشرة ،والذي من شأنه تبديد املخاوف وتثبيت أجواء الثقة بني اإلدارة واملهنيني
والتجار.
● ودعا احلزب إلى ضرورة إعادة االعتبار للغرف املهنية ،وخاصة غرف التجارة
والصناعة واخلدمات ،وإشراكها يف صياغة السياسات العمومية املرتبطة مبجاالت
عملها.

● وأكد على ضرورة التعجيل بإطالق املناظرة الوطنية للجبايات ،بإشراك كافة
الفاعليني املؤسساتيني والسياسيني واالقتصاديني واملهنيني والفرقاء االجتماعيني،
للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد حلالة اإلرباك والعشوائية التي
يعرفها املجال الضريبي.
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٭ مواقف احلزب بشأن احلوار االجتماعي
وعيا من حزب االستقالل ألهمية إرساء السلم االجتماعي ببالدنا من أجل
حتقيق التنمية وخلق فرص الشغل ،وتوفير املناخ املناسب لتعزيز قدرات االقتصاد
الوطني ،وتقوية جاذبية االستثمار وحتفيز املوارد البشرية:
سجل احلزب بإيجاب عودة احلوار االجتماعي بعد جتميد دام أكثر من ست
سنوات ،ويدعو إلى ضرورة استكمال تنفيذ التزامات اتفاق  26أبريل  2011الذي
أبرمته حكومة عباس الفاسي مع مختلف الفرقاء االجتماعيني ،وحتسني أوضاع
املستخدمني واملوظفني يف القطاعني العام واخلاص.
أكد على أهمية مأسسة احلوار االجتماعي بالكيفية التي تضمن االنتظامية
وإبرام اتفاقات ملزمة ،وتعزيز الثقة بني مختلف الفرقاء ملا فيه مصلحة الشغيلة
واملقاولة معا.
(العرض السياسي لألمني العام للحزب خالل دورة املجلس الوطني  21أبريل
 ،2018بيان دورة املجلس الوطني  21أبريل )2018
وعبر عن أسفه لهزالة العرض احلكومي املقدم أمام املركزيات النقابية وعدم
استجابته للمطالب العادلة للموظفني واألجراء ،يف ظل الوضعية االجتماعية
الصعبة التي تتميز بغالء املعيشة وتدني القدرة الشرائية للمواطنني.
(بالغ اللجنة التنفيذية بتاريخ  2ماي )2018
● طالب احلزب بالرفع من أجور املوظفني وعموم األجراء ،يف إطار احلوار
االجتماعي .واقترح أن يكون حتسني الدخل كما يلي:
 الرفع من األجور على مرحلتني بإقرار زيادة  200درهم شهريا للموظفني ابتداءمن فاحت يوليوز  ،2018على أن يتم حتديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من
الزيادة يف إطار احلوار االجتماعي.
 الرفع من سقف الدخول املعفاة من الضريبة على الدخل من  30000إلى 36000درهم؛ إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية يف التعليم اخلاص
من مجموع الدخل الفردي يف حدود  6000درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
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 الشروع يف تطبيق النظام املتحرك للحد األدنى لألجور يف القطاع اخلاص ،يفإطار احلوار االجتماعي ،ابتداء من فاحت يوليوز .2018
(مذكرة فريقي احلزب بالبرملان بخصوص مشروع قانون مالية معدل
برسم سنة  28/ 2018ماي )2018
● حمل احلزب ،بعد اإلصرار على العرض احلكومي الهزيل ،احلكومة مسؤولية
إفشال احلوار االجتماعي الذي َترسخ و َتواصل بفضل نضاالت القوى النقابية
وتضحيات الطبقة الشغيلة ،وتصميمها على إفراغه من غايته التفاوضية ومضمونه
التعاقدي امللزم وحتويله إلى لقاءات عدمية الفائدة واجلدوى ،على الرغم من تأكيد
جاللة امللك على أهمية إجناح هذا احلوار.
(بالغ اللجنة التنفيذية بتاريخ  04دجنبر )2018
● عبر احلزب عن أسفه من إصرار احلكومة على نهج املنطق العقابي جتاه املواطنني
يف تدبير مخرجات احلوار االجتماعي ،يف ظل تراجعها امللحوظ عما سبق أن وعدت
به ،بخصوص الزيادة يف األجور ،والرفع من التعويضات العائلية ،وحتمل الشطر
الرابع من الزيادة يف مساهمة املوظفني يف اإلصالح املقياسي لصندوق التقاعد .مما
جعلهم نهاية شهر يناير  2019عرضة القتطاع جديد من األجر الشهري ،باإلضافة
إلى اقتطاعات أخرى لتمويل عجز صندوق منظمات االحتياط االجتماعي.

(بالغ اللجنة التنفيذية بتاريخ  29يناير )2019

٭ مواقف احلزب بخصوص إصالح ورش التعليم
راهن حزب االستقالل دائما على إصالح قطاع التعليم باعتباره عماد حتقيق
التنمية ،ومفتاح االرتقاء االجتماعي واالنفتاح ،وضمانة لتحصني الفرد واملجتمع
من آفة اجلهل والفقر ،ومن نزوعات التطرف واالنغالق ،وهو ما يتطلب بلورة منظور
استراتيجي شامل إلصالح منظومة التربية والتكوين ،مبا يعيد االعتبار لدور املدرسة
العمومية يف النهوض بجودة التعليم واملساهمة يف التنمية .ومن منظور احلزب ،فإن
هذا اإلصالح ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية ويعكس الثوابت اجلامعة لألمة
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املغربية ،انطالقا من منظومة بيداغوجية متطورة ،وبرامج مبنية على إذكاء حس
النقد واملالحظة لدى الناشئة ،وفق البيئة املغربية ،وعدم استنساخ مناذج مستوردة
أو السماح باختراق أفكار هدامة ملنظومتنا التعليمية .وتتلخص مواقف احلزب بهذا
اخلصوص كما يلي:

● ينبه احلزب إلى التراجع املهول للمنظومة التعليمية ببالدنا نتيجة التردد واالرجتالية
التي تتعامل بها احلكومة مع هذا الورش الوطني الهام ودعا بهذا اخلصوص إلى
عدم تسييس ورش إصالح التعليم وعدم إخضاعه للتغيرات احلكومية ،مشددا
على ضرورة العمل على تسريع املصادقة على القانون اإلطار املتعلق مبنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي والتوافق حوله بعيدا عن الصراعات السياسية ،مؤكدا أن
السياسة التعليمية املعتمدة ببالدنا ،رغم محاوالت اإلصالح التي مرت منها ورغم
اإلمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض ،إال أن مردوديتها تظل ضعيفة،
وهو ما جعل املواطن املغربي يفقد الثقة يف التعليم ويف املدرسة العمومية ودورها
كمصعد اجتماعي.
● يؤكد احلزب على أن النهوض بقطاع التعليم لم يعد فقط يف حاجة إلى تدابير
للتدارك واالستدراك ،وإمنا يف حاجة إلى حتول هيكلي عميق يقتضي إجراء قطائع
وانتقاالت أساسية تنهي مع منطق التداول يف السياسات التعليمية وتقر سياسة
مستدامة متكن من النهوض بوضعية التعليم ببالدنا.

● يشدد احلزب على أن اختالق النقاش حول املسألة اللغوية احملسومة دستوريا
ومجتمعيا ،ال ينبغي أن يش َغ َل َنا عن دراسة وبلورة املوقف املالئم بصدد التوجهات
واملقتضيات ا ِ
خلالفية التي يتضمنها مشروع القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي ،الذي وصل إلى البرملان بعد مخاض طويل وعسير.
(من العرض السياسي لألخ األمني العام
بالدورة الثانية للمجلس الوطني أكتوبر ) 2018

● يسجل احلزب بارتياح مصادقة املجلس الوزاري املنعقد يوم  20غشت 2018
على مشروع القانون اإلطار املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي
من خالله سيتم تنزيل الرؤيا االستراتيجية إلصالح قطاع التعليم .2015-2030
21

● وبخصوص مشروع القانون اإلطار ،أكد احلزب على ضرورة ارتكازه على  4ركائز
أساسية لتحقيق النتائج املرجوة:
♦ الركيزة األولى :االلتزام بالثوابت اجلامعة لألمة املغربية ،وإعطاء الصدارة للغتني
الرسميتني ،العربية واألمازيغية ،مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها وتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وذلك وفق ما جاء به الدستور ،مع االنفتاح على اللغات
األكثر تداوال للولوج إلى املعرفة ،والتسريع باعتماد القانون اإلطار حول األمازيغية
واملجلس الوطني للغات ،وكذا إدماج التنوع الثقايف لإلنسية املغربية وتثمني اإلرث
احلضاري للهوية الوطنية مبختلف روافدها.
♦ الركيزة الثانية :جعل املؤسسة التعليمية حاضنة أساسية للتربية على املواطنة
وحقوق اإلنسان مبختلف أجيالها ،وتقوية روح االنتماء ،وتلقني السلوك املدني،
بعيدا عن منطق التصادم واالنكماش والهويات احلصرية التي تهدد العيش املشترك؛
● الركيزة الثالثة :إعمال مبدإ تكافؤ الفرص وإعادة إرساء مكانة املدرسة املغربية
كوسيلة لالرتقاء االجتماعي .ومتكني التالميذ من القدرات واملهارات التي ستقوي
فرصهم وحظوظهم لالندماج يف سوق الشغل واملجتمع ،ال سيما باستباق التحوالت
القادمة يف سوق الشغل .ويف هذا الصدد ،يؤكد احلزب على ما يلي:
● احلفاظ على مجانية التعليم العمومي ،وتعبئة كل الوسائل حملاربة الهدر املدرسي؛

● تقليص الفوارق بني التعليم العمومي والتعليم اخلاص ،على مستوى تكافؤ
الفرص واجلودة ،مبا يقوي التمازج االجتماعي؛
● تقليص الفوارق بني التعليم يف املدن والعالم القروي؛

● مواجهة الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بني اجلهات واملجاالت الترابية على
املستوى الوطني؛
♦ الركيزة الرابعة :البعد احلكاماتي يف تفعيل رؤية اإلصالح ،وذلك من خالل:
● الشمولية والتكامل والتجانس على مستوى اإلطار القانوني (القوانني التنظيمية
ذات الصلة /القانون اإلطار /واستراتيجية التكوين املهني)...؛
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● أن يكون هذا اإلصالح كما يقدمه مشروع القانون-اإلطار انعطافةً مفصلية يف
االنتقال نحو النموذج التنموي اجلديد،

● االهتمام بأسرة التعليم وتأهيل اإلدارة التربوية مبا يضمن االستقرار الوظيفي،
والتكوين اجليد ،والتحفيز ،والتكوين املستمر؛

● إشراك الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني على الصعيد الوطني واجلهوي
والترابي ،واجلامعة ،يف تفعيل مقتضيات وتدابير القانون اإلطار.
(كلمة األمني العام للحزب باللقاء الدراسي حول« :مشروع القانون اإلطار املتعلق
مبنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات اإلصالح» بتاريخ  15يناير .)2018

● وبخصوص مجانية التعليم ،أكد احلزب رفضه املطلق ألي مساس مببدأ مجانية
التعليم باعتباره مكسبا وطنيا ال تنازل عنه ،وال تفريط فيه ،اقتناعا منه بأن التراجع
عن هذا املكتسب سيزيد من تعميق عزلة املدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة
لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء للتمازج االجتماعي واحتضان
العيش املشترك ،وسيزيد يف تكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة
سي َس ِّر ُع يف تقهقرها وتفقيرها ،السيما أمام موجة الغالء
رفع مجانية التعليم ،مما ُ
املتزايد يف املعيشة ويف اخلدمات األساسية األخرى.
(من بالغ اللجنة التنفيذية  04شتنبر )2018
وبخصوص التوظيف بالتعاقد يف قطاع التعليم ،انتقد احلزب هذا التوجه احلكومي
الذي يعد تخليا من احلكومة عن التزاماتها االجتماعية ،والذي يروم إحداث
وظيفتني عموميتني مبعايير مختلفة من شأنه تكريس املزيد من هشاشة القطاع
وغياب آفاق واضحة للمتعاقدين بخصوص مستقبلهم الوظيفي ووضعيتهم اإلدارية
مما ينعكس سلبا على جودة املردودية والتكوين وينبأ بتداعيات خطيرة على مستقبل
التعليم ببالدنا ،وهو ما يستدعي وقفة تأملية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف
الفاعلني يف القطاع لتقييم مآالت هذا التوجه وجدوى االستمرار يف تطبيقه.
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٭ مواقف احلزب بخصوص النهوض بأوضاع الشباب
وإدماجهم في املجتمع
يحظى الشباب بأهمية خاصة يف حزب االستقالل ،ذلك أن أول رسالة وجهها
الزعيم الراحل عالل الفاسي حول القضية الوطنية هي وثيقة «األلوكة» التي
وجهها للمؤمتر التأسيسي ملنظمة الشبيبة االستقاللية بفاس وهو ما يظهر أهمية
الشباب بالنسبة للحزب ،كما أن من قاد احلركة الوطنية ومعركة التحرير ومعركة
الدميقراطية ومعركة التعادلية االقتصادية واالجتماعية هم الشباب وخاصة شباب
حزب االستقالل .ويعتبر احلزب أن العجز املطرد يف إدماج الشباب ببالدنا من
املؤشرات األساسية على انحصار النموذج التنموي احلالي ،ال سيما فيما يتعلق
بالتعليم والتكوين والتشغيل ،باإلضافة إلى عدم قدرة السياسات العمومية املعنية
على مواكبة احلاجيات اجلديدة لهذه الفئة احليوية يف ضوء التحوالت الدميغرافية
واحلقوقية والثقافية والتواصلية املتسارعة يف السنوات األخيرة ،مما يزيد يف تعميق
هشاشة الشباب املغربي ،ويسهم يف تفاقم شعورهم بالتهميش واإلقصاء ،اجتماعيا
واقتصاديا ،وتأزمي روابط انتمائهم إلى الوطن.
وحرصا من احلزب على النهوض بأوضاع الشباب وأهمية إدماجهم يف املجتمع،
عمل على اتخاذ العديد من املواقف واملبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة
يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية:

 - 1بطالة الشباب وإشكالية اإلدماج يف سوق الشغل:

● سجل احلزب أن أكبر معضلة يعاني منها الشباب املغربي هي معضلة البطالة،
السنية بني  15و 24سنة تصل
مؤكدا أن بطالة الشباب بلغة األرقام تبرز أن الفئة ِّ
البطالة يف صفوفهم إلى  26.5يف املائة ،أي أن ربع اليافعني باملغرب عاطلني عن
العمل ،ونسبة  43يف املائة منهم توجد باملجال احلضري ،وهو ما يؤكد أن أكبر
إشكال يواجه الشباب اليوم هو التوفر على فرص الشغل ،وتساءل عن مآل املخطط
احلكومي الذي وعد الشباب بخلق مليون و 200ألف فرصة شغل أمام حاالت
اإلفالس واالختناق الكبير الذي تعانيه املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
● عبر احلزب عن قلقه الكبير إزاء تزايد مستويات البطالة يف بالدنا والتي جتاوزت 1.2
مليون عاطل ،يشكل الشباب وخاصة حاملي الشواهد العليا القاعدة الواسعة لها ،ذلك
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أن أكثر من  50يف املائة من حاملي الشواهد َي ِئسوا من البحث عن أي وظيفة ،والعديد
منهم انخرطوا يف هجرة الكفاءات يف مختلف التخصصات ،مبا فيها القطاعات الواعدة
ومهن املستقبل ،ودعا احلكومة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لوقف تدفقات الهجرة السرية
والعلنية للشباب وذوي الكفاءات ،وحثهم على االستقرار وخدمة الوطن.

● كما عبر احلزب عن استيائه من بروز وتنامي ظاهرة مقلقة تتعلق بـشباب خارج
املدرسة ،بدون تكوين وال شغل وال حماية اجتماعية والتي تصل حاليا إلى
أكثر من  2,7مليون شابة وشاب .مطالبا احلكومة بوضع خطة استعجالية ملعاجلة
هذه الظاهرة من أجل النهوض بهذه الشريحة من الشباب وتسهيل انخراطها يف
املجتمع ،وانتشالها من براثن اليأس واإلقصاء والبطالة ،وتأهيلها للمساهمة يف
اإلقالع االقتصادي والتنموي لبالدنا.

● واعتبر احلزب أن قضايا الشباب تستوجب تعاطيا شامال من قبل كل القطاعات
احلكومية ،التي تقع عليها جميعها مسؤولية النهوض بوضعية الشباب يف مجاالت
الصحة ،والتعليم والثقافة والتشغيل ،وفق عرض متكامل قادر على متكينهم من
التكوين املالئم والشغل الالئق واإلطار احملفز على االندماج االقتصادي واالجتماعي
واملواطناتي ،مذكرا بأن اخلطاب امللكي مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب (20
غشت  ،)2018دعا إلى التعبئة الشاملة ملواجهة إشكالية بطالة الشباب وحاملي
الشهادات ،وإطالق مبادرات نوعیة يف مجال التشغيل.
(من العرض السياسي لألمني العام للحزب يف الدورة األولى للمجلس الوطني
 21أبريل  /2018من كلمة األمني العام للحزب يف امللتقى الوطني للحوار
التلمذي  7شتنبر  /2018من العرض السياسي لألمني العام يف الدورة الثانية
للمجلس الوطني  27أكتوبر )2018
● دعا احلزب إلى معاجلة االختالالت العميقة يف برامج التربية والتكوين مبؤسساتنا
التعليمية ومعاهد التكوين املهني ومراجعتها مبا يكفل املالئمة واالنسجام بينها
وبني احلاجيات الفعلية لسوق الشغل وتسطير برامج لتأهيل الشباب ذوي الشهادات
العليا الصادرة عن مؤسسات التكوين املهني الذي يواجه حتديات حقيقية فيما
يتعلق باليد العاملة املؤهلة.
(افتتاحية العلم  8فبراير .)2019
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● شدد احلزب على أن النهوض بالشباب رهني مبدى تأهيله وإعداده للمستقبل
لضمان انخراطه الفعال يف احلياة الوطنية ومواجهة كافة التحديات وتقوية تشبعه
مبنظومة القيم املجتمعية وترسيخ ثقافة العمل واملسؤولية ،واحترام الوقت والتضامن
والعناية بالغير والتمسك بالثوابت اجلامعة لألمة املغربية.
(من كلمة األمني العام للحزب يف امللتقى الوطني للحوار التلمذي  7شتنبر )2018

 - 2الشباب وأزمة الثقة:

● بهذا اخلصوص ،يعتبر حزب االستقالل أن املغرب يعيش حركية اجتماعية
نشيطة وحيوية ،ورغم كل املكاسب واإلجنازات التي حققتها بالدنا ،الزال منسوب
الثقة ضعيفا خصوصا لدى فئة الشباب ،الذي فقد الثقة يف املؤسسات والهيآت
السياسية ،ويف املنظمات النقابية ،وجمعيات املجتمع املدني ،ويف املستقبل ككل.
● كما يعتبر احلزب أن الشباب املغربي يف حاجة ماسة ملن يفتح أمامه باب الثقة
واألمل يف املستقبل ،وهو ما يوجب على احلكومة التحلي باملصداقية واجلرأة يف
املواقف والقرارات والعمل بشكل استراتيجي ورؤية واضحة ،ألن الشباب اليائس
يشكل خطرا على املجتمع ،مشددا على ضرورة أجرأة سياسة عمومية مندمجة
لصقل طاقات الشباب التي تسترعي اهتمام جاللة امللك ،وحتظى بعنايته املوصولة.
● ويقترح احلزب الستعادة الشباب الثقة واألمل يف مستقبلهم ،ما يلي:
 متلك رؤية واضحة ،ألن الشباب من حقهم اخلوف على مستقبلهم مناملجهول ،يف ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية املتردية ويف ظل عقم
احلاضر وضبابية املستقبل.
 تقوية القدرات وتعزيز الكفاءات وتطوير اإلمكانيات الذاتية للشباب،لتمكينهم من التأقلم والتفاعل مع التحوالت املجتمعية وتسهيل انخراطهم يف
املوجات اجلديدة من املهن املستقبلية.
 حترير الطاقات الستثمار كل اإلمكانيات املتوفرة لدى الشباب وتوفير مناخمالئم تطبعه الشفافية والنزاهة واملنافسة الشريفة.
 حتقيق العدل وتكافؤ الفرص واملصداقية ،من خالل حتويل األقوال إلى أفعال،26

عوض تقدمي الوعود الواهية والغير القابلة للتطبيق وهو ما يحتم على احلكومة أن
تقدم خطابا صادقا قابال للتنفيذ من أجل إعادة بناء الثقة مع الشباب.

● وبخصوص عزوف الشباب عن العمل السياسي ،سجل احلزب إعراضا ملحوظا
للشباب عن االنخراط يف األحزاب السياسية ،وشيوع سلوك إرادي يف االنكفاء
والنفور من املمارسة السياسية ،وهو ما ينأى بهم عن املساهمة يف العملية الدميقراطية
واملشاركة الفاعلة يف بناء مستقبل الوطن.
● واعتبر احلزب أن هذه الظاهرة تعد إشكاال كبيرا ،ينذر بوجود هوة بني الشباب
والفاعل السياسي ،تستدعي إنتاج آلية إلدماجهم يف احلياة السياسية ،معبرا
عن تعبئته الكاملة للقيام باألدوار املنوطة به من أجل استقطاب نخب جديدة،
وتعبئتهم لالنخراط يف العمل السياسي ،وضمان مساهمتهم بشكل أكبر يف
العملية االنتخابية.
(من كلمة األخ نزار بركة خالل اللقاء التواصلي املفتوح مع املشاركات واملشاركني يف
امللتقى الوطني للحوار التلمذي املنظم من طرف جمعية الشبيبة املدرسية  07شتنبر
 /2018كلمة األخ األمني العام يف اللقاء التواصلي املفتوح مع املشاركات بجامعة
االنبعاث للتكوين والتأطير يف نسختها األولى السبت  22شتنبر .) 2018

 - 3الشباب والنموذج التنموي اجلديد:

● انطالقا من قيم احلزب ومرجعتيه التعادلية ،يعتبر أن الرهان على الشباب ال
ينبغي أن ينظر إليه من زاوية العبء والكلفة واستراتيجية تقليص املخاطر ،وإمنا
وتطويرها بالتأطير واملواكبة وإتاحة
كطاقة واعدة وخزانا للقدرات يتعني رعاي ُتها
ُ
الفرص التي حتتاجها ،مؤكدا أن النموذج التنموي اجلديد الذي يتطلع إليه احلزب
يجب أن يستهدف الشباب بسياسة عمومية مندمجة و ُمد ِمجة ،كحامل لهذا
النموذج ولالستراتيجيات والسياسات التي ستنبثق عنه ،واستثمار الذكاء املغربي
وحتفيز اإلبداع واالبتكار ملواكبة واستباق حاجيات املجتمع.
● يقترح احلزب وضع اآلليات الكفيلة بإشراك الشباب يف صناعة القرار العمومي
من خالل تفعيل وتقوية املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي ،ويف
تقييم السياسات العمومية ويف الولوج إلى مناصب املسؤولية ،واملساهمة الفعالة
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يف مؤسسات احلوار املدني والدميقراطية التشاركية على الصعيد الوطني واجلهوي
واحمللي.
● يؤكد احلزب على وضع سياسة عمومية إلدماج الشباب يف الفعل املواطناتي
عبر نشر ثقافة املواطنة واحلقوق والواجبات ،ووضع البرامج احلاملة لقيم التضامن
والتطوع مع العمل على استعادة ثقة الشباب يف احلياة السياسية ،وتقوية مشاركته
يف الشأن العام محليا ووطنيا.

● كما يشدد احلزب على التمكني االقتصادي للشباب ،وتنمية روح املبادرة
والثقافة املقاوالتية لدى الشباب ،وضمان استفادتهم من املقدرات االستثمارية
ومن الصفقات العمومية ،مع العمل على املواكبة القانونية والتقنية واملالية ملبادراتهم
ومشاريعهم.
● ويدعو احلزب إلى سن سياسة مندمجة للشباب بجعله هدفا رئيسيا للسياسات
العمومية وضمان التقائية هذه األخيرة وإعادة صياغة األولويات ،ووضع منظومة
لدعم وحتفيز الشباب ،وحترير الطاقات عبر االستثمار األمثل ملواهبهم وقدراتهم
اإلبداعية.

● كما يطالب بتوفير عرض ترابي متنوع ومنصف للخدمات املوجهة للشباب يف
مجاالت التكوين والثقافة والرياضة والسياحة ،والترفيه ،وتسهيل الولوج إليها
بشروط تفضيلية ،باإلضافة إلى وضع خطة وطنية ملعاجلة ومواجهة املخاطر احملدقة
بالشباب ،وحتصينه من تهديدات اإلدمان والتطرف واإلجرام.
(من النموذج التعادلي للتنمية البشرية املستدامة ماي )2018

 - 4إقرار اخلدمة العسكرية:

● أكد احلزب بهذا اخلصوص انخراطه يف كل املبادرات املواطنة التي من شأنها
تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا يف سيرورة البناء املجتمعي والتنموي لبالدنا ،يف
إطار يضمن التوازن بني احلقوق الثابتة والواجبات امللزمة.
● كما أكد على أن إقرار اخلدمة العسكرية يف سياق التحول املجتمعي احلالي
الذي تعيشه بالدنا ،يقتضي من احلكومة جعل هذه اخلدمة املواطنة ضمن السياسة
املندمجة اجلديدة للشباب التي أكد عليها جاللة امللك يف خطابه السامي أمام
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أعضاء مجلسي البرملان مبناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية
من الوالية التشريعية العاشرة  13أكتوبر  ،2017والتي نتطلع أن تسارع احلكومة
إلى إخراجها لكي تكون مبثابة العرض املتكامل واملتوازن الذي سيمكن الشباب
من احلقوق والفرص واملؤهالت والتحفيزات التي يحتاجونها يف التكوين والصحة
والشغل ،والثقافة ،والترفيه ،وغيرها من املقومات التي من شأنها توطيد أسباب
االنتماء واالستقرار وخدمة الوطن؛

● طالب احلزب احلكومة ،وباستعجال القيام مبجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من
أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم اخلدمة العسكرية كآلية
للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح املبادرة واإلبداع والترافع لدى الشباب؛
● ودعا احلكومة والبرملان بغرفتيه إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون اخلدمة
العسكرية واملصادقة عليه مناسبة لإلنصات املتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي
والشبابي ،واالنفتاح على االقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته
وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات املرحلة ،من خالل إدراج
اخلدمات االجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية املستدامة ،سواء كانت
إلزامية أو تطوعية.
(بالغ اللجنة التنفيذية  04شتنبر .)2018
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مواقف احلزب
بشأن األداء احلكومي

٭ احلكومة وهدر زمن اإلصالح
بني واقع احلال ببالدنا ،منذ تشكيل احلكومة املتأخر واملتعثر ،وما َتعر ُفه الساحة
الوطنية من تداعيات سلبية على مستوى ٍ
عدد من املجاالت واملؤشرات ،والسيما
االقتصادية واالجتماعية منها ،وما ُيصاحبها من متثالت مقلقة لدى الفاعلني
والرأي العام الوطني على حد سواء ،يف مقابل إرادة ملكية قوية لإلصالح والقطع
مع النموذج والسياسات وأمناط احلكامة التي لم تعد قادر ًة على مواجهة التحديات،
والتجاوب مع تطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنني ،أن احلكومة غير آبهة بهذه
التطورات.
غير
● وقد عبر حزب االستقالل عن استغرابه لسلوك احلكومة وإمعانها يف ٌ
هدر ُ
مفهوم لزمن اإلصالح ،وتلكؤ يف استكمال منظومة اإلصالحات املؤسساتية
والهيكلية التي أتى بها دستور  2011يف فلسفته وروحه ومقتضياته املنصوص عليها.
● ويسجل بقلق أنه هناك تساؤالت عريضة عن مآل االلتزامات املُقيدة بآجال
دستورية طبقا للفصل  ،86كما هو الشأن بالنسبة لـ:
 للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؛ القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛ القانون التنظيمي املتعلق بحق اإلضراب.باإلضافة إلى:
 إخراج ميثاق املرافق العمومية ،ومالءمة اإلطار القانوني اجلديد لبعض مؤسساتاحلكامة؛
 سن ومراجعة جملة من التشريعات ،مبوجب الدستور ،ذات الصلة باحلقوقواحلريات وتخليق احلياة العامة ومحاربة الفساد ،والتشريع اجلنائي وحقوق
املتقاضني وقواعد سير العدالة ،وآليات الدميقراطية التشاركية املتعلقة مبساهمة
اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام يف مسلسل اتخاذ القرار وتقييمه.
● سجل احلزب باستغراب ،بعد مرور سنة ونصف على والية احلكومة احلالية ،أن
العديد من امللفات ذات األولوية واألهمية ال تزال ُم ْغلقةً أو ُم َع َّلقةً أو ُمؤجلة إلى
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ٍ
حني غي ِر معلوم ،أو لوجود ارتباك أو تردد يف التقدير؛ كما هو الشأن بالنسبة لـ:
 -القانون اإلطار إلصالح التعليم؛

 -واإلصالح الشامل ألنظمة التقاعد؛

 -استكمال اإلصالح الشمولي لنظام املقاصة والدعم االجتماعي؛

التطبيق الفعلي للجهوية املتقدمة واعتماد ميثاق الالمتركز وإخراج امليثاق اجلديد
َ

لالستثمار؛ وذلك بالنظر إلى الرهانات السياسية واالجتماعية واالقتصادية املعقودة
على تنزيل ورش اجلهوية املتقدمة الكفيلة باستيعاب العديد من املطالب واحلاجيات
واالنتظارات التي يعبر عنها الفاعلون ومواطنات ومواطنو العمق الترابي؛
 تفعيل ميثاق إصالح منظومة العدالة يف شقه املتعلق بسير احملاكم وحتسني ولوجاملواطن إلى القضاء ،واحلصول على األحكام وتنفيذها يف آجال معقولة.

٭ احلكومة وتدبير األمور اجلارية

أمام تقاعس احلكومة عن تنزيل اإلصالحات واالهتمام باألولويات امللحة
انشغل األداء احلكومي مبعاجلة األمور اجلارية فقط ،وببطء ملحوظ يف تنفيذ
االلتزامات املعلن عنها ،ويف التفاعل الفوري والناجع مع املطالب االجتماعية
املشروعة للساكنة يف عدد من املناطق.
واعتبر حزب االستقالل هذا التباطؤ يف التفاعل وأجرأة االلتزامات ،غير املسنود
برؤية شمولية ،واملفتقر إلى البعد االستراتيجي واملقاربة االستباقية لألزمات،
وإيجاد احللول املالئمة واملبتكرةُ ،م ْك ِلف ًا مبنسوب إضايف من حدة االحتقان،
وتبديد رصيد الثقة ،باإلضافة إلى انحصار السياسات العمومية وعدم قدرتها على
االستجابة حلاجيات ومطالب فئات عريضة من الشعب املغربي.
(من بيان املجلس الوطني دورة أبريل )2018
● وأكد احلزب ،انطالقا من تقييمه للعمل احلكومي ،أن احلكومة منشغلة مبعاجلة
األمور اجلارية فقط ،وأن تدبيرها للشأن العام يطبعه التردد يف اتخاذ القرارات،
واللجوء إلى احللول الترقيعية عوض إيجاد البدائل احلقيقية والتفاعل الفوري
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والناجع مع املطالب االجتماعية املشروعة للمواطنني واملواطنات.

(من حوار األخ األمني العام نزار بركة ببرنامج نقطة على السطر باإلذاعة الوطنية 27
أبريل )2018

● وطالب احلزب احلكومة بالتحرك الفوري ملعاجلة االختالالت واملشاكل الهيكلية
الكبرى ،واخلروج من حالة االنتظارية واجلمود ،وحتملها كامل املسؤولية إزاء تردي
األوضاع االجتماعية واالقتصادية ببالدنا.

٭ تقاعس احلكومة يغذي أزمة الثقة

● سجل احلزب بكل أسف تقاعس احلكومة عن القيام مبهامها ونهجها لسياسة
اآلذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من الشعب املغربي ،مبا فيها املذكرة
التي رفعها فريقا حزب االستقالل بالبرملان إلى رئيس احلكومة يف شأن تعديل
قانون املالية للخروج بالبالد من هذه الظرفية الدقيقة ،يف الوقت الذي لم تقدم فيه
احلكومة أي بديل للتدابير املقترحة أو تتخذ إجراءات ملموسة لالستجابة للمطالب
االجتماعية واالقتصادية املشروعة لفائدة املواطنات واملواطنني ملواجهة موجة الغالء
املتزايد ،والسيما الفئات األكثر خصاصا ،وكذا الفئات املتضررة من الظرفية احلالية
مبن فيهم صغار الفالحني
(مقتطف من بالغ اللجنة التنفيذية  19يونيو .)2018
● كما اعتبر احلزب أن التقاعس والتردد والبطء والتدخل املتأخر ،عوائق هيكلية
يف األداء احلكومي خالل األشهر املاضية وأن احلكومة مصرة على املضي يف نفس
املقاربات والسياسات التي أثبتت عج َزها يف التجاوب مع احلاجيات امللحة واملطردة
للمواطنات واملواطنني ،وعلى العناد يف عدم اإلنصات إلى معاناة املواطن ،ويف
عدم مباشرة حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول ،وعدم االنفتاح على كل اقتراح أو
مساهمة واردة من القوى السياسية واحلية يف املجتمع.
اعتبر احلزب أن احلكومة ،بإغراقها يف التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها ،ال تقدر
حساسية اللحظة الصعبة التي متر منها بال ُدنا ،وما لها من حتديات وتبعات:
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 -يف هدر زمن اإلصالح،

 -ويف إضعاف جاذبية االستثمار وسوق الشغل،

 -وتراجع املناخ املشجع للسلم االجتماعي والعيش املشترك،

 ويف استمرار تدهور القدرة الشرائية أمام إصرار احلكومة على جتميد األجور،وإفشال احلوار االجتماعي مع إلقاء الالئمة على املنظمات النقابية،
-

ويف انتشار إحساس اخلوف الذي أخذ يستقر مكان الثقة يف احلاضر واملستقبل،

 ويف استنفاد ما تبقى من القدرة على التحمل لدى املواطن واألسر التي َتشْ ُعرأن احلكومة قد تخلت عنهم أمام إكراهات العيش اليومي.

● وسجل احلزب تنصل احلكومة من االضطالع باختصاصاتها الدستورية ،وتهربها
من حتمل مسؤوليتها يف العديد من االلتزامات وامللفات ،منها على اخلصوص:

 إطالق احلوار الوطني حول النموذج التنموي اجلديد بعد أكثر من سنة علىالتكليف امللكي.
 بلورة السياسة املندمجة اجلديدة للشباب التي ستقدم العرض املتكامل القادرعلى متكينهم من التكوين املالئم والشغل الالئق واإلطار احملفز على االندماج
االقتصادي واالجتماعي واملواطناتي.
 وقف تدفقات الهجرة السرية والعلنية للشباب وذوي الكفاءات ،وحثهم علىاالستقرار وخدمة الوطن.
 مآل املخطط احلكومي الذي وعد الشباب بخلق مليون و 200ألف فرصةشغل أمام حاالت اإلفالس واالختناق الكبير الذي تعانيه املقاوالت الصغرى
واملتوسطة.
 تسقيف أسعار احملروقات الذي التزمت به احلكومة منذ أشهر. استباقية احلكومة يف تبديد مخاوف األسر واملهنيني املضربني ،من انعكاسارتفاعات أسعار احملروقات على أثمان وتسعيرات نقل األشخاص والسلع ،وعلى
تنافسية قطاع النقل ،وعلى التموين الكايف لألسواق باملواد األساسية واألكثر
استهالكا ،وبالتالي ضرب جديد للقدرة الشرائية.
● شدد احلزب على أن احلكومة تخطئ املوعد تلو اآلخر يف اإلنصات والتفاعل
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اجلادين املتبوعني باحللول املالئمة ،وجتازف مبا تبقى لدى املواطنات واملواطنني من صبر
وتعقل وقدرة على التحمل يف مواجهة محنة البطالة والغالء وتدهور القدرة الشرائية؛
وهي املنابع التي تغذي أزمة الثقة ومشاعر االستياء واليأس واملنطق العدمي.

(من بالغ اللجنة التنفيذية  2يوليوز .)2018

● أكد احلزب على أن احلكومة مطالبة بتحيني أولويات وأهداف البرنامج احلكومي
الذي حصلت من خالله على ثقة مجلس النواب عند تنصيبها يف ضوء خارطة
اإلصالح امللكية اجلديدة ،وتطور انتظارات املواطنات واملواطنني والفاعلني
االقتصاديني واالجتماعيني ،وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى االنكباب
على التنزيل السريع والفوري خلارطة الطريق املندمجة واإلجرائية التي سطرها جاللة
امللك نصره اهلل يف خطابي العرش وذكرى ثورة امللك والشعب لسنة  2018مع تعبئة
وانخراط مختلف الفعاليات والقوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية من أجل
إجنازها وحتقيق نتائجها املرجوة.

(من بالغ اللجنة التنفيذية  04شتنبر .)2018

● عبر احلزب عن قلقه من املوقف الغريب للحكومة إزاء مباشرة اإلصالحات والوفاء
بالتزاماتها ،مبا يطبع سلوكها من صمت أو جتاهل أو تسويف أو االنشغال عن كل
ذلك بخُ صومات أغلبيتها املُ ْر َه َقة ،وال َت َذ ُّر ِع بغياب التماسك بني مكونات أغلبيتها
لتبرير االنتظارية وإهدار الفرص ،والتهرب من القيام مبسؤولياتها الدستورية ،واجلري
وراء ٍ
ُ
تستعجل  2021قبل أوانها ،رغم دقة املرحلة واملخاطر احملدقة بالوطن.
حملة
َ
(من العرض السياسي لألمني العام للحزب يف دورة أكتوبر للمجلس الوطني 27
أكتوبر .)2018
● وأمام اضطراد االرتباك احلكومي واخلالفات وسط أطياف األغلبية ،الذي أفرز
حالة «بلوكاج» حكومي جديد مبا لذلك من تبعات سلبية على احلياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ببالدنا:
 نبه احلزب إلى خطورة أن تصبح مصالح املواطنات واملواطنني التي ال تنتظر،وأوراش البناء واإلصالح املعلن عنها السيما يف التشغيل والتكوين املهني
واحلماية االجتماعية والعدالة الضريبية ،رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة
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يف األنانيات وصراعات الزعامة والربح واخلسارة.
 عبر احلزب عن اندهاشه املتزايد من اجتهاد احلكومة يف التنصل من مسؤولياتهاوافتعال اخلالفات داخل أغلبيتها للهروب من تقدمي احلساب للمواطنني
والفاعلني والرأي العام بخصوص عجزها عن بلورة التدابير الناجعة واحللول
العملية والتفاعل السريع يف التجاوب مع احلاجيات امللحة لشرائح واسعة من
الشعب املغربي ،والسيما يف إيجاد الشغل ،وحماية القدرة الشرائية ومواجهة
غالء املعيشة وتفقير الطبقة الوسطى ،وغيرها من احملاور ذات األولوية احليوية
والتي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب االستقالل بالبرملان مذكرة إلى رئيس
احلكومة من أجل قانون مالي معدل يف منتصف سنة .2018
(من بالغ اللجنة التنفيذية  29يناير .)2019
● لذلك دعا احلزب احلكومة إلى إحداث القطائع الضرورية مع مسارات األزمة ،ووضع
حد لظاهرة استنزاف الزمن السياسي وزمن اإلصالح ،وتنفيذ التزاماتها السياسية
والتجاوب اإليجابي مع اآلجال التي حددها جاللة امللك أيده اهلل لها لتنفيذ مختلف
البرامج واملشاريع ،وإشراك الفاعلني السياسيني واالقتصاديني والفرقاء االجتماعيني
وكذا املجتمع املدني يف بلورة اإلصالحات يف العديد من املجاالت.

(من بيان اللجنة املركزية  15دجنبر .)2018

٭ مواقف احلزب بخصوص االختيارات االقتصادية
واالجتماعية واملالية للحكومة
● اعتبر حزب االستقالل أن عدم قدرة احلكومة على فتح احلوار حول مشروع
النموذج التنموي اجلديد الذي دعا إليه جاللة امللك منذ أكثر من سنة ،واستمرارها
يف تبني االختيارات االقتصادية واالجتماعية واملالية للنموذج احلالي الذي وصل
إلى مداه ،وأصبح غير قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل ،يؤكد استمرار
احلكومة يف إنتاج األزمة يف ظل انحصار أفق اإلصالح لديها وعدم جتاوبها مع
مطالب الشعب املغربي.
(من بيان املجلس الوطني دورة أكتوبر .)2018
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 - 1تغلغل ليبرالي غير متوازن يف التوجهات االقتصادية واالجتماعية:
● شك َّل ْت دراس ُة ومناقشة مشروع القانون املالي لسنة  ،2018من قبل فريقي احلزب
بالبرملان ،مناسبةً وجيهةً للتنبيه إلى خطورة تغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة
يف مفاصل وبنيات االقتصاد الوطني ،مبا فيها قطاعات االستثمار االجتماعي
واملجاالت اإلستراتيجية ،وذلك يف غياب الفعالية املطلوبة آلليات الضبط والتقنني
واملنافسة الشريفة ،والتوازن بني رأس املال ومصلحة املواطن.
● وأكد احلزب بهذا اخلصوص أن مشروع القانون املالي  2018ال يحمل البوادر
والعناصر التي متهد للتحول نحو النموذج التنموي اجلديد الذي دعا إليه صاحب
اجلاللة حفظه يف خطبه السامية ،أو على األقل القطع مع االختيارات والسياسات
التي ساهمت يف محدودية النموذج التنموي احلالي.
● وسجل احلزب أن هذا النموذج لم يعد فقط عاجزا عن تقليص الفوارق االجتماعية
إنتاج التفاوتات ويزيدُ يف اتساعها ،ويف تقهقر حركية
واملجالية ،بل أصبح يعيدُ
َ
الطبقة الوسطى نحو وضعية الهشاشة.
● كما سجل عدم إعطاء احلكومة إشارات قوية نحو االنتقال إلى النموذج املنشود،
بتدارك النواقص املسجلة على مستوى جتانس االستراتيجيات القطاعية وإعطائها
بعدا ترابيا مندمجا ،وبانتهاج حكامة وحلول إرادية على مستوى االستثمارات
العمومية للرفع من مردوديتها املتدنية من حيث النمو والتشغيل والوقع التنموي على
الساكنة ،وجاذبية االستثمارات اخلاصة املدرة لفرص الشغل.
● واستغرب احلزب عدم استثمار احلكومة للدينامية االقتصادية التي عرفتها
أوروبا مؤخرا بفعل االنتعاشة املهمة التي سجلتها معدالت النمو لدى شركائنا
األوروبيني ،وعدم وصول تداعياتها اإليجابية إلى بالدنا ،وعدم تفاعل احلكومة
معها مبا يلزم من تدابير استباقية وحتفيزية.
● أكد احلزب تتبعه بقلق كبير تزايد نسب البطالة يف بالدنا التي جتاوزت  1.2مليون
عاطل ،يف مقابل  50ألف فرصة شغل صافية فقط ينتجها االقتصاد الوطني سنويا،
حيث ميثل الشباب والنساء وحاملي الشواهد القاعدة الواسعة يف صفوف العاطلني؛
37

وحيث أن ما يقارب نصف الشباب حاليا يوجدون خارج سوق العمل ،وحوالي
 75يف املائة من النساء ال تشتغل وال تبحث عن الشغل ،وأكثر من 50يف املائة
من حاملي الشواهد َي ِئسوا من البحث عن أي وظيفة هنا يف بلدهم ،والعديد منهم
انخرطوا يف هجرة الكفاءات يف مختلف التخصصات ،مبا فيها القطاعات الواعدة
ومهن املستقبل.

● واعتبر احلزب أن االقتصاد الوطني مبعدل النمو احلالي والتوقعي الذي يحققه
سنويا ،ال ميكنه أن يخلق هذا الكم الهائل من املناصب وفرص الشغل اإلضافية
والصافية ،باإلبقاء على نفس النموذج والسياسات والبرامج التي وقف اجلميع على
محدوديتها ،يف ظل الوضع الصعب الذي تعيشه حاليا املقاوالت الصغرى واملتوسطة
باعتبارها احملرك األساسي للتنمية وإحداث فرص الشغل ،ذلك أن األرقام تفيد أن
أكثر من  7000مقاولة صغيرة ومتوسطة قد أعلنت إفالسها سنة  .2017كما مت
فقدان ما بني  150و 200ألف منصب شغل منذ سنة  ،2012بسبب عدم احترام
آجال األداء ،رغم كل الوعود التي قطعتها احلكومة يف هذا الصدد لتحسني عملية
أداء مستحقات املقاوالت.
(من العرض السياسي لألمني العام للحزب بدورة أبريل للمجلس الوطني).

 - 2تدبير ميزانياتي ال يواكب اخلصاص االجتماعي:

● سجل حزب االستقالل يف قراءته وتقييمه ملضامني مشروع القانون املالي لسنة
 ،2019غياب أي تغيير على مستوى الهندسة امليزانياتية لألولويات االجتماعية
واالقتصادية ،السيما فيما يتعلق بأجرأة إصالح التعليم وخاصة التعليم األولي،
وتطوير العرض الصحي ،وحماية القدرة الشرائية ،والرفع من األجور ،والدعم
اجلبائي للمقاوالت املشروط بتشغيل الشباب ،والتقليص من منط عيش اإلدارة...
● كما سجل أن املشروع ،ورغم التوجهات واألهداف والنوايا الطموحة التي مت
اإلعالن عنها يف رسالته التأطيرية ،ظل سجني التصور القطاعي «األورتودوكسي»
يف إعداد امليزانية ،الذي ال يتسع للتطوير واإلبداع ،وال لإلرادية السياسية التي
ينبغي أن تتميز بها احلكومة احلالية وهي تواجه احتقان الشارع ،وضعف اخلدمات،
وانحسار النمو يف إنتاج الثروة والشغل القادرين على حتقيق االرتقاء االجتماعي
للشباب واملعوزين.
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● فال يكفي يف نظر احلزب أن نرفع من اعتمادات قطاعي التعليم والصحة مثال لكي
َن ْز ُع َم أننا بصدد قانون مالي اجتماعي؛ ذلك أنه إذا لم تندرج امليزانية يف إطار رؤية
استراتيجية ،وحكامة ناجعة وفعالة ،تقطع مع االختالالت والسلبيات املسجلة،
فإن تلك االعتمادات اإلضافية ستكون ضعيفة اجلدوى ،ولن تصل إلى أهدافها
على غرار االعتمادات املالية التي َس َبقتها ،ولن يصلَ وق ُعها إلى املواطن كخدمات
ذات جودة يحتاجها يف حياته اليومية.
● والحظ احلزب ،يف تزامن مع عرض مشروع قانون املالية ،أن من بني املفارقات
املطروحة بهذا اخلصوص ،اختراق الهشاشة يف قطاع الصحة العمومية بتوالي
استقاالت األطباء بالعشرات يف عدد من املدن ،وهو األمر الذي يفيد أن الزيادة
يف االعتمادات املالية واملوارد البشرية أساسي ٌة لتطوير القطاع ،لكن ذلك غير كاف،
ولن يحقق النتائج املرجوة لتحسني ظروف العمل ،ومتكني املواطن من الولوج
الفوري إلى التطبيب عند املرض ،مع اعتماد النجاعة والنزاهة والشفافية يف تدبير
االعتمادات املرصودة ،ومكافأة االستحقاق ،ومراجعة اخلريطة والعرض الصحيني
حسب حاجيات العدالة املجالية ،وتعزيز الثقة بني الطبيب واإلدارة من جهة،
وبني الطبيب واملواطن من جهة ثانية.
(من العرض السياسي لألمني العام للحزب بالدورة الثانية للمجلس الوطني أكتوبر )2018

●

ويف هذا اإلطار عبر احلزب عن شجبه لـ:
 االختيارات االقتصادية واملالية للحكومة وتوجهاتها الليبرالية غير املتوازنةالتي حتكمها هواجس احلفاظ على التوازنات املاكرو اقتصادية على حساب
اجلانب االجتماعي؛
 إضعاف سيادة القرار االقتصادي أمام االرتفاع املهول للمديونية ،حيثوصل الدين اخلارجي إلى مستويات قياسية مما يرهق ميزانية الدولة ،ويجعل
القرار االقتصادي لبالدنا رهينة تعليمات املؤسسات املالية الدولية.

● كما نبه احلكومة إلى حالة انحصار االقتصاد الوطني وعدم قدرته على خلق
الثروة وتوفير فرص الشغل ،حيث يتم تسجيل تراجع يف تدفق االستثمارات
األجنبيةأأ ببالدنا وتقلص االستثمارات الوطنية ،بفعل ضعف الثقة يف مناخ
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األعمال ،وغياب الرؤية لدى احلكومة ،واستمرار البيروقراطية والفساد ،وغياب
قواعد املنافسة الشريفة.

(من بيان املجلس الوطني دورة أكتوبر .)2018

● واعتبر احلزب أن مشروع قانون املالية لسنة  2019ليس إال ميزانية لتكريس
األزمة ،الرتكازه على سياسة تدبير عجز امليزانية يف الوقت الذي كان من املفروض
أن حتمل هذه امليزانية تدابير فعلية وجريئة السترجاع الثقة يف االقتصاد الوطني،
وثقة املواطنني واملواطنات يف املستقبل.
● وشدد احلزب على أن املشروع ،يفتقر إلى رؤية واضحة لتجاوز اإلشكاالت
االجتماعية واالقتصادية ،وإلى إرادة لتنزيل التزامات البرنامج احلكومي ،وتطبيق
التوجيهات امللكية يف مجال تقوية السياسات االجتماعية على وجه اخلصوص
بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل ،وبرامج احلماية االجتماعية ،واإلسراع
بإجناح احلوار االجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنني.
● كما سجل احلزب أن احلكومة من خالل مشروع قانون املالية لسنة  2019مصرة
على االستمرار يف نهج نفس السياسات الهادفة إلى توسيع الفوارق االجتماعية
واملجالية عوض العمل على تقليصها ،وهي املقاربات والسياسات التي أثبتت
عجزها يف التجاوب مع احلاجيات امللحة واملطردة للمواطنني ،مؤكدا أن هذا املشروع
يظهر مدى افتقاد احلكومة إلى رؤية استباقية ملواجهة التقلبات األسعار الدولية،
خصوصا بالنسبة ألسعار النفط.
● واعتبر احلزب أن احلكومة تغيب عنها أربع ركائز أساسية لبناء الثقة مع املواطنني
والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني ،أولها الرؤية االستراتيجية يف مقابل احللول
الترقيعية ذات الوقع املؤقت ،أما الركيزة الثانية فهي الوفاء بااللتزمات يف مقابل
العجز عن حتقيق املنجزات ،ونقض العهود ،والركيزة الثالثة هي االستباقية يف
مقابل مقاربة مبنية على اآلنية وإطفاء األزمات ،أما الركيزة الرابعة فهي إعطاء
املقروئية لكل التدابير املتخذة يف مقابل غموض وضبابية السياسة احلكومية.

(كلمة األمني العام خالل اللقاء الدراسي للفريق االستقاللي بالبرملان
حول مشروع قانون مالية .)2019
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● ويف هذا اإلطار ،اعتبر احلزب أنه ال بد من أن يجسد قانون املالية إرادة احلكومة
يف اإلصالح ،وأن ُي َؤ ِّشر على االنعطاف احلقيقي نحو النموذج التنموي اجلديد ،وأن
ال يستمر يف إعادة إنتاج االختيارات والتدابير التي تسببت يف أزمة النموذج احلالي
بتوجهه الليبرالي غير املتوازن ،وباتساع الفوارق االجتماعية واملجالية ،ويف التوزيع
اجلهوي غير املنصف لالستثمار العمومي ،ويف ضعف مردودية هذه االستثمارات
العمومية من حيث فرص الشغل واألثر التنموي عموما.
● لذلك بادر احلزب إلى التخفيف من وطأة هذه االختيارات احلكومية من خالل
املساهمة مببادرتني هامتني تتعلق األولى بتنمية وإنعاش املناطق احلدودية وتتعلق
الثانية بترميم وتعديل قانون املالية برسم سنة  2018تولى فريقا احلزب بالبرملان
توجيههما إلى السيد رئيس احلكومة على التوالي يوم  03أبريل  ،2018و  28ماي
 ،2018وذلك جتسيدا لاللتزام الراسخ للحزب يف السعي إلى الصالح العام ،والترافع
البناء عن املطالب املشروعة للمواطنات واملواطنني:

 - 3مذكرة احلزب حول تنمية املناطق احلدودية:

تتضمن املذكرة مجموعة من االقتراحات التي يعتبرها احلزب خارطة طريق لتدارك
الوضعية االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي تعيشها املناطق احلدودية أرضا
وإنسانا عسى أن جتد هذه االقتراحات طريقها نحو التنفيذ ملا فيه املصلحة العليا
للوطن.

أوال :االقتراحات املتعلقة بتنمية الشريط احلدودي:

♦ يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة يف تنمية املناطق احلدودية التي تشكل
حوالي ثلث مساحة املغرب وساكنته من خالل اعتماد برنامج استعجالي استدراكي
إلعادة التوازن بني املناطق الساحلية والشريط احلدودي للجزء الشمالي  -الشرقي
من اململكة الذي ينطلق من السعدية الى محاميد الغزالن.
♦ وضع مخطط وطني لتنمية الشريط احلدودي باعتباره املدخل األساسي للتنمية
الشاملة.
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♦ إدراج املناطق احلدودية ضمن احملددات األساسية للنموذج التنموي اجلديد،
وجعلها يف قلب السياسات العمومية واالستراتيجيات احلكومية وبرامجها
االقتصادية واالجتماعية ومتكينها من املشاريع والبرامج الكبرى املرتبطة باالستثمار
العمومي .
♦ إعمال مقاربة مبتكرة ومندمجة على املستوى امليزانياتي واملؤسساتي واحلكامة
املعتمدة ،والسياسات العمومية ذات الصلة ،من خالل :

 تعبئة مجهود متويلي خاص من ميزانية الدولة  ،من أجل تدارك التأخر املتراكمالذي تعرفه املناطق احلدودية ( التوزيع اجلهوي مليزانية االستثمار ،ميزانية اجلهات،
صندوق التضامن بني اجلهات ،وصندوق التأهيل اإلحتماعي ،وصندوق التنمية
القروية واملناطق اجلبلية )،

 تفعيل آلية مجموعات اجلهات ومجموعات اجلماعات الترابية على مستوىاملناطق احلدودية من أجل ضمان فرص واسعة للتكامل االقتصادي واستعمال
وتعضيد بنيات وشبكات الربط واللوجيستيك املشتركة ،وبالتالي تقوية تنافسية
وجاذبية هذه املناطق لالستثمارات ،خاصة فيما يتعلق باألنشطة الصناعية احملدثة
للثروة واملذرة لفرص الشغل لفائدة شباب هذه املناطق .
♦ يجب أن يشمل صندوق التنمية القروية واجلبلية املناطق احلدودية بشكل تصبح
معه هذه املناطق حاضرة بقوة يف جميع البرامج واملشاريع التي يقوم بها الصندوق.

♦ تقوية االعتمادات املخصصة لتنمية املناطق احلدودية بشكل تستجيب ملتطلبات
هذه التنمية وحاجيات الساكنة يف العيش الكرمي .

♦ متكني اجلماعات الترابية التابعة للمناطق احلدودية من االعتمادات الالزمة،
سواء تلك املتعلقة بحصة اجلماعات من الضريبة على القيمة املضافة أو االعتمادات
املخصصة لها كدعم عمومي أو كقروض من صندوق التجهيز اجلماعي.
♦ وضع خريطة للخدمات االجتماعية األساسية ،من صحة وتعليم وسكن وماء
وكهرباء وولوج إلى املرافق العمومية األخرى على أساس املساواة بني املواطنني
واإلنصاف يف تغطية التراب الوطني واالستمرارية يف أداء اخلدمات كما ينص
على ذلك الدستور ،وذلك بالنظر إلى اخلصاص الكبير املسجل على مستوى أقاليم
وجماعات هذا الشريط احلدودي.
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♦ العمل على توجيه االستراتيجيات القطاعية نحو إحداث أقطاب اقتصادية
مرتبطة بقدرات ومؤهالت هذا الشريط احلدودي ،ومتكينه من االنخراط يف سالسل
اإلنتاج والقيمة الوطنية والدولية ،السيما فيما يتعلق باألنشطة الذكية والرقمية ،
والطاقات املتجددة  ،واالقتصاد األخضر ،والصناعات املعدنية والفخار والسيراميك
 ،والصناعات اإلبداعية التي تثمن املنتوج احمللي ،واألنشطة االقتصادية ذات
احملتوى الثقايف  ،وغيرها .
♦ حتفيز االستثمار اخلاص وحتسني جاذبية الشريط احلدودي من خالل إعادة النظر
يف ميثاق االستثمار وكذا قانون املعادن واعتماد امتيازات جبائية وعقارية يف إطار
مقاربة مندمجة تضمن خلق مناخ األعمال بهذه املناطق بشكل يستجيب ملتطلبات
جلب االستثمار اخلاص الكفيل بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
♦ إحداث مناطق حرة جللب االستثمارات وتوفير املواد األولية مع ضرورة توفير
القطع األرضية املجهزة بأسعار مخفضة وتوفير املواد األولوية والتجهيزات األساسية
إلنعاش مختلف األنشطة االقتصادية واملساهمة يف خلق فرص الشغل.
♦ تثمني وضمان االستغالل اجليد للمشاريع الكبرى املتعلقة بالبنيات التحتية
الطرقية والسككية وحتسني الشبكة الطرقية التي تربط بني مختلف أقاليم املناطق
احلدودية ،وتفك العزلة عن الساكنة .
♦ تقوية مكانة الطيران اجلهوي وتعزيز مساهمته يف تنمية املناطق احلدودية من
خالل توسيع الرحالت الوطنية والدولية بالنسبة ملطار وجدة أنكاد وتشغيل مطار
بوعرفة وجتهيزه باآلليات الالزمة .

♦ تعبئة أكبر نسبة من االدخار البنكي الناجت عن حتويالت أفراد اجلالية املغربية
املنحدرين من املناطق احلدودية إلجناز املشاريع التنموية لهذه املناطق.

♦ الزيادة يف املبالغ املخصصة للمساعدات املوجهة لالستثمارات املرتبطة بالتنمية
الفالحية ،مبا فيها تلك املتعلقة مبخطط املغرب األخضر ،وخاصة يف الوسط القروي.
♦ متكني املناطق احلدودية من املشاريع والبرامج الكبرى املرتبطة باالستثمار
العمومي.
♦ جعل املناطق احلدودية يف قلب السياسات العمومية واالستراتيجيات احلكومية
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وبرامجها االقتصادية واالجتماعية ومتكينها من املشاريع والبرامج الكبرى املرتبطة
من املشاريع والبرامج الكبرى املرتبطة باالستثمار العمومي.
♦ خلق آليات للتشغيل الذاتي ودعمها ماديا وبشريا ولوجستيكيا ،مبا يف ذلك دعم
التعاونيات واجلمعيات.

♦ البحث عن بديل اقتصادي للمناطق احلدودية ،مبا يضمن للساكنة حقها
الدستوري يف العيش الكرمي.

♦ إدماج التدخالت واملقاربة الشمولية للتنمية ،اخلاصة باملناطق احلدودية لضمان
التضامن والتكافل بني اجلهات.

♦ تعزيز التنسيق بني القطاعات احلكومية املعنية بتنمية املناطق احلدودية ،مع
احلرص على إشراك ساكنة املناطق احلدودية وحتديد مسؤولياتها يف التنمية ،وكذا
التعاون مع منظمات املجتمع املدني بنهج مقاربة تشاركية يف إعداد وإجناز برامج
تنمية الشريط احلدودي .
♦ التعجيل مبعاجلة إشكالية العقار باملناطق احلدودية خللق فرص االستثمار حتى
يكون الرصيد العقاري يف خدمة تنمية هذه املناطق  ،خاصة فيما يتعلق باألراضي
الساللية.

♦ معاجلة التقلبات املناخية وانعكاساتها على املناطق احلدودية ،مبا فيها املشاكل
املترتبة عن اجلفاف الذي أخذ بعدا هيكليا باملناطق احلدودية  ،خاصة فيما يتعلق
بتوفير املاء الشروب ،حفر اآلبار وبناء السدود الصغرى واملتوسطة لتحسني الفالحة
السقوية.
♦ دعم الواحات واملناطق السقوية حتى تساهم يف إنتاج املواد الغذائية الطبيعية.

♦ بناء قرى منوذجية باملناطق احلدودية والتأهيل احلضري للجماعات القروية واملراكز
احلضرية وخلق جتزئات سكنية الستيعاب ساكنة األحياء الهامشية.

♦ متكني ساكنة الرحل من مقومات العيش الكرمي واالستفادة من املرافق
االجتماعية.
♦ خلق فرص االستثمار السياحي باملناطق احلدودية.

♦ إحداث معهد عالي للتكوين يف مجال احلرف واملهارات املطلوبة بالنسبة لعدد
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من القطاعات الواعدة ،على مستوى اجلهة وكذا على مستوى اجلماعات الترابية،
السيما فيما يتعلق باألنشطة الذكية والرقمية ،والطاقات املتجددة ،واالقتصاد
األخضر ،والصناعات املعدنية والفخار والسيراميك ،والصناعات اإلبداعية التي
تثمن املنتوج احمللي ،واألنشطة االقتصادية ذات احملتوى الثقايف.

ثانيا  :االقتراحات اخلاصة بتنمية اجلهة الشرقية:

 ᐊاعتماد استراتيجية تنموية للنهوض باألنشطة االقتصادية باجلهة الشرقية عبر
توفير شروط اندماجها وتكاملها مع االقتصاد الوطني وكذا االقتصاد األورومتوسطي،
من خالل استكمال وتثمني وضمان االستغالل اجليد للمشاريع الكبرى التي
أطلقها جاللة امللك ،خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية والسككية التي
تربط بني أقاليم هذه اجلهة واملشاريع االقتصادية التي تهم املنطقة الصناعية ميناء
الناظور وسلوان واملنطقة الصناعية الفالحية ببركان واملنطقة اللوجيستيكية لتاوريرت
واملركب السياحي للسعيدية واملركب الطاقي جلرادة والقطب اخلدماتي واملعلوماتي
والتكنولوجي اجلديد بوجدة ،وكذا التعجيل بإحداث مركب جهوي لصناعة
السيارات على غرار ما هو موجود يف ميناء طنجة املتوسط.
 ᐊتقوية الغالف املالي اخلاص بصندوق االستثمار املوجه للمنطقة الشرقية الذي
مت إحداثه سنة  ، 2007وذلك من خالل الرفع من موارده وتوسيع قاعدة املساهمني
فيه يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .

 ᐊدعوة احلكومة إلى التعجيل بإيجاد بديل تنموي حقيقي إلقليم جرادة بعد قرار
إغالق شركة مفاحم جرادة والبحث عن السبل الكفيلة مبعاجلة القضايا واملشاكل
التي تعاني منها الساكنة يف إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن االستقرار
والسلم االجتماعي باملنطقة.
 ᐊإحداث طريق سريع بني وجدة والرشيدية عبر بوعرفة .

ᐊ
ᐊ

إعادة تشغيل اخلط السككي بني وجدة وبوعرفة.

خلق مدينة جامعية دولية بكل التجهيزات الالزمة بوجدة.

 ᐊإحداث نواة جامعية متعددة االختصاصات مبدينة بوعرفة تستجيب ملتطلبات
سوق الشغل باملنطقة.
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 ᐊالبحث عن فضاءات وأسواق داخلية وخارجية لتسويق منتوجات اجلهة الشرقية،
مبا فيها أساسا احلوامض.

 - 4مذكرة احلزب حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة :2018

تتضمن هذه املذكرة جملة من التدابير ذات البعد االجتماعي التي تعتبر يف تقدير
تدابير ضرورية واستعجالية ال حتتمل اإلرجاء ملواجهة غالء املعيشة وحتسني
احلزب
َ
القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب .وهو األمر الذي يستلزم من أجل تفعيله
إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية  2018من خالل مطالبة احلكومة
بتقدمي مشروع قانون مالية معدل إلى البرملان ،عمال باألحكام ذات الصلة يف القانون
التنظيمي لقانون املالية.

أ -من أجل حتسني الدخل ،يف إطار احلوار االجتماعي:
♦ الرفع من األجور على مرحلتني بإقرار زيادة  200درهم شهريا للموظفني ابتداء
من فاحت يوليوز  ،2018على أن يتم حتديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة
يف إطار احلوار االجتماعي.
♦ الرفع من سقف الدخول املعفاة من الضريبة على الدخل من  30000إلى
 36000درهم؛

♦ إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية يف التعليم اخلاص من مجموع الدخل
الفردي يف حدود  6000درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

ب  -من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنني:

● وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على االستهالك املطبقة على استيراد احملروقات
مرتبط مبستويات األسعار الدولية ،وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات
األسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنني.

● برمجة آليات استباقية متكن من مواجهة تداعيات ارتفاع األسعار الدولية
للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنني.
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ج -من أجل دعم التشغيل:
● توسيع اإلعفاءات الضريبية وتلك املتعلقة بالتحمالت االجتماعية التي منحت
إلى املقاوالت احملدثة بني فاحت يناير  2015و 31دجنبر  2019لتشمل جميع املقاوالت
الصغرى واملتوسطة والتعاونيات وغيرها؛

● رصد االعتمادات الالزمة لتأهيل املراكز اجلهوية لالستثمار ،وإحداث الوكاالت
اجلهوية اجلديدة إلنعاش الشغل؛

● رصد االعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير اجلديد املتعلق بالتداريب املؤدى عنها
يف اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات احمللية لفائدة حاملي الشهادات.

● ويف هذا الصدد ،وحرصا منا على أن يتم إدراج هذه التدابير املقترحة يف مشروع
قانون املالية املعدل مع احلفاظ على التوازنات املالية الكبرى للميزانية ،ندعو احلكومة
إلى استثمار الهوامش امليزانياتية اجلديدة املتاحة ،وذلك نتيجة:
 التقديرات احملينة للمحصول الفالحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25يف املائة عن التوقعات التي مت اعتمداها عند إعداد القانون املالي احلالي،
مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهالك األسر؛
 حتيني الفرضيات التي بنيت عليها امليزانية العامة لسنة  2018املتعلقة بأسعاراملواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي  10دوالرات يف املتوسط
باملقارنة مع  60دوالرا للبرميل الذي اعتمدته احلكومة يف قانون املالية احلالي،
وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة املضافة عند االستيراد،
ومن الرسوم اجلمركية املطبقة على احملروقات.
● كما دعا احلزب احلكومة إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير
املرتبطة باقتناء «املعدات والنفقات املختلفة» برسم ميزانية  ،2018خصوصا أنه مت
رفع مخصصاتها بأزيد من  16,4يف املائة ،يف حني أن معدل تطور هذه النفقات لم
يتجاوز  4,3يف املائة على مدى اخلمس سنوات املاضية (.)2017 - 2013
● باملوازاة مع التدابير االستعجالية التي اقترح حزب االستقالل إدراجها من خالل
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تعديل القانون املالي برسم  ،2018ثمة مجموعة من اإلجراءات املواكبة التي
يعتبرها احلزب أساسية إلعطاء الفعالية الالزمة والتجانس الناجع لإلجراءات التي
يتعني اتخاذها يف هذا الصدد .وهي كالتالي:
■ استئناف احلوار االجتماعي على أرضية تفاوضية متكن من إبرام اتفاق اجتماعي
يف أقرب اآلجال؛

■ الشروع يف تطبيق النظام املتحرك للحد األدنى لألجور يف القطاع اخلاص ،يف إطار
احلوار االجتماعي ،ابتداء من فاحت يوليوز 2018؛
■ اإلسراع بتفعيل مجلس املنافسة طبقا للفصل  178من الدستور؛

■ تطبيق املادة اخلامسة من القانون املتعلق بحرية األسعار واملنافسة من أجل تسقيف
أسعار احملروقات؛
■ تسقيف هوامش الربح قطاع التعليم اخلاص؛

■ استكمال تشكيل وتفعيل اآلليات املؤسساتية من أجل حماية املستهلك ،وإعداد
املراسيم والتدابير والتحفيزات املواكبة الالزمة؛

■ التعجيل بإصالح أسواق اجلملة ،وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية
واملتدخلني يف سلسلة التوزيع ،وتعزيز محاربة املضاربة واالحتكار؛
■ إعداد املراسيم الالزمة لتطبيق القانون املتعلق بأجل األداء وحتديد نسبة الغرامة
خصوصا أن تأخير أجل األداء يتسبب يف إفالس  40يف املئة من املقاوالت وهدر
أكثر من  100000فرصة شغل سنويا.
(مذكرة احلزب حول تنمية املناطق احلدودية املوجهة لرئيس احلكومة بتاريخ
 03أبريل  /2018مذكرة احلزب بشأن مشروع قانون مالية معدل برسم 2018
املوجهة لرئيس احلكومة بتاريخ  28ماي .)2018
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مواقف احلزب بشأن اإلصالحات
السياسية واملؤسساتية

● أضحى تفعيل ورش اإلصالحات السياسية واملؤسساتية والدميقراطية ضرورة
مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصالحات متوافق حولها،
تكون محورا لكل التعاقدات املجتمعية ،ومدخال حاسما لتثبيت الدميقراطية احلقة،
باعتبارها املدخل األساسي للمشروع التنموي اجلديد .ويراهن حزب االستقالل
على هذه اإلصالحات لتأهيل احلقل السياسي واحلقوقي ببالدنا وإعادة االعتبار
للفعل والفاعل السياسيني واسترجاع ثقة املواطن يف العملية السياسية ،وفق
رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الدميقراطية يف أبعادها التمثيلية
واملواطنة والتشاركية ،وترسيخ دولة احلق والقانون واملؤسسات.
● ويف إطار تفاعله مع مطلب هذه اإلصالحات ،حرص حزب االستقالل على
تقدمي العديد من املبادرات واملواقف ،تتلخص أساسا يف:

تأهيل احلقل السياسي:
أ -رؤية جديدة للممارسة السياسية:

دعا حزب االستقالل إلى تطوير املمارسة السياسية ببالدنا ،وفق رؤية جديدة تقوم
على أربع مرتكزات أساسية  :
 التفاعل ،من خالل القرب الترابي املتواصل من املواطنات واملواطنني يف مقارسكناهم ،واإلنصات إلى حاجياتهم وانتظاراتهم وانشغاالتهم ،والتعبير عنها
ومناقشتها داخل املؤسسات التمثيلية؛
 الترافع ،من خالل تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات احلواراملدني ،وتبني مطالب املواطنات واملواطنني املشروعة يف إطار مبادرات مواطنة
تفعل إمكانيات وآليات الدميقراطية التشاركية من عرائض وملتمسات التشريع
وفضاءات احلوار والتشاور على مستوى اجلهات واجلماعات الترابية للمساهمة
وتتبع وتقييم املشاريع التنموية؛
 التفكير والتوجيه االستراتيجي ،من خالل املساهمة يف بلورة وإنضاجالتوجهات الوطنية الكبرى ،ومواكبة التحوالت املجتمعية وصعوبات احلياة
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وتعقيداتها بالنسبة للمواطنات واملواطنني ،واقتراح احللول العملية والبدائل
اخلالقة حولها وفق نسق استباقي ،مستشرف للمستقبل ،مبا يعطي ضمانات يف
استدامة واستقرار املشروع املجتمع؛
 العمل ،وذلك من خالل ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغاالت املواطناتواملواطنني إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ خاصة من خالل ملتمسات ومقترحات
التشريع بالبرملان ،أو عبر مخططات وبرامج التنمية يف املجالس الترابية املنتخبة.

السياسي ْي:
ب -إعادة الثقة يف الفعل والفاعل
َ

● شدد احلزب بهذا اخلصوص ،على ضرورة العمل على إعادة الثقة يف الفاعل
احلزبي والفعل السياسي والدميقراطية احمللية ،واملؤسسات املنتخبة وطنيا وترابيا ،مبا
ميكن الوساطة احلزبية والسياسية يف إطار التعددية الطبيعية التي يضمنها الدستور
ِّ
ويبررها املجتمع ،من استرجاع أدوارها يف متثيل وتأطير وتوجيه املواطنني ومتكنيهم
من إسماع صوتهم وتبني مظاملهم ومطالبهم املشروعة الستباق وتدبير األزمات،

وبلورة احللول والبدائل القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

● أكد احلزب أنه ال مناص من تقوية األحزاب الدميقراطية والوسائط االجتماعية
واملدنية ودور املؤسسات ،لضمان االستقرار والنمو املشترك واالرتقاء للجميع،
مشددا على ضرورة ممارسة األحزاب لفضيلة النقد الذاتي البناء لتحسني وجتويد
تدخالتها يف مواكبة حاجيات املجتمع التي تتطور بسرعة كبيرة ،وتزداد تعقيدا.
● كما شدد احلزب على إعادة املصداقية للعمل السياسي من خالل ترسيخ ثقافة
االلتزام بالتعهدات ،وربط القول بالفعل ،واقتران املسؤولية باحملاسبة ،يف إطار
الصالحيات التي يخولها الدستور للفاعلني ،مؤكدا على ضرورة حتمل النخب
مسؤوليتها يف تأهيل اخلطاب واملمارسة السياسيني ،باإلضافة إلى مساهمتها الفاعلة
يف صنع املآالت والنتائج عوض أن تظل يف موقع املالحظ أو املتفرج بانتظار حتقيقها.
● واعتبر احلزب أن مشاركة النخب يف احلياة السياسية ال تعني فقط االنتقاد
والتعبير عن االستياء ،بل البد أن يقترن الوعي النقدي لديها كذلك بانخراطها
واضطالعها بدورها يف التوجيه وحسن االختيار ،ويف اإلنتاج والتطوير واإلبداع،
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ويف روح املواجهة والتحدي دون استسالم.
( من العرض السياسي يف الدورة األولى للجنة املركزية للحزب  15دجنبر /2018
بيان املجلس الوطني للحزب يف دورته الثانية  27أكتوبر ) 2018

ج -تعزيز الدميقراطية التمثيلية:

● دعا احلزب بهذا اخلصوص مختلف الفرقاء السياسيني إلى إعطاء دينامية جديدة
للدميقراطية التمثيلية ،من خالل:
 تقوية الرابط السياسي االجتماعي (السوسيو-سياسي) بني املنتخب واملواطن،السيما على مستوى القرب الترابي وتبني املطالب املشروعة للساكنة ،وذلك
مبا يتجاوز منطق الوالءات واالنتماءات الضيقة ،ومبا يستثمر املمارسات اجليدة
للرأسمال االجتماعي فيما يتعلق بالتضامن والتآزر واإلحسان ،وإعطاء األولوية
للفئات املعوزة؛
 اعتماد «براديغم» رؤية جديدة للممارسة السياسية يرتكز على التفاعلوالترافع ،والتفكير واالقتراح الذي يجد امتدا َده الطبيعي يف الفعل والعمل؛
 ترسيخ مناذج أخالقية يف املمارسة السياسية تعيد االعتبار لقيم «النضال»و»العمل التطوعي» و»املبادرة املواطنة» يف املجتمع ،باعتبارها قيما للمشاركة
والعطاء واملساهمة يف خدمة الصالح العام؛
 اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك واملمارسة االنتدابية ،يقوم على ثقافةاملصلحة العامة ،والوفاء بااللتزامات الواردة يف البرامج االنتخابية ،وحضور ترابي
عبر فضاءات للتواصل واستقبال املواطنني ،واقتران املسؤولية باحملاسبة؛
 مراجعة املنظومة االنتخابية مبا يحقق التالؤم والربط بني التمثيلية االنتخابيةواملجتمع يف حتوالته؛ ومبا يسمح بتوسيع قاعدة التمثيلية املجتمعية يف املؤسسات؛
 جتديد وتوسيع قاعدة النخب السياسية بإفساح املجال أمام شرعية نضاليةجديدة قادرة على جتاوز أزمة العرض النضالي احلالي ،وذلك من خالل إطالق
حوار وطني للمصاحلة بني مختلف مكونات النخبة السياسية لتجاوز التقاطبات
بني السياسي والتكنوقراط ،وبني االقتصادي والسياسي ،وبني املناضلني
احلزبيني واألعيان الترابيني؛
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 اعتبار مغاربة العالم اجلهة رقم  13وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية ،وذلكعلى مستوى مجلس املستشارين.

د -تعزيز الدميقراطية التشاركية:

● شدد احلزب على أهمية الدميقراطية التشاركية ،ودورها يف تعزيز املشاركة املواطنة
واحلوار املدني يف مسلسل اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية؛ وذلك من
خالل:
 مأسسة وتفعيل فضاءات احلوار املدني واملبادرة املواطنة التي تتيح مشاركةاملواطن يف اتخاذ وتتبع وتقييم القرار السياسي والتنموي ،مع وضع آليات لقياس
رضا املواطن ،والسيما التفاعل عبر الوسائط االجتماعية واستطالعات الرأي
وبحوث املنفعة العامة ،وغيرها؛
 تفعيل املقتضى الدستوري املتعلق بتنظيم ممارسة احلق يف تقدمي العرائضوملتمسات التشريع ،كآلية إليصال صوت املواطن بخصوص مختلف
االحتجاجات والنقاشات العمومية واملطالب االجتماعية امللحة.
 العمل على تسهيل ممارسة هذه اآللية عبر تبسيط مساطرها وتعقيداتهااإلدارية وتسريع وثيرة التفاعل مع امللتمسات والعرائض التي سبق تقدميها
والتواصل حول مآلها ،وذلك حتى يشعر املواطن بجدوى ومصداقية هذه اآللية
يف إيصال مطالبه والتفاعل الفوري واإليجابي معها ،وكذلك الشأن بالنسبة
لتوصيات ومقترحات املؤسسات االستشارية وإبداء الرأي واحلقوق واحلكامة؛

هـ  -دعم وتطوير األحزاب السياسية:

● اعتبر احلزب أن تطوير األحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية
يف تأطير املواطنني ويف تقدمي االقتراحات والبدائل القادرة على املساهمة يف بناء
املستقبل ،يعد من املداخل األساسية لتأهيل احلقل السياسي وإلعادة الثقة يف
املؤسسات التمثيلية والعمل اجلاد وتوطيد املسار الدميقراطي ببالدنا.
● وأكد احلزب على ضرورة إعادة النظر يف الدعم العمومي املوجه لألحزاب ،الذي
يجب أن يتوجه أساسا إلى تعزيز الوظيفة التأطيرية والقوة االقتراحية لديها وتعزيز
مكانة املعارضة ،عوض حصر الدعم فقط يف متويل عقد مؤمترات األحزاب ،أو يف
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ارتباط بنتائج االستحقاقات االنتخابية.

● وأشاد احلزب بخطاب جاللة امللك مبناسبة افتتاح البرملان يف  12أكتوبر 2018
الداعي إلى تأهيل العمل السياسي والرفع من الدعم العمومي املوجه لألحزاب
السياسية ،مطالبا احلكومة باإلسراع يف التجاوب مع القرار امللكي.
● ودعا احلزب إلى فتح نقاش عمومي من أجل مراجعة القانون التنظيمي لألحزاب
السياسية ،السيما فيما يتعلق بتمويل احلياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية،
مع تعبئة اإلمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وحتصن
الفعل السياسي؛

● كما شدد احلزب على جعل هذه املراجعة فرصة لتأهيل األحزاب للقيام بأدوارها
الدستورية يف تأطير املواطنني ،والتفكير يف مراجعة منط االقتراع ،والتقطيع
االنتخابي ،ومدونة االنتخابات ،والبحث يف إقرار مصاحلة املواطن مع السياسية.
● ودعا احلزب كافة القوى احلية إلى االلتفاف حول حلظة سياسية توافقية كبرى،
بعيدا عن التدافع والتصادم ،لتحصني املكتسبات وجتديد االلتزام اجلماعي بروح
ومسار اإلصالح ،وإعطاء إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة،
من شأنها استعادة الثقة يف السياسة ومؤسساتها.

٭ تعزيز جناعة مسؤوليات ومهام املؤسسات املنتخبة:

يعتبر حزب االستقالل أن تعزيز جناعة آليات الدميقراطية التمثيلية وديناميتها،
مشروطةً بتحديد مسؤوليات املؤسسات املنتخبة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب
أدوارها بالنسبة للمواطن ،وذلك من خالل:
 اعتماد إطار قانوني خاص ومالئم يف شكل مدونة للتصدي لتنازع املصالحبأشكاله وتقاطعاته املختلفة ،مع تقليص تراكم املهام واالنتدابات يف مختلف
مستوياتها (احلكومة/البرملان/اجلهوي /اإلقليمي /احمللي /الغرف املهنية)...؛
 تقليص املدة الزمنية بني حلظة اتخاذ القرار السياسي وحلظة أجرأته وتطبيقه،مما يقوى مصداقية الفعل السياسي والتمثيلي؛
 تسهيل مقروئية الهيكلة احلكومية ومسؤوليات القطاعات الوزارية ،التي ينبغيأن تكون محدد ًة يف إطار القانون التنظيمي للحكومة ،وذلك مبا ُيعقلن تشكيلة
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الوزراء والقطاعات احلكوميةَ ،وي ُحد من تداخل االختصاصات الذي يحول دون
إعمال مبدإ ربط املسؤولية باحملاسبة؛
 اعتماد التوضيح والتمييز اإلجرائي بني ما يدخل يف مجال التشريع وما هوتنظيمي من اختصاص السلطة التنفيذية؛  
 جتويد وتسريع األداء التشريعي لكي يكون له وقع إيجابي على املعيش اليوميللمواطن ،وذلك من خالل:
√ تقوية األمن واالستقرار القانونيني مبا يوضح الرؤية للمواطن والفاعل
االقتصادي ،ويؤمن العالقات والتعامالت على املدى الطويل ،وذلك عبر
تعزيز التشريع الذي يرتكز على القوانني-اإلطار،
√ بناء النصوص القانونية والتنظيمية على أساس الثقة املسبقة يف املواطن،
وليس على أساس سوء النية،
√ إعداد القوانني مرفقةً بدراسات اجلدوى وبنصوصها التطبيقية ،حتى ميكن
تطبيقها مباشرة بعد نشرها يف اجلريدة الرسمية،
√ وضع مساطر وآجال خاصة ببعض القوانني االستعجالية ملواجهة ظروف
طارئة ال تنتظر التأخير،
√ تبسيط مقروئية القوانني وقابليتها للتطبيق ،مع حتييد سلطة العنصر البشري
عند إنفاذها ،مما سيساهم يف تقليص القواعد واملمارسات املوازية وغير النظامية،
√ تقوية درجة مقبولية القوانني لدى املواطن من خالل اإلنصات والتفاعل
الفوري مع مطالبه املشروعة ،وإنضاج النقاش العمومي حول مضامينها داخل
املؤسسات املنتخبة وفضاءات احلوار والتشاور ،مع إعطاء دفعة قوية آلليات
املبادرة التشريعية.

٭ مراجعة اإلطار القانوني للحريات العامة
● اعتبر احلزب أن ورش تثبيت الدميقراطية ببالدنا أصبح معطال بفعل عدد من
املمارسات التي تتنافى مع األعراف والقواعد الدميقراطية يف ظل ضبابية وغموض
املشهد السياسي ،وعدم قدرة احلكومة على التمثل الدميقراطي لروح وجوهر الدستور
يف تنزيل قوانينه التنظيمية.
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● كما حذر احلزب من التراجع النسبي للحريات العامة ببالدنا ،وهشاشة احلقوق
االقتصادية واالجتماعية ،واستمرار االلتفاف حول مخرجات العملية االنتخابية،
وتكوين مجالس ومؤسسات هجينة ،األمر الذي يساهم يف النفور من العمل
السياسي ويضعف منسوب الثقة يف دميقراطيتنا الناشئة.

● عبر احلزب ،مبناسبة مرور ستني عاما على صدور قانون احلريات العامة سنة
 ،1958عن اعتزازه بهذا التوجه احلقوقي املبكر لبالدنا الذي ساهم يف إرسائه
حزب االستقالل من خالل احلكومة التي كان يرأسها املرحوم املجاهد أحمد
بالفريج ،حيث مت إقرار احلقوق األساسية واحلريات العامة ،وتنظيم التعددية
احلزبية واجلمعوية ،واالنتقال من صدامية الصراع السياسي إلى التدافع السلمي
واحلوار املدني.

● دعا احلزب باملناسبة ،إلى إطالق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات
العامة يتم من خاللها حتيني ومالءمة اإلطار القانوني احلالي مع املنظومة احلقوقية
واملواطناتية لدستور  ،2011السيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية
وحرية التظاهر السلمي وتأسيس اجلمعيات ،ومواكبة التحديات الناجتة عن
التحوالت املتسارعة التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وما أحدثته من
تغييرات عميقة يف املجتمع ويف وسائطه التواصلية واالجتماعية والسياسية.

(من بالغ اللجنة التنفيذية  14نونبر )2018
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٭ استقاللية القضاء
● يف إطار النقاش اجلاري حول استقاللية القضاء وتوجس بعض الفاعلني من
اختالل يف التوازن بني السلط الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية ،السيما بعد
أن أصبحت السلطة القضائية مستقلة ،أو عبارة عن مؤسستني /سلطتني مستقلتني
عن بعضهما البعض ،أكد احلزب بهذا اخلصوص على ما يلي:
 ضرورة تضافر جميع اجلهود من أجل توطيد استقاللية القضاء الفتية ببالدناوجعلها يف خدمة اإلقالع التنموي وترسيخ الثقة والنجاعة واألمن القضائي لفائدة
املواطنات واملواطنني والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني؛
 اعتبار استقاللية القضاء ركنا أساسيا من أركان دولة القانون واملؤسسات ،الذييصب يف ضمان حقوق املواطن واملقاولة ،ويكرس مبادئ مساواة اجلميع أمام
القضاء ،وتوفير شروط احملاكمة العادلة للجميع ،وعدم اإلفالت من العقاب؛
 كون القضاء ،يف سلطته التقديرية املستقلة ،ينبغي أن يأخذ بعني االعتباراملسؤولية الدميقراطية جتاه املجتمع .وبالتالي هناك حاجة ،يف نظر احلزب ،إلى آلية
للتوازن من خالل السياسة التشريعية التي تضعها احلكومة أوال ،ثم من خالل
العمل الذي يضطلع به البرملان يف التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية،
وذلك مبا يعزز سمو القانون ويقلص من السلطة التقديرية للعنصر البشري؛ وما
سيكون لذلك من وقع إيجابي على جناعة منظومة العدالة عموما ،والسيما فيما
يتعلق بولوج املواطن إلى احملاكم وجدوة األحكام وآجال تنفيذها؛
 ضرورة االلتزام مببدأ فصل السلط وتوازنها ،وعدم املساس مبقومات دولة احلقوالقانون وضمان شروط احملاكمة العادلة ،واحترام قرينة البراءة ،واملساواة أمام
العدالة بدون متييز أو انتقائية وحتصني القضاء من التأثيرات اخلارجية كيفما كان
نوعها ومصدرها.
(من العرض السياسي لألمني العام للحزب
يف الدورة األولى للجنة املركزية للحزب 15 ،دجنبر )2018
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٭ تعزيز الدميقراطية احمللية
اجلهوية املتقدمة
يعتبر حزب االستقالل أن اجلهوية أضحت خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية
املندمجة واحلكامة الترابية اجليدة ملا تتيحه من حتقيق التقدم والتطور املجالي ،وملا
توفره من توازن تنموي واقتصادي بني مختلف اجلهات ،وملا لها من دور حتفيزي
ٍ
سياسات محلية تنبع من
للتنمية احمللية وحتريرها من ُعقال املركزية وذلك عبر صياغة
اخلصوصية املميزة لكل جهة على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ووضع مخططات واستراتيجيات مختلفة وبرامج ملكافحة االختالالت والفوارق
املجالية واالجتماعية.
● ثمن احلزب دعوة جاللة امللك محمد السادس ،يف خطابه مبناسبة افتتاح البرملان
بتاريخ  13أكتوبر  ،2017احلكومة إلى وضع جدول زمني مضبوط الستكمال تفعيل
اجلهوية املتقدمة ،وإخراج ميثاق متقدم لالمتركز اإلداري.

● يف ظل التردد الذي طبع سلوك احلكومة يف تنزيل التعليمات امللكية ،عبر احلزب
عن أسفه إلمعان احلكومة يف تعطيل مشروع اجلهوية املتقدمة ،نظرا لغياب اإلرادة
والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من املركز إلى اجلهات ،وبقاء املجاالت
سجينة اختيارات مفرطة يف املركزية وغير قادرة على حتقيق التنمية املنشودة .

● كما نبه إلى أن مشروع الالتركيز اإلداري ،ينبغي أن يكون إراديا وأن يستوعب
روح وجوهر االختيار الدميقراطي ،بعيدا عن إعادة إنتاج املركزية بهندسة جديدة،
وأن يكون يف مستوى رهانات إجناح ورش الالمركزية.

بإحداث هيئة استراتيجية للجهوية املتقدمة تتولى قيادة وتتبع
● طالب احلزب
ُ
تفعيل نقل االختصاصات واملوارد للجهات ،وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة
يف إطار السياسات العمومية واملخططات القطاعية املعتمدة وجعل اجلهات أقطاب
فعلية لالستثمار والتشغيل وخلق الثروة لفائدة الساكنة احمللية.
●

و يقترح احلزب بهذا اخلصوص:
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 حتديد االختصاصات احلصرية للجماعات الترابية يف متايز وتكامل فيما بنياجلهات واملجالس اإلقليمية واجلماعية مع إعطاء الصدارة الكاملة للجهات؛
 التوجه نحو جهوية متقدمة بصالحيات موسعة تفعيال ملبدإ التدريج والتمايزبني اجلهات (متهيدا لتطبيق مقترح احلكم الذاتي) ،بحيث ينبغي اإلسراع
يف نقل االختصاصات ومواكبتها باملوارد املالية والبشرية املناسبة ،من خالل
إحداث مصالح إدارية «الممركزة» حتظى بالصالحيات الالزمة ووسائل العمل
الضرورية ،يف مختلف القطاعات املعنية باالختصاصات املنقولة ،وتواكب
مجالس اجلهات يف تنفيذ برامجها التنموية؛  
 تقوية االختصاصات الذاتية للجهات وتكريس سموها ،والعمل علىاضطالعها بتنسيق وتتبع البرامج التنموية للجماعات الترابية األخرى ،وكذا
مشاريع التوطني الترابي للمخططات القطاعية الوطنية على املستوى اجلهوي؛
 العمل على حتديد دقيق بني املجاالت التنظيمية لرئيس اجلهة واملجاالتالتي تندرج يف إطار ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس احلكومة؛
 مراجعة التقطيع الترابي يف اجتاه تقليص عدد اجلماعات الترابية وجتميعها،ومالءمته مع اخلريطة السوسيو-اقتصادية للتراب الوطني ،من أجل متكني
اجلماعات من مقومات التنمية والتطور أساسا من مواردها الذاتية؛
 مراجعة اإلطار القانوني للجبايات احمللية يأخذ بعني االعتبار نظام اجلهويةاملتقدمة ،ويضع ٍ
آليات وحلو ًال ناجعة ومبتكرة إلشكالية التحصيل والباقي
استخالصه .

(من العرض السياسي لألخ األمني العام
يف الدورة األولى للجنة املركزية للحزب  15دجنبر)2018
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التصور االستقاللي للنموذج
التنموي اجلديد

٭ نحو منوذج تنموي تعادلي
● تفاعال مع اخلطاب امللكي السامي بتاريخ  13أكتوبر  ،2017الذي دعا فيه جاللة
امللك مختلف الفاعلني املؤسساتيني والسياسيني إلى التفكير اجلماعي لصياغة منوذج
تنموي جديد بعد أن بلغ النموذج احلالي مداه ،قرر احلزب املبادرة إلى إعداد تصوره
لهذا النموذج ،والذي انطلق بإحداث جلنة خاصة أسندت إليها مهمة االشتغال
مبعية أطر وخبراء احلزب على بلورة مشروع هذا التصور ،ليتم بعد ذلك عقد لقاءات
جهوية لفتح النقاش حول مداخله الكبرى ،ليتم تقدمي ثمرة هذا العمل أمام املجلس
الوطني للحزب املنعقد بتاريخ  27أكتوبر  2018الذي صادق عليها باإلجماع ،تالها
صياغة مذكرة بهذا اخلصوص مت رفعها للديوان امللكي بتاريخ  11يناير .2018
● ويروم تصور احلزب -الذي ترجم بوضوح املرجعية االستقاللية يف التعادلية
االقتصادية واالجتماعية وعكس قيم ومبادئ احلزب ونضاالته من أجل تنمية
اإلنسان املغربي واحلد من الفوارق االجتماعية واملجالية– تأسيس مفهوم جديد
للتنمية البشرية املستدامة بإدماج رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية
املستدامة وحتقيق القطائع الضرورية مع مسارات إنتاج األزمة ،ويقدم رؤية شاملة
ومندمجة ومتكاملة على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي،
قادرة على اإلسهام يف جعل بالدنا يف صدارة الدول الناشئة.

(من بيان املجلس الوطني  27أكتوبر .)2018

61

٭ النموذج التعادلي للتنمية البشرية املستدامة
احملاور األساسية:

من أجل القيام بالقطائع وحتقيق االنتقاالت الكبرى التي ينادي بها حزب
االستقالل من أجل منوذج تنموي جديد كفيل بتحقيق العدل واملساواة ،وتقليص
الفوارق االجتماعية واملجالية ،وتقوية التماسك االجتماعي ،والنهوض بالطبقة
الوسطى وباإلنسان املغربي عموما ،فإن احلزب يقترح احملاور األساسية لهذا
النموذج ،ويجملها فيما يلي:

 احملور األول :اعتماد حكامة ناجعة مع احلرص على تقوية الدميقراطية؛ احملور الثاني :جعل التشغيل يف صلب السياسات العمومية والقرارات االقتصادية؛ احملور الثالث :حتسني اجلاذبية والتنافسية االقتصادية؛ احملور الرابع :تنمية الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر؛ احملور اخلامس :االنخراط اإلرادي يف الثورات التكنولوجية؛ احملور السادس :تأهيل املقومات األساسية لل تنمية ال بشرية :التربيةوالصحة واملساواة بني اجلنسني وحماية البيئة وإدماج الشباب.
(محاور النموذج التعادلي للتنمية البشرية املستدامة ماي .)2018

املقومات األساسية:

● من منظور احلزب يجب أن يندرج النموذج التنموي اجلديد يف إطار املشرو ع
املجتمعي املشترك الذي يحدد الدستور مقوماته األساسية:
 الثوابت اجلامعة لألمة مبا فيها اخليار الدميقراطي يف ظل امللكية الدستورية،الدميقراطية البرملانية واالجتماعية،
 متفصل الدميقراطية التمثيلية والدميقراطية التشاركية، تثمني وصيانة التنوع الثقايف واللغوي يف إطار الوحدة الوطنية، اعتماد منظومة متقدمة يف احلقوق مبختلف أجيالها، تكريس مقومات املواطنة الكاملة يف توازن بني احلقوق والواجبات، إقرار املساواة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، ضمان حق امللكية ،وحرية املبادرة واملقاولة ،والتنافس احلر والشريف، ربط املسؤولية باحملاسبة ،وعدم اإلفالت من العقاب...62

٭ القطائع واالنتقاالت الكبرى
● تضمن التصور االستقاللي للنموذج التنموي اجلديد جملة قطائع وانتقاالت
كبرى يتعني على بالدنا القيام بها بكل شجاعة سياسية كاختيارات استراتيجية
من أجل جتاوز االختالالت والنواقص املتراكمة التي حولت النموذج احلالي إلى
معطل للدينامية التنموية ومنتج للفوارق االجتماعية واملجالية ،تتلخص فيما يلي:
 .1االنتقال من مجتمع مبني على «الواسطة» واالمتيازات والدوائر النفعية املغلقة
إلى مجتمع احلقوق املكفولة للجميع على قدم املساواة ،يف إطار سمو القانون،
وشفافية مساطر الولوج إلى اخلدمات مع تبسيطها ،وصياغة وإنفاذ القوانني على
أساس الثقة يف املواطن ،والقطع مع أسباب «احلكرة» يف عالقة املواطن باإلدارة
واملؤسسات،
 .2االنتقال من مقاربة مبنية على اآلنية وإطفاء األزمات إلى االستباقية والرؤية
االستراتيجية الطويلة املدى ،التي ترتكز على البرمجة وضع اآلليات الالزمة
لإلنصات واالستشارة والتفاعل املبكر واستشراف املستقبل ،واعتماد االستدامة
يف مقابل احللول الترقيعية ذات الوقع املؤقت،
 .3االنتقال من تشتيت املوارد والتدخالت إلى االستهداف ،وذلك من خالل:

♦ بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من املناطق اجلبلية والشريط احلدودي،

♦ بلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف غلى تقليص الفوارق االجتماعية
واملجالية و تقوية تكافؤ الفرص بني كل املواطنني ،ويف كل أنحاء اململكة،

♦ استهداف األسر – عوض األفراد -من قبل البرامج االجتماعية لتمكينها من
االرتقاء االجتماعي واملجتمعي.
 .4االنتقال من التدبير العمودي الى املقاربة املندمجة التي تعتمد على التقائية
وتكامل اخلدمات واملشاريع التنموية على املستوى الترابي ،وهو ما سيمكن من
حتقيق نتائج ملموسة على املعيش اليومي للمواطن ،وكذا ترشيد النفقات واملوارد
املالية املرصودة وحتسني مردوديتها االقتصادية واالجتماعية؛
 .5االنتقال من منوذج تشييد البنيات الى منوذج بناء القدرات من خالل الرهان على
الرأسمال البشري ،بـ:
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♦ تطوير القدرات البشرية واملقاوالتية ملواكبة الدينامية اجلديدة التي نطمح اليها؛

♦ تطوير القدرات االنتاجية ،وجعل االستثمار يخلق فرص شغل بصفة مباشرة
وغير مباشرة ودائمة؛

♦ وتطوير القدرات التكنولوجية واالبداعية التي تستشرف املستقبل ،وجتدد أدوات
اإلنتاج وحتمي تنافسية املنتوج الوطني.
 .6االنتقال من االستهالك املفرط للموارد النادرة ،ال سيما املاء والطاقة واملوارد
املالية ،إلى االستهالك العقالني لهذه املوارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية
وحتسني ظروف عيش املواطنات واملواطنني ،مما يستلزم وضع رؤية استراتيجية
الستثمار هذه املوارد النادرة يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية مع إقرار شروط
إلزامية لضمان االستدامة.
وقد عبر حزب االستقالل عن قناعته الراسخة بضرورة إضفاء املعنى على هذا
التحول وإعطائه مضمونا حقيقيا ،حتى ال يصبح مجرد خطابات أو تسميات
لالستهالك السياسي أو اإلعالمي .وضرورة إشراك املواطن عبر مشاركة الهيئات
السياسية والنقابية واملنظمات املهنية واملجتمع املدني ،وكل اآلليات التمثيلية،
وذلك حتى نضمن متلك هذا املشروع من قبل املواطن ،وحتى يقتنع الشباب بصفة
خاصة أن هذا النموذج اجلديد سيكون فعال هو بواب ُة االرتقاء بالنسبة إليهم نحو
حياة أفضل قوامها باإلنصاف يف توزيع الثروة ،واملواطنة الكرمية.
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