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حزب األصالة والمعاصرة:
تأسس حزب األصالة واملعاصرة يوم  7غشت  2008كاستجابة موضوعية يف سياق التحوالت
التي عرفتها بالدنا يف العشرية األولى من األلفية الثالثة ،واملتمثلة يف ضرورة خلق دينامية
سياسية مواكبة ملتطلبات وشروط اإلصالحات املهيكلة التي عرفتها بالدنا ،وبناء على
قناعة مشتركة تقاسمها العديد من الفاعلني املنتمني لتجارب وحساسيات مختلفة بكون
النسق السياسي ببالدنا أصبح يشكو من التشتت وضعف االنسجام والفاعلية ،والعزوف
عن املشاركة السياسية ،وبالتالي ضرورة تقدمي عرض سياسي مغاير يستجيب يف منطلقاته
ومراميه إلى طبيعة املرحلة الراهنة ،مع ما حتملها من رهانات وحتديات مختلفة.
واعتبر احلزب منذ التأسيس أنه رغم ما حققه املغرب من مكاسب وإجنازات يف مجال
اإلصالح السياسي واالقتصادي والتنموي ،ال زالت العديد من املعيقات حتول دون إحقاق
التنمية بأبعادها املختلفة ،والتي أفضت الى استشراء العديد من املظاهر السلبية ،ومن ضمنها
استشراء الفساد يف مجاالت عدة ،واتساع بنيات الفقر والهشاشة والتفاوتات االجتماعية
ودوائر اإلحباط وفقدان الثقة وانسداد اآلفاق وبروز بعض مظاهر التطرف ،تعتبر معيقات
مقلقة أمام حتقيق النقلة النوعية يف مجال التنمية املستدامة واستكمال بناء دولة احلق والقانون
وترسيخ املشروع املجتمعي الدميقراطي احلداثي.
ألجل ذلك ،كان حزب األصالة واملعاصرة وال زال ،يهدف إلى املساهمة إلى جانب قوى
التحديث والدميقراطية يف إعادة االعتبار إلى العمل السياسي مبعناه النبيل ونهج سياسة
القرب ،وتخليق احلياة العامة ،واالستجابة لرغبة النخب والفعاليات اجلديدة يف املساهمة يف
العمل السياسي من أجل ترسيخ االختيار الدميقراطي.
وانطالقا من رؤيته لإلصالح ،املستحضرة للسياق السياسي املغربي واملبنية على دينامية
الثبات والتحول ،باعتبارها معادلة تستحضر املاضي (املوروث السياسي والثقايف والديني أو
املشترك املغربي) ،واحلاضر (سيرورة التحوالت املجتمعية) ،واملستقبل (املشروع الدميقراطي
احلداثي أفقا) ،باعتبارها أزمنة تشكل مجتمعة مصدر وجوهر الفعل السياسي ببالدنا ،فإن
املمارسة السياسية ملناضالت ومناضلي احلزب ترابيا ومركزيا هي ما يسهم يف حتديد وترجمة
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هويته السياسية ومنظومته الفكرية املنسجمة.
وهو ما يتطلب تعميق املنحى النقدي القائم على أساس منهجي ،قوامه الربط اجلدلي بني
املرجعية النظرية (الدميقراطية االجتماعية) واملمارسة السياسية والتنظيمية ،عبر خلق فعل
تواصلي ذي أبعاد جماهيرية يتعني توجيهها وتأطيرها والتفاعل معها عن قرب ،سواء تعلق
األمر مبكونات احلزب ،أو يف عالقته بغيره من املكونات السياسية واالجتماعية ،أو يف عالقته
بعموم املواطنات واملواطنني.
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تـقـديــم:
 -1سمات املرحلة على املستوى الدولي:
يعيش العالم تغيرات بنيوية عميقة ،متس كل أنظمته االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والثقافية والبيئية واإلعالمية والروحية واألمنية ،حيث أضحت النيوليبرالية القائمة على
سياسة جتارية وصناعية عابرة للقارات ،سائدة يف العالم من خالل أنشطة الشركات املتعددة
اجلنسية ،واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملجال التجاري والصناعي ..والتكتالت
االقتصادية الكبرى التي وضعت النيوليبرالية أسس السيادة الوطنية للدول والشعوب على
احملك.
ولعل حترير األسواق والتدويل الكوني لإلنتاج وتدخل الصناديق الدولية للقروض ،تشكل
عناصر إلعادة صياغة التقسيم الكوني للعمل ،وتؤشر على حتوالت يف أدوار ووظائف الدولة
وسيادتها وحدود تدخالتها ،ووظائفها ،بدءا بسياسات االنفتاح االقتصادي ،والتوازنات
املاكرو اقتصادية ،مرورا بتحرير األسواق ،وصوال إلى التدخل يف حتديد السياسات املالية
للدول .وهو ما يشكل حتديا أمام أفق التمتع الفعلي للناس بدون متييز بحقوقهم االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية.
واليوم ،يشهد العالم تفاوتات متزايدة يف توزيع الثروة ،ليس فقط بني دول الشمال ودول
اجلنوب ،بل داخل كل قارة على حدة ،وحتى بني األفراد واجلماعات .كما أن التناقضات
احلادة بني رؤوس األموال وقوة العمل تفضي إلى تفاقم العطالة يف صفوف مختلف الفئات
االجتماعية مبا فيها الطبقة املتوسطة ،داخل أغلب دول العالم ،مما يلقي بفئات واسعة من
املجتمعات إلى دوائر الفقر والهشاشة.
وإذا كان النموذج االقتصادي اجلديد املعتمد على االنفتاح كمقاربة حيوية خاضع ملعايير
السوق ،فقد صاحب ذلك حتوالت جيواستراتيجية ،وتغيير يف خارطة التحالفات العاملية،
أشرت على هيمنة تدخل القطب الواحد يف العديد من مناطق العالم ،يف محاولة لالستفراد
بالقيادة ،مبا يخدم مصاحله وأهدافه .فقد شَ َّكل «حق التدخل» و»العقوبات االقتصادية»
ذريعة وسابقة عسكرية للهجوم على العديد من الدول .أما شرعية القرارات الصادرة عن
مؤسسات املجتمع الدولي فقد أضحت تطرح سؤال املصداقية نتيجة تسخيرها خلدمة القوى
العظمى ،وتطبيقها على طرف دون األخر.
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إن التحوالت البنيوية التي يعيشها العالم على كل املستويات االقتصادية والسياسية
واالجتماعية واألمنية والثقافية والروحية ،وضعت كل السياسات القائمة على احملك ،يف
وقت أصبحت تتزايد فيه وتيرة املطالب باحلقوق اإلنسانية السيما االجتماعية منها ،وانتشار
البطالة وضعف التغطية االجتماعية األساسية ،واندالع احلروب والكوارث البيئية ،وندرة
اإلمكانيات.
ولعل واقع األزمة التي يعيشها العالم اليوم تتجلى يف عدم القدرة على احلسم يف العديد
من القضايا اإلقليمية والدولية املرتبطة باألمن واالستقرار والسلم ،خصوصا يف بلدان
شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وبعض بلدان آسيا والشرق األوسط ،التي عرفت
انتفاضات اجتماعية وسياسية عنيفة ،أدت إلى سقوط العديد من األنظمة االستبدادية
والعسكرية ،وتغيير أنظمتها السياسية ،لتدخل بعد ذلك يف نفق مطبوع مبوجة من العنف
الطائفي واملذهبي والديني ،بسبب عدم القدرة على إعادة بناء الدولة الدميقراطية احلديثة.
وهو ما شكل أرضية خصبة النتشار اجلماعات اإلرهابية املسلحة ،التي استغلت ظروف
دول فاشلة ،لتنفيذ مخططاتها التدميرية عبر مناطق عديدة بالعالم .ولم تكن منظومة القيم
الكونية مبنأى عن هذه التحوالت ،خاصة مع بروز دعاوى احلقد والكراهية واإلسالموفوبيا
والتطرف الديني.

 -2حتديات بالدنا يف سياق دولي متغير
لم يكن املغرب مبنأى عن دينامية التغيير ،فقد عاش بدوره موجة من احلراك االجتماعي الذي
شكل إحدى اللحظات املفصلية الفارقة يف مسار انتقاله الدميقراطي ،حيث انخرط إراديا بكل
وعي ومسؤولية ـ ويف إطار التحول املرتبط بالتراكم املتدرج والتصاعدي ـ يف رسم معالم التغيير
املمكن واملتاح ،بناءا على شروطه الذاتية واملوضوعية.
وتوج املغرب هذا املسار السياسي ببناء وثيقة دستورية ،كانت نتاج توافق الفاعالت والفاعلني
من مختلف مشاربهم االجتماعية والسياسية والفكرية ،ابتداءا باملؤسسة امللكية التي بادرت
بالدعوة إلى تبني دستور جديد يستوعب مطالب احلراك االجتماعي ،ويرصد مكتسبات
اإلصالحات السابقة على  ، 2011ويؤسس ملرحلة سياسية جديدة عنوانها البارز ضمان
احلقوق واحلريات ،وفصل متوازن بني مختلف السلط ،وتفعيل مقتضيات احلكامة املؤسساتية
واملشاركة وربط املسؤولية باحملاسبة وكذا اجلهوية املتقدمة...
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ولقد انخرط املغرب ،كدولة لها وزنها يف املنظومة الدولية ،من خالل االلتزام بكافة العهود
واملواثيق واالتفاقيات الدولية ،كما انخرطت مكوناته السياسية يف حتصني االختيارات
الدميقراطية وتدعيمها باإلصالحات املؤسساتية والقانونية الضرورية ،ويف العمل على
توفير شروط إنضاج مقومات إحقاق العدالة االجتماعية واإلنصاف بني األفراد واجلماعات
واجلهات ،وتدعيم ركائز دولة احلق والقانون .وترسيخ املكتسبات الدميقراطية ،وإغنائها مبزيد
من االنفتاح على القيم الكونية مع تثمني مقومات الشخصية الوطنية األصيلة بتعدد وتنوع
روافدها .وإيالء األهمية لقضايا التنمية املستدامة ،ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش
ِ
واإلقصاء ،والبناء القاعدي انطالقا من واقع ِ
واملواطن يف فضاء معيشهما اليومي،
املواطنة
باعتماد اجلهوية املتقدمة ومزيدا من الالمركزية والالمتركز ،كمسارات تروم حتقيق القرب،
واملشاركة كأسلوب لضمان احلكامة اجليدة .وخلق الشروط الضرورية السترجاع ثقة املواطنات
واملواطنني يف نبل العمل السياسي وأهمية االنخراط امللتزم للجميع يف املجهود اجلماعي من
أجل رفع حتديات املستقبل :تنموية وبيئية وروحية وأمنية.
ويف ذات السياق ،يستوجب الذكر أن االنخراط يف تقوية قدرات وإمكانات الدولة واملجتمع،
واإلرادة السياسية املعبرة عن التوجه نحو حتسني الشروط االقتصادية واالجتماعية ،وااللتزام
بقواعد وضوابط التعايش واالنفتاح على احمليط اإلقليمي واجلهوي ،والرغبة يف حتسني موقع
بالدنا يف املنتظم الدولي ،كلها عوامل تؤكد أن جتفيف منابع اإلرهاب ال ميكنها أن تتأسس
فقط على خيار الردع املادي واملسلح فقط كعالج وحيد وأوحد ،بل تفرض على العالم أن
يتحمل مسؤوليته يف البحث عن بدائل ووسائل أخرى ،ومن أهمها االنكباب على حل
النزاعات اإلقليمية احلدودية ومساعدة الدول الضعيفة أو املنهارة ـ والتي غالبا ما تشكل التربة
اخلصبة النتشار اجلماعات اإلرهابية ـ وتوفير املساعدات للشعوب املضطهدة واملستعمرة،
وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية بتمكني الشعب الفلسطيني من حقه يف بناء دولته
املستقلة وعاصمتها القدس .وكل ذلك يف إطار رؤية شمولية لألمن اإلنساني.
إن تأسيس نظام عاملي جديد وعادل كفيل بحماية اإلنسانية من شرور اإلرهاب ،الذي يزرع
الرعب ،وينفث سموم احلقد والكراهية ،ويتجه نحو التقتيل والتدمير يف كل أرجاء العالم،
وينكر الكرامة والتنوع اإلنسانيني .هذا النظام الذي يجب أن يتأسس على احترام الكيانات
الوطنية وحدودها الترابية ،ومحاربة كل أشكال االنفصال والتمزيق والتجزيء ،وتكريس
العدالة وسيادة القانون ونظم احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة .ويذكر احلزب باألهمية
الفائقة لهذا الرهان والنظام العاملي على عتبة التحول التدريجي والصعب إلى عالم متعدد
األقطاب.
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من هذه املنطلقات ،يتعني على كل مكونات الشعب املغربي تعزيز وتقوية كل أشكال التماسك
االجتماعي والتالحم الداخلي ،واملساهمة يف تأهيل بالدنا ،من أجل التفاعل احلذر مع
البيئة الدولية املتميزة باشتداد املنافسة واالنفتاح االقتصادي وعوملة التبادالت ،وتنويع اآلفاق
االستراتيجية لبالدنا ضمن نظام عاملي متعدد األطراف ،ودعم استكمال انخراط املغرب
يف املنظومة الدولية .وتطوير دوره كمتمتع بالوضع املتقدم مع االحتاد األوربي وكشريك من
أجل الدميقراطية مع اجلمعية البرملانية ملجلس أوربا .والتموقع كفاعل جهوي مؤثر يف بناء
منطقة للسالم واالستقرار والرفاه املشترك والتقدم يف املجال املغاربي ،وحوض البحر األبيض
املتوسط ..وتطوير الشراكة مع املجموعة األوربية والعالقة مع القارة األمريكية ،وتعزيز وتقوية
العالقة مع بلدان إفريقيا ضمن تعاون جنوب/جنوب ،وتشجيع وإثراء احلوار بني الثقافات
واحلضارات ،ودعم اإلنتاج الوطني الثقايف ،وحشد دعم املنتظم الدولي للدفاع عن عدالة
قضية وحدته الترابية يف حدودها احلقة ،والعمل على تسوية النزاع املفتعل ،وتكريس سيادته
على أقاليمه اجلنوبية املسترجعة ،وإيجاد حل نهائي وعادل ودائم للنزاع املفتعل حولها ،على
أساس مبادرة احلكم الذاتي التي تتوافق مع املشروع املجتمعي الدميقراطي احلداثي التنموي
الذي يرتكز على اعتماد اجلهوية املتقدمة مبا هي خيار سياسي استراتيجي ينبني على روح
الدميقراطية يف جعل املواطن يقرر مصيره بإدارة شؤونه احمللية بأوسع معاني اإلدارة لتجسيد
سياسة القرب والتشارك والفاعلية.
يطمح حزبنا يف هذا املجال إلى خلق الظروف ملواكبة املبادرات الرامية إلى جعل املغرب يلعب
دورا رئيسيا من خالل دبلوماسية نشيطة وفعالة واستباقية ،تستجيب لشروط عوملة األلفية
الثالثة ،علما أن التحديات العاملية ،بكثافتها وتنوعها وأخطارها ،تتطلب التكيف احلقيقي
للدبلوماسية املغربية احلديثة سواء يف مستوياتها الرسمية أو املوازية ،وتطوير الدبلوماسية
الثنائية بوضع إستراتيجية أكثر مبادرة ونضاال لتعزيز عالقات املغرب مع الدول الشقيقة
والصديقة .كما تستلزم إستراتيجية انفتاح املغرب على حوض البحر األبيض املتوسط تعزيزا،
وفق رؤية تسمح للبالد بتطوير عالقاته االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،بصفة
متناظرة ومتوازنة وتعمل على إبراز إمكاناته الذاتية والرفع من قدراته التنافسية ،وحترير طاقات
قوته العاملة .كما يتعني استحضار رهان تنويع شركاء بالدنا الدوليني يف مختلف املجاالت.

 -Iالسياق السياسي العام:
شكلت املسألة االجتماعية املتمثلة يف املطالب االجتماعية للفئات الشعبية ـ وعلى رأسها فئة
الشباب املغربي ـ محور احلراك الشعبي ،و َق َّوت مطالب اإلصالح السياسي الذي عرفه املغرب
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سنة  ،2011وأبرزت حتديات جديدة أفرزها احلقل السياسي ،وأضحت تتخذ  -تدريجيا
 طابعا مهيكال للنقاش العمومي غداة إقرار دستور  ،2011جتلت أساسا يف تعزيز أدوارالفاعالت والفاعلني السياسيني يف إنتاج السياسات ،والتأكيد على املقاربة التشاركية ،عبر
إقرار صيغ جديدة للمشاركة يف تدبير الشأن العام ،سواء من خالل توسيع مجال املسؤولية
السياسية للحكومة والبرملان وتقوية دور املعارضة وإحداث العديد من مؤسسات احلكامة،
وتعزيز صالحيات املؤسسات املنتخبة وإعادة االعتبار للوظائف السياسية للتنظيمات احلزبية
وتقوية حضور املجتمع املدني.

ودخلت بالدنا مرحلة جديدة من مسارات اإلصالح املؤسساتي بإقرار دستور  ،2011وهي
املرحلة التي جاءت يف سياق احلراك االجتماعي والسياسي الذي عرفه الشارع املغربي ،وما
عبرت عنه من مطالب تخص العدالة االجتماعية ومحاربة الفساد وإقرار إصالحات سياسية
تؤمن للمغرب شروط حتقيق الدميقراطية املنشودة ودولة احلق والقانون .وأفضت
ومؤسساتية ِّ
املرحلة ذاتها الى إجراء انتخابات تشريعية سابقة ألوانها وإلى تناوب سياسي من نوع جديد.
وقد جاءت اإلصالحات الدستورية كاستجابة موضوعية ملطالب الشعب املغربي وقواه احلية،
ويف سياق سلسلة من مسارات اإلصالح التي دشنها املغرب يف السنوات املاضية ،لتأمني
حظوظ االنخراط يف مسارات التوطيد الدميقراطي ومتطلبات التنمية ،استجابة لشروط
املرحلة الراهنة .وهو ما يعني أن هذه املرحلة اإلصالحية اجلديدة لم تكن معزولة عن
سياقاتها التراكمية بفعل النضاالت التاريخية للقوى الوطنية والدميقراطية واحلداثية منذ
مطلع االستقالل ،وعلى امتداد عقود من الزمن .وهي السيرورة التي دشنت املسارات
الدميقراطية باملغرب بتجربة «التناوب التوافقي» ،وتدشني جتربة املصاحلة واإلنصاف ،وما
تالها من نقاشات واسعة بخصوص االنتقال الدميقراطي ،وطي صفحة املاضي ،وصياغة
تقرير اخلمسينية ،وصوال إلى إقرار دستور جديد يف املرحلة الراهنة.
وإذا كانت بالدنا قد دشنت املرحلة اجلديدة يف إطار تفاعالتها مع متطلبات الوضع
الداخلي ،ورهانات األوضاع اجليو-استراتيجية اجلديدة ،فإن هذا املسار اجلديد شكل حلظة
اختبارية حقيقية لتفعيل مقتضيات الدستور اجلديد ،يف مختلف مناحي احلياة العامة وعلى
مستوى مختلف املؤسسات الدستورية ،مبا يسمح بفصل واضح ومتوازن بني السلطات ،مبا
يضمن ترسيخ قواعد ممارسة دميقراطية متقدمة ،وتثبيت أسس احلكامة املؤسساتية والتدبيرية
اجليدة ،وتخليق املرفق العام ،وكذا ضمان تفعيل اجلهوية املتقدمة ،يف ظل مغرب يتغير
بشكل تدريجي وتصاعدي.
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وبقدر ما شكلت هذه املرحلة منعطفا مميزا يف تاريخ بالدنا ،بقدر ما شكلت أفقا لالنتظار
علقت عليه أمال عريضة لعموم أفراد الشعب املغربي من أجل املضي قدما يف تعزيز أدوات
الدميقراطية التمثيلية والتشاركية ،وحتقيق مطالب الشعب املغربي يف العيش الكرمي والرفاه
واملساواة وحتقيق العدالة ومحاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع.
لقد قدمت الوثيقة الدستورية وإلى جانبها إرادة الفاعالت والفاعلني ومتطلبات احلياة
السياسية مبا يضمن النجاعة والعقالنية واالستقرار جوابا على إشكالية التدبير السياسي
للشأن العام ،عبر حتديدها ملجمل املبادئ والقيم املوجهة لعملية إنتاج وصياغة السياسات
العمومية ،وإقرارها لهندسة الصالحيات واالختصاصات وحتديدها ألدوار ووظائف السلط
واملؤسسات الدستورية ،وهو ما لم يعكسه منوذج التدبير السياسي وطبيعة االختيارات
السياسية للحكومة احلالية ،الذي يغيب فيه الشرط السياسي الدميقراطي التشاركي ومقوم
االنسجام الداخلي بني مكونات أغلبيتها نتيجة تباعد التوجهات السياسية لألحزاب املشكلة
لها .ولهذا السبب ،شكلت السنوات اخلمس الالحقة على املصادقة على دستور ،2011
عنوان فشل احلكومة يف مستويات مختلفة يف إعمال مقتضيات الدستور ،خاصة منها ذات
العالقة مبجال املساواة واملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،واحلقوق اللغوية والثقافية،
واستقالل القضاء ،والدميقراطية التشاركية.
وبسبب عدم انسجام البرنامج احلكومي وضعف إجراءاته االستشرافية وضعف حتديد وسائل
حتقيق مقترحاته ،يعرف البرنامج احلكومي تعدد األقطاب الواضعة له واملدافعة عنه ،وهي
مختلفة لدرجة قد تصل حد التناقض بشكل يجعل كل طرف داخل احلكومة يفسر البرنامج
احلكومي تفسيرا خاصا به ،فاملساواة السياسية والعدالة االجتماعية واملناصفة بني الرجال
والنساء والرفع من معدالت النمو ...ال يربطها خيط ناظم ،كما يجعل كل طرف يسعى
إلى إسناد القرارات اإليجابية إلى نفسه والتملص من القرارات السلبية املؤثرة على توجهات
الناخبات والناخبني ،وهو ما يدفع مكونات احلكومة احلالية إلى التركيز على إقناع قوى
قدم لهم
معينة أكثر من تركيزها على االستجابة ملطالب املواطنات واملواطنني ،الذين لم ُي َّ
سوى خطاب سياسي شعبوي ال يخاطب القدرة الكامنة للمجتمع على التفكير والنقد
واملساءلة وابتكار احللول ،عوض التركيز على العمل والقرارات واإلجنازات ،بحيث أصبحت
مكونات األغلبية تعتمد مختلف وسائل وطرق التضليل السياسي للحصول على شرعية
ودعم املواطنات واملواطنني يف احملطات االنتخابية احلاسمة .وهو مسعى إن مكن القائمني به
من نتائج انتخابية سهلة على املدى القصير فإنه يعيق استكمال بناء مسار املواطنة ويهدد
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املجتمع الدميقراطي وميهد موضوعيا سبل بناء سياق سياسي مبني على السلطوية ،وإنكار
التنوع واالختالف والتسامح و احلريات األساسية و تسود فيه األشكال السياسية املختلفة
للتطرف الديني.
وميالد حزب األصالة واملعاصرة جاء يف سياق مختلف عن السياقات اخلاصة مبختلف
املكونات احلزبية التي تعمل اليوم باملجال السياسي املغربي .فاحلزب ولد من رحم حاجة
املجال السياسي ملراجعة وظيفة التركيبة احلزبية القائمة ،وحاجتها للتعاطي مع أشكال
االختالف القائمة يف منظوماتها الداخلية وتنازع التيارات واالنشطار داخل مكوناتها ،ومن
حاجة املجال السياسي إلى إعادة مد وتقوية جسور الثقة والشراكة السياسية بينه وبني املواطنة
واملواطن املغربيني ،وفتح أفق
األمل ،وحتفيزهما على االنخراط الواعي واملشاركة بفاعلية أقوى يف الشأن السياسي ،وحاجته
كذلك إلى املصاحلة مع املاضي وحترير قدراته الذاتية وقواه احلية ،وحاجته للثقة يف الطموحات
املرتبطة بتحديث مختلف املستويات واملناحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ...وهو
ما يؤكد أن ميالد احلزب هو تعبير عن حاجة موضوعية لدى شرائح متعددة ومختلفة يف
املجتمع املغربي من أجل تدعيم اإلصالحات القائمة بهدف ترسيخ االختيار الدميقراطي
التنموي الذي يجعل املواطنة واملواطن يف صلبه ويضمن له املساواة يف االستفادة من نتائجه
وإنتاجه السياسي واالقتصادي.
إن احلزب مدعو إلى ترسيخ العمل مع مكونات الصف الدميقراطي واحلداثي ،واملساهمة يف
تشكيل قطب سياسي فاعل يستجيب الختيارات التحديث ومتطلباته الراهنة واملستقبلية،
ويساهم يف توطيد املشروع املجتمعي الدميقراطي احلداثي بدءا بتكريس وزرع قيم االنتساب
السياسي الواعي إلى املفهوم العصري «للمواطنة» كفكرة سياسية تتضمن حقوقا وواجبات
اجتماعية وسياسية وثقافية وقانونية تساوي بني جميع املواطنات واملواطنني ،كممارسة مدنية
عصرية تتطلب االنتصار لقيم العقل واالختالف والتعدد واالنفتاح والسهر على املصلحة
العليا للوطن.
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حزب األصالة والمعاصرة
وخيار الديمقراطية االجتماعية
من نحن؟ ...المنطلقات والمرتكزات:
انطلق احلزب يف تأسيسه من وثيقتني .يتأسس حزب األصالة واملعاصرة على اإلميان بضرورة
التراكم اإليجابي ،والتدرج واالنفتاح والتفاعل الهادف من أجل إضافة ،وتطوير وإغناء ما
يزخر به الشعب املغربي من طاقات بشرية غنية وكفاءات جديدة إلى التجربة السياسية
الوطنية الغنية بنضاالتها وبتنوع وتعدد مكوناتها ،عبر أداة سياسية وتنظيمية قوية ،وعبر
عرض سياسي يروم املساهمة يف توطيد املشروع املجتمعي الدميقراطي احلداثي ،عرض
يشكل قيمة مضافة يف املشهد احلزبي الوطني ،قادر على املساهمة يف تأطير وتعبئة ِ
املواطنات
ِ
واملواطنني للنهوض بتحديات التنمية والدمقرطة والتحديث ،وبناء املواطنة.
وتتأسس مرجعية احلزب على قيم املواطنة واألصالة املغربية والتشبث مبقومات األمة املغربية
األساسية كما ينص عليها دستور اململكة وهي الدين اإلسالمي السمح وامللكية الدستورية
والوحدة الوطنية املتعددة الروافد واالختيار الدميقراطي ،وكذا االلتزام بالقيم اإلنسانية الكونية
الضامنة حلرية وكرامة اإلنسان.
وعليه ،فإن رؤية احلزب تنطلق من طموح مناضالته ومناضليه إلى املساهمة يف معاجلة
القضايا الكبرى لبالدنا ذات الصلة بالتنمية ومتطلباتها االقتصادية واالجتماعية ،والدمقرطة
ومتطلباتها القانونية واملؤسساتية خاصة منها املرتبطة بإعمال الدستور ،والتحديث ومقوماته
الثقافية والدينية والتربوية واحلقوقية ،وكذا يف إبداع تصورات مواكبة للتغيرات السياسية
ِ
للمواطنات واملواطنني من مختلف
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،ويف اإلنصات
مواقع تواجدهم والتجاوب معهم ،ويف التنشئة على قيم النزاهة والشفافية واحلكامة اجليدة
والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان واملواطنة واإلنصاف وتكافؤ الفرص ،وتعزيز املسؤولية
السياسية ،وتقوية القدرات املؤسساتية ،وترسيخ منهجية التغيير السلس واملعقلن يف ظل دولة
احلق والقانون ،ويف تأهيل احلزب للمشاركة يف حتمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
وتتمثل أهداف إجناز حزبنا لهذه الوثيقة املرجعية يف جتميع وحتليل املعطيات بخصوص
القضايا املجتمعية الكبرى ،وتنظيم وتدبير االستراتيجية السياسية للحزب ،وخلق آليات
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التحليل واالقتراح يف كافة اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
ويف إيجاد سبل املساهمة يف إنتاج مواقف وبرامج عمل قابلة للتفعيل ،والنهوض بالنقاشات
املوضوعاتية والقطاعية املرتبطة بالسياسات العمومية .وكذا خلق شروط نقل هذه النقاشات
داخل مختلف اجلهات يف إطار أشكال وصيغ موضوعاتية وتنظيمية مناسبة ومنتجة ،ويف
إبداع آليات تتبع األداء احلكومي والتشريعي والترابي والتفاعل معه ،وإيجاد سبل تنشيط
العالقات واملمارسات داخل الفضاءات التنظيمية للحزب بانفتاح متفاعل مع قضايا الوطن،
ومع املجتمع املدني باستثمار أمثل للفرص الدستورية اجلديدة املتعلقة بالدميقراطية التشاركية.
وعليه ،فإن النتائج املنتظرة من كافة مناضالت ومناضلي حزب األصالة واملعاصرة هي
التوصل إلى صيغ وكيفيات تتويج مسار النضال الدميقراطي الذي خاضته مختلف األجيال
يف بالدنا ،واالنخراط القوي يف ورش اإلصالح والدمقرطة .والتجاوب الفعال واملتزن مع
املطالب املشروعة مختلف الفاعالت والفاعلني  .واعتماد منهجية إصالحية تؤشر على
نضج سياسي متقدم جدير مبتطلبات ترسيخ مجتمع دميقراطي ،وإعطاء دفعة قوية لدينامية
اإلصالح ،وإرساء أسس وقواعد الدميقراطية االجتماعية مبا تعنيه من خيارات وأولويات
خاصة منها املتعلقة بالعدالة االجتماعية والتضامن واحلرية .باإلضافة إلى تقوية وتعزيز
مصداقية املؤسسات والفاعلية السياسية .وترسيخ قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحفظ
كرامة املواطنات واملواطنني.

 -1أسس تدبير االختالف:
إذا كانت الدميقراطية باملفهوم العام هي نظام اجتماعي يؤطر اختيارات املواطنات واملواطنني
وفق قواعد سياسية ومؤسساتية متعاقد حولها ،ويحيل على ثقافة سياسية وأخالقية معينة
تبرز فيها مفاهيم ذات صلة بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية .وإذا كانت الدميقراطية
مبفهومها اخلاص ،هي شكل من أشكال احلكم السياسي القائم على التداول السلمي للسلطة
وحكم األغلبية ،وضمان حقوق املعارضة ،مع مراعاة ضرورة حماية حقوق اإلنسان مبوجب
الوثيقة الدستورية والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،فإن الدميقراطية من منظور حزب األصالة
واملعاصرة حتيل على نظام سياسي واجتماعي ال يختزل العملية السياسية يف االنتخابات،
على الرغم من أهميتها من حيث اعتبارها األداة التي تفرز األغلبية الصادرة عن فئات وشرائح
الشعب املختلفة ،وعن طريقها تؤكد وجود دولة القانون التي حتترم وتضمن حقوق ِ
املواطنات
ِ
واملواطنني ،وتصون احلريات العامة للمجتمع ،وتقيم املؤسسات الالزمة كآليات للدفاع عن
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املصالح العامة للجماعات واألفراد ،وتضمن عدم اجلمع بني السلطات ،وتصون حقوق
املعارضة .ومن ثم فإن حزبنا يعتبر أن اجلوانب اإلجرائية للدميقراطية ال تنفصل عن قيم
املجتمع الدميقراطي التي تستحق منا كل احلماية القانونية والقضائية واملدنية واملجتمعية.
لذلك نعتبر أن الدميقراطية محرك أساسي ملجتمعنا املغربي ،فهي أرضية لكي يعي املواطنون
مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم ،وحتقيق مصيرهم ،وجتعل من احلرية عامال مشتركا لكافة
املواطنات واملواطنني ،وتقوي قناعتهم لتفعيلها والدفاع عنها ،وترسخ الكرامة االنسانية،
وتنمي استقالليتهم ونضج تفكيرهم وسلوكهم االجتماعي ،وتوجد توازنا بني احلكومة
واملعارضة ،وتفسح املجال للجميع من أجل النقاش احلر ،واالحتكام إلى العقل لإلقناع
واالقتناع وإلى املجال العمومي الذي يتم فيه تبادل حجج عقالنية ال شعبوية وال مضللة
بشأن أسئلة القيم و التفضيالت السياسية ،وتفتح آفاقا جديدة لإلبداع إليجاد حلول أكثر
مالءمة ،وحتافظ على أمن واستقرار البالد ،وتدير الصراع السياسي واالجتماعي بشكل
سلمي ،وتعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات األحداث واملساهمة يف احلياة العامة،
عن  طريق العمل السياسي واملدني ،وإيجاد  آليات واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها
يف كافة مستويات العالقات اإلنسانية.
وإذا كان البعد السياسي للدميقراطية يهم مصدر السيادة والسلطة ،واحلقوق السياسية
للمواطنات واملواطنني ،عبر املساهمة يف االنتخابات ،وتشكيل األحزاب وإبداء الرأي
ونشره ...فإن البعد االجتماعي يحتل مركز القلب من االهتمام يف املشروع السياسي
ِ
حلزب األصالة واملعاصرة ،ألنه يحمل هاجس صون كرامة ِ
واملواطنني عبر حتسني
املواطنات
أوضاعهم املادية واملعنوية ،وانطالقا من كون جتسيد مبدأ العدالة االجتماعية يتأسس على
التوزيع العادل واملنصف للثروة واالعتبار .فاملساواة بني األفراد يف املجتمعات املنظمة تستند
بشكل أساسي على هذا املبدأ ،للمساهمة بشكل جدي يف احلياة السياسية ،التي تتطلب
معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومدخالتها.
فاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية من منظور حزب األصالة واملعاصرة مسألة
ضرورية العتبار اإلنسان غاية يف ذاته ،ولوجوب احترامه ومساعدته على العيش الكرمي .ألن
هدف التنمية يف بالدنا هو حرية املواطن ورفاهيته .والدميقراطية االجتماعية تسهل مشاركة
ِ
ِ
واملواطنني يف العمل السياسي وحترير قدراته الذاتية وضمان مشاركته يف بناء الوطن،
املواطنات
ألنها تسد حاجاتهم املادية وتعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم .وبهذا يصبح للدميقراطية ببعديها
السياسي واالجتماعي معنى واقعيا ومتكامال.
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وهكذا فإن منظورنا البديل للمسألة االجتماعية يرتكز على مرجعية الدميقراطية االجتماعية ،
إنه منظور من أجل سياسة اجتماعية تغييرية  ،مهيكلة حول إعادة التوزيع واحلماية واإلنتاج
وإعادة اإلنتاج .إنه منظور يستهدف حماية الناس من تقلبات السوق ،يف إطار اقتصاد سوق
اجتماعي ،يستهدف العمل على حل األسباب البنيوية للفقر ،استهداف دقيق للفقراء،
ومتكني الناس من الولوج والتمتع الفعلي بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية بعيدا عن أي
مقاربة إحسانية.
إن السوق من منظورنا ليس فقط لتوزيع العمل كعامل إنتاج ثابت وإمنا هو مكان التمتع الفعلي
باحلقوق املدنية واالجتماعية .وهذا هو عمق مفهوم العمل الالئق .إن منظور الدميقراطية
االجتماعية للمسألة االجتماعية هو سعي لتحقيق التنمية املستدامة والنمو النوعي .إن
منظورنا للمسالة االجتماعية قائم على حماية اجتماعية وقائية إزاء تقلبات السن والسوق،
حماية الناس من االستغالل والتمييز واملخاطر األساسية يف احلياة.
ونظرا لوجود عالقة التالزم بني بعدي الدميقراطية ،فإنه بالنظر لتدني البعد االجتماعي
للدميقراطية ،يكون من الهام جدا حتريك آليات الدميقراطية السياسية ،ألن التوعية السياسية
اجلدية تساعد املواطنات واملواطنني على الوعي مبصاحلهم االقتصادية واالجتماعية ،وتعمل
على إشراكهم يف العمل السياسي لتحريك الطاقات الكامنة فيهم من أجل مجتمع أكثر
عدالة ومتاسكا وتضامنا.
إن وجود اختالالت على مستوى العدالة االجتماعية داخل أي مجتمع تنتج عنه بالضرورة
العديد من النتائج السلبية من قبيل ضعف التشغيل ،وتردي الصحة العامة ،وتزايد اإلجرام،
وضعف النجاح املدرسي ،وعدم الرضى عن الذات ،وضعف اإلنتاجية واملبادرة ،وتراجع
التضامن االجتماعي ،وعدم الثقة باحلياة الدميقراطية ،وضعف النمو االقتصادي وانكماشه.
وهو ما يهدد الدميقراطية السياسية ذاتها.
لذا فإن منظورنا البديل للمسألة االجتماعية يستهدف جعل أنظمة وبرامج وسياسات احلماية
االجتماعية يف خدمة هدف أساسي  :مساعدة األفراد واجلماعات على الصمود إزاء املخاطر،
وحتقيق العدالة واستثمار الفرص واخليارات املتاحة ،والتمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية .وهو ما يتأتى عبر النهوض بالرأسمال البشري ،وتوسيع الولوج إلى الشغل
املنتج والالئق واحلماية من تقلبات السوق.
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 -2مصداقية املؤسسات والفاعلني:
يعمل حزب األصالة واملعاصرة على املساهمة يف إعمال مقتضيات الدستور املتعلقة بالثوابت
الوطنية واملؤسسات الدميقراطية ،وفصل السلط وتوازنها ،وربط املسؤولية باحملاسبة ،وتوسيع
فضاء احلريات وحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا ،والعمل على تتميم بناء وإرساء وحتصني
وتوطيد دعائم دولة احلق والقانون وأداء الواجب.
من هذه املنطلقات ،يعتبر احلزب أن للدولة دورا مركزيا وحيويا ،باعتبارها ضرورة اجتماعية،
وباعتبار دورها يف حماية املصالح االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية..
وبذلك فمؤسسات الدولة تضطلع مبكانة هامة يف الزمن الراهن بحكم مبدأ سيادة الدستور
ومتطلبات اإلجناز الفعلي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وعليه تقوم مسؤولية
االلتزام باملبدأ املوضوعي ،واملؤسساتي إلصالح اإلدارة والقضاء ،والسهر على حسن سير
املؤسسات.
وعلى نفس القدر من احلرص الذي يعبر عنه احلزب من خالل اعتباره لقيام الدولة على مبدأ
ِ
تساوي ِ
واملواطنني جميعا يف احلقوق والواجبات أمام القانون وفيما بينهم ،لضمان
املواطنات
وظيفتها الكامنة يف كونها ضرورة للتقدم والتطور اإلنسانيني ،هناك حرص شديد على التأطير
ِ
والتعبئة يف صفوف ِ
واملواطنني من أجل االلتفاف حول مؤسسات الدولة التي حتتاج
املواطنات
إلى نوع من التقبل االجتماعي نظير اخلدمات العامة التي تؤديها لهم.
فللدولة كمؤسسة وظائف معينة يف حياة املجتمع ،وخاصة ما يتعلق بتأمني ضوابط عدم
استعمال السلطة بشكل مخالف للقانون وغير مناسب ملتطلبات املجتمع الدميقراطي ،ورعاية
احلريات العامة ،وضمان احلقوق املدنية والسياسية واعتبار الدميقراطية هي السبيل إلحقاق
شرعية املؤسسات.

 -3بناء دولة املواطنة :
إذا كانت املعرفة اإلنسانية قد سلطت الضوء عبر مراحل تطورها التاريخي على معنى املواطنة
يف بعدها السياسي مبا هي تعبير عن مجمل العالقات والتعاقدات التي تربط الفرد/املواطن
واملواطنة مبؤسسات الدولة ،حقوقا والتزامات ،باعتباره شخصية قانونية ،تساهم يف تدبير
الشأن العام ،فإننا مطالبون بالبحث عن سبل تعزيز جتسيد هذا املعنى على أرض واقع
مجتمعنا.
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إن أهم نقط االرتكاز التي ينبغي االنكباب عليها ،وترسيخها وتقوية شروط وظروف تواجدها
االجتماعية والثقافية ،تتمثل يف أهمية إدراك اإلنسان لنفسه كمواطن قبل كل شيء ،وضرورة
ِ
وضع شرطه السياسي نصب عينيه ،وحتفيزه على مشاركة أمثاله من ِ
واملواطنني،
املواطنات
وتأهيله ذاتيا للتفكير واملشاركة يف صناعة حاضر ومستقبل بلده ،والكتسابه صفة املواطنة.
فأن يكون مجتمعنا يف خدمة ترسيخ وتقوية وتعزيز مفهوم املواطنة ،معناه أنه ملزم بالعمل
على توفير شروط دمج نقاط االرتكاز هذه يف كل العالقات القائمة بني مكوناته اإلطاراتية
واملؤسساتية ،ويف كل التفاعالت اجلارية بني مختلف الفئات والشرائح االجتماعية بعملية
التنشئة االجتماعية على قاعدة املواطنة.
وينطلق حزب األصالة واملعاصرة من فهمه للمواطنة الذي يتحدد يف كونه يتطرق للعالقة التي
تربط الفرد باملجتمع والدولة ،وتقوم على أسس التفاعل البناء من ناحية احلقوق والواجبات،
إذ هي يف األنظمة الدميقراطية تضمن مشاركة الفرد يف تسيير املجتمع وحقه يف تتبع وتقييم أداء
املؤسسات ،وتكفل له حرية التعبير والنقد واحملاسبة يف كافة القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية...
وتتحدد احلقوق األساسية للمواطنة يف احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتنموية والبيئية ،كما تتحدد واجباتها األساسية يف مسؤولية دفع الضرائب
واحترام القوانني والدفاع عن الوطن.
فاملواطنة بهذا املعنى ،تقوم على قاعدة التمتع باحلقوق األساسية ،وااللتزام الفعلي بالواجبات
الفردية واجلماعية .وهي تعني االستفادة من احلقوق التي تخولها القوانني بدءا بالدستور،
وااللتزام بالواجبات الفردية واجلماعية واملؤسساتية .فاملواطنة هي كل مفهوم أو قيمة أو اختيار
يرتبط باالنتماء الصادق للوطن ،والعمل املخلص الستقراره ورفعته.
واملواطنة ـ عالوة على االنتماء املكاني لفضاء محدد ،أي االنتماء إلى وطن بعينه ـ هي شعور
مترتب عن هذا االنتماء ،مؤثر يف إرادة الفرد ،و ُم َو ِّجه لسلوكه باجتاه التفاني يف خدمة الوطن،
والسعي من أجل الرقي به ،يف ظل فضاء يتيح إمكانيات نيل احلقوق والنهوض بالواجبات.
إن املواطنة شعور وممارسة؛ شعور بروابط قوية بني الفرد ووطنه ،وممارسة كاملة للحقوق يف هذا
الوطن .ألن ممارسة احلقوق هي جزء ال يتجزء من أجواء الدميقراطية التي ينبغي أن تسود
على مستوى تدبير مختلف تفاصيل العالقات القائمة بني األفراد واجلماعات واملؤسسات.
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ومن هنا يتبني أن للمواطنة ارتباط كبير بالهوية والوعي بالذات ،وذلك من خالل ثالثة أبعاد؛
يتمثل األول يف البعد النفسي؛ أي اإلحساس بانتماء الفرد إلى الوطن ،وإلى املجموعة ضمن
شعب ،وإلى الدولة القائمة على مؤسسات ،وما يتبع ذلك من مشاعر مرتبطة بالعالقات
االجتماعية والواقع املشترك واملصير املشترك .ويتجسد الثاني يف البعد الثقايف؛ أي اإلحساس
باالنتماء إلى ثقافة معينة ،والشعور بحضور هذه الثقافة بالذهن والتعاطف معها؛ ألنها
البيئة التي يجد فيها املرء شخصيته الثقافية؛ فهو قابل لها ولديه رضى باالنتماء إليها،
ومستعد لالنفتاح على اإليجابي يف كل جتارب بلدان العالم .ويتجلى الثالث يف البعد املدني
والقانوني؛ أي الوعي مبا على الفرد من حقوق وواجبات بصفته مواطنا.
لذا نعتبر يف حزب األصالة و املعاصرة أن السياق التاريخي الالحق على  ،2011يشكل فرصة
تاريخية لبناء ما يسمى ب»املواطنة الدستورية» ،بكل دالالتها و أبعادها التعاقدية.
ِ
للمواطنة
وإذا كان احلديث عن احلقوق األساسية التي ينبغي للدولة العمل على توفيرها
ِ
واملواطن من خالل الضمان القانوني واإلعمال امليداني ،فإن احلديث عن الواجبات ضمن
ِ
مسؤوليات املواطنة يقتضي االنتباه إلى واجبات ِ
واملواطن جتاه نفسهما ،من خالل
املواطنة
تنمية معارفهما ،واالهتمام بعطائهما وأدائهما وانخراطهما يف مجتمعهما ،واملشاركة املواطنة
يف االستحقاقات املدنية و السياسية للوطن ...ومن خالل قبولهما بالتعدد ،واحترام
االختالف ،وكرامة اإلنسان ،ومن خالل احترام قيم املجتمع ،واالهتمام بقضاياه والعمل
على تنميته ،واملشاركة السياسية ...ومن خالل دفع الضرائب ،واحترام القانون واملؤسسات
الساهرة على إنفاذه ،والدفاع عن الوطن...
ِ
كما يقتضي االنتباه إلى واجبات الدولة جتاه ِ
ومواطنيها ،من خالل توفير شروط
مواطناتها
ِ
ِ
واملواطنني وأدائهم وانخراطهم
املواطنات
التنشئة والتربية والتعليم ،واالهتمام بعطاءات
وحتفيزهم ...ومن خالل ترسيخ احلق يف االختالف ،وتعزيز شروط التضامن والتسامح،
وضمان شروط التمتع بالكرامة اإلنسانية ،ومن خالل توفير شروط ترسيخ قيم املشروع
املجتمعي الدميقراطي احلداثي وتعزيزها لدى األفراد ،واالهتمام بقضايا املجتمع والعمل على
تنميته ،وكذا من خالل احلرص على السير الناجع ملؤسساتها ومرافقها ،وحسن التدبير
والتسيير يف العالقة بالسياسات العمومية ،وتنمية املوارد البشرية واملادية لتوفير سبل العيش
الكرمي لكل املواطنات واملواطنني...
ومبا أن املواطنة من منظور حزب األصالة واملعاصرة هي عالقة اجتماعية تقوم بني فرد طبيعي
ومجتمع سياسي ،ومن خالل هذه العالقة يحترم الفرد التزاماته اجتاه الدولة مقابل حماية
18

امل�ؤمتر الوطني الثالث

اللجنة التح�ضريية  /جلنة الوثيقة املذهبية

الدولة للفرد ،وضمان حقوقه بشكل متساو أمام اجلميع ،فإنها تتحول على املستوى النفسي
إلى شعور باالنتماء للوطن ،وهذا الشعور ينتج احلاجة النفسية التي يشعر بها الفرد .فاملواطنة
إذا ،هي ضرورة لدولة احلق والقانون .ومن أهم سمات وخصائص دولة احلق والقانون احلفاظ
على حقوق األفراد ،كحق التعبير والتنظيم والعيش املشترك والكرامة اإلنسانية وحرية
االجتماع واالختيار احلر واملعارضة...
فحزب األصالة واملعاصرة يدرك متام اإلدراك بأن دولة احلق والقانون التي يناضل من أجلها،
هي الدولة التي تسعى إلى جتسيد مضامني ذلك يف احلياة اليومية ،وهي املضامني التي
ينبغي أن تكون منسجمة مع وجودها الذي هو ضمان حقوق املجتمع وأفراده وجماعاته
ِ
على أرض الواقع من جهة ،وترسيخ الوعي بها لدى ِ
واملواطنني عبر مؤسسات
املواطنات
التنشئة االجتماعية من جهة أخرى ،مع ما يتطلبه ذلك من االنتقال من شكالنية القوانني
( )formalisme des loisإلى فعلية ( )effectivitéالقوانني التي تعني ضمانها للحقوق
و احلريات.

 -4كرامة اإلنسان وتثبيت السلم واالستقرار املجتمعيني:
ميثل مجال حقوق اإلنسان ببالدنا ،يف تصور حزب األصالة واملعاصرة ،مسلسال متواصال
من التطور ،ومن استكشاف حقوق جديدة تعكس تطور املجتمع املدني وعالقته باملجتمع
السياسي ،وكذا الرغبة األكيدة للمواطن املغربي يف تدوين هذه احلقوق عبر الدستور والقوانني
التنظيمية والعادية من جهة ،وإحاطتها بالضمانات الالزمة التي حتولها من مجرد نصوص
وفصول إلى ضوابط تتمتع باإللزامية التي البد منها لكل قاعدة قانونية .وبخصوص حقوق
اإلنسان فإن األمر لم يعد مقتصرا على مجتمعنا أو دولتنا فقط ،بل إن كافة املجتمعات قد
انخرطت بصيغة أو بأخرى يف هذا املجهود اإلنساني.
وتتمثل الغاية من دفاعنا عن حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا ،يف كونها ترمي إلى
حتقيق كرامة اإلنسان ككائن بشري ،وتسعى إلى إمنائه يف جميع املجاالت ،وتبتغي حتقيق
السلم واالستقرار على املستوى الوطني والدولي .لذلك فتحقيق كرامة اإلنسان ،التي تشكل
حجر الزاوية يف منظومة حقوق اإلنسان يتطلب محاربة األفكار والنزعات التمييزية ،مهما كان
مصدرها أو مرجعها أو أسبابها ،ومحاربة االجتاهات التي حتاول بث احلقد والكراهية ،مستغلة
شروط األزمة التي تتخبط فيها الكثير من املجتمعات .وال ميكن أن تتحقق هذه الكرامة إال
بإقرار آليات فعالة قمينة مبحاربة كل االنحرافات.
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أما الغاية من سعينا للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان ،يف ظل التحوالت العميقة التي يشهدها
املجتمع املغربي ،تكمن أساسا يف تطوير ردود أفعال إنسانية سليمة لدى كافة ِ
املواطنات
ِ
واملواطنني ،وزرع نفس جديد يف احلياة املجتمعية بشكل عام ،لتصبح مشتال ميدانيا للنهوض
بالقيم واملبادئ احلقوقية الكونية ،يف اجتاه إحداث التحول املنشود لصرح التنشئة االجتماعية
والسياسية املأمول ألجل ترسيخ ثقافة املواطنة.
فقضية الدفاع عن حقوق اإلنسان والسعي إلى النهوض بثقافتها ،ستظل أكبر من مجرد
برنامج مسطر أو مطبق على واقع القطاعات واملؤسسات واإلطارات املدنية ،كما سيظل أكبر
بكثير من مجرد حصيلة يتم استعراضها بني الفينة واألخرى يف احملافل املتنوعة واملتعددة على
الرغم من أهميتها ،بل هي قضية مجتمعية حيوية ،كما هي قضية كل القوى والفعاليات
املغربية املتنوعة واملتعددة .هي قضية ال ميكنها أن تنهض إال على قاعدة املسؤولية املشتركة
والعمل الدؤوب واملمتد يف الزمن ،والنفس الطويل ،واالنخراط العملي يف مشروع النهوض
بثقافة حقوق اإلنسان.
إن قضية النهوض بثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة ،هي يف نهاية املطاف انعكاس حلق األفراد
واجلماعات وحاجتهم يف تقوية وتطوير كفايات وقدرات املواطنة ،مبا هي حقوق وواجبات،
من أجل املشاركة واملبادرة والتطوع خلدمة املجتمع وتسييره.
وعملية إدراج ثقافة حقوق اإلنسان يف التصور السياسي حلزب األصالة واملعاصرة بهذا املعنى،
ال نقصد بها سوى تلك العملية املندرجة يف إطار املقاربة الشمولية التي اعتمدناها كحزب،
يف مجال النهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية ،وذلك
من خالل استثمار وتوظيف القيم واملبادئ واملفاهيم احلقوقية وتعزيزها وإدماجها يف اخلطط
والبرامج واملمارسات السياسية من ناحية ،وتثبيتها يف احلياة والفضاء السياسيني من ناحية
ثانية ،ومتكني الفاعالت والفاعلني السياسيني منها من ناحية ثالثة.
ويف هذا اإلطار ،يعتبر حزب األصالة واملعاصرة أن ثقافة حقوق اإلنسان الكونية بقيمها
األساسية ،هي التي ينصب عليها جهد املناضالت واملناضلني يف إطار التنظيم والتأطير
والتوجيه السياسي واحلزبي ،بحيث حتيل قيمة الكرامة على تقدير الشخص لذاته واحترامها
واعتزازه بها ،وعدم قبول اإلهانة من اآلخرين  .وتعبر احلرية عن متكن الفرد من إمكانية اتخاذ
قرار أو حتديد خيار ،دون أي جبر أو ضغط خارجي .ومتثل املساواة احلق يف التمتع بجميع
احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية دون أي متييز بسبب
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اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو
أي وضع شخصي ،مهما كان .ويعتبر التضامن قيمة تساهم يف بناء املواطنة احلقة ،وتضمن
استقرار املجتمعات وتطورها ،كما يشكل تعبيرا عن سلوك إنساني يعمل على تخفيف املعاناة
واآلالم عن اآلخرين ،سلوك فردي ومجتمعي ودولتي مرتكز على مقاربة حقوق اإلنسان
بعيدا عن أي مقاربة إحسانية .يف حني يعتبر التسامح قيمة مجتمعية تقوم على احترام
ممارسات ،وأفعال ،أو أفراد يشكلون أقلية داخل املجتمع ،وهي قيمة تشكل األساس املرجعي
الذي يقع عليه التزام اجلميع مبحاربة خطاب التمييز و الكراهية و العنف و التطرف.
ويف هذا الصدد ،فان التوجهات املرجعية للحزب تروم دعم ومأسسة قواعد حقوق اإلنسان
استجابة لدينامية التحوالت املجتمعية ،ولضرورة متتني الوعي احلقوقي ،مبا يخدم موضوعيا
التوجهات احلداثية والدميقراطية لبالدنا من خالل الربط املوضوعي بني متطلبات الترسيخ
الدميقراطي وحقوق اإلنسان .وتعزيز قواعد احلكامة املؤسساتية مبا تعنيه من مسؤولية ومحاسبة
ومتتني أسس وشروط بناء دولة احلق والقانون ،وترجمة حقوق اإلنسان ،ثقافة واختيارا ومبادئ
وممارسة يف مجمل السياسات العامة ،والبرامج القطاعية برؤية منسجمة ،ومتناسقة (الصحة-
التعليم -السكن -االعالم -البيئة ،)..ونشر قيم حقوق اإلنسان واعتبارها منظومة شمولية
غير قابلة للتجزيء ،والنهوض مبكونات الثقافة الوطنية ،وخاصة اللغة والثقافة االمازيغيتني،
باعتبارهما مكونا أساسيا للثقافة والهوية الوطنية املغربية ،وإشاعة مبادئ املساواة وعدم التمييز
وتكافؤ الفرص وتعزيز احلماية القانونية واملؤسساتية حلقوق النساء ،وإعمال اآلليات الكفيلة
باحترام واعتماد مقاربة النوع ،ودعم وإسناد املقاربات احلقوقية حلماية الفئات االجتماعية
يف وضعية الهشاشة واحلرمان ،ومتكينها من حتسني وتأهيل أوضاعها (األشخاص يف وضعية
اعاقة -املسنون -النساء ضحايا العنف -األطفال املشردون ،)..وإدماج املقاربة احلقوقية
للهجرة يف مجمل السياسات العمومية ،وضمان احلقوق الدستورية ملغاربة العالم.

 -5تخليق احلياة العامة وتأطير املواطنات واملواطنني يف انسجام مع املقتضيات
القانونية:
يعمل مناضلو ومناضالت حزب األصالة واملعاصرة على املساهمة يف خلق الشروط الضرورية
السترجاع ثقة املواطنني يف نبل العمل السياسي وأهمية االنخراط امللتزم يف املجهود اجلماعي،
وحتصني االختيارات الدميقراطية ،وتدعيم ركائز دولة احلق والقانون ،وترسيخ املكتسبات
احلداثية وإغنائها ،وإيالء أهمية قصوى لقضايا التنمية املستدامة والتنمية البشرية.
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لذلك ،فالدميقراطية بالنسبة ملجتمعنا ليست ترفا فكريا ،وال هي حال مستوردا لتسيير أمورنا
تكون من خالل التجارب اإلنسانية
السياسية واالجتماعية بشكل آلي .بل هي مفهوم ّ
املتعددة واملتعلقة مبصدر وشرعية السلطة السياسية ،وهي فلسفة سياسية للتعايش املشترك
يف املجتمع بشكل سلمي ،تتلخص يف استقاللية الفرد وحريته وعقالنيته وسلوكه املتحضر
مع بقية األفراد يف مجتمع منظم.
فالثقافة الدميقراطية تنمو بشكل تدريجي بالفكر والتجربة والتطبيق واملقارنة مع جتارب
شعوب أخرى وصلت إلى مراتب عالية يف احلياة الدميقراطية .ومبا أنها جتربة إنسانية رائدة،
عكست متطلبات اإلنسان يف الزمن احلديث واملعاصر ،أصبح األخذ بها مطلبا للعيش يف
مجتمع أكثر حرية .وهي على هذا األساس ثقافة سياسية واجتماعية تؤثر يف املؤسسات
السياسية واالقتصادية والقضائية والدينية...
ومن أجل ذلك يضع احلزب ضمن توجهاته ،جتديد دور النخب الوطنية واحمللية وإعادة
االعتبار لاللتزام السياسي باعتباره فعال وطنيا مسؤوال ،ودعم منظمات املجتمع املدني
باعتبارها شريكا أساسيا يف البناء الدميقراطي ،وتعزيز خيار اجلهوية بوصفها نهجا لتوسيع
نطاق املمارسة الدميقراطية ،وتوسيع قاعدة املشاركة ،وللرفع من مردودية السياسات التنموية،
وتطوير النموذج اجلهوي بجعل اجلهة فضاء للتعبير والتمثيلية السياسيني ،ومحيطا مؤهال
لقيادة سياسات تنموية عمومية منسقة ومندمجة ،على أساس مجموعات جهوية مشتملة
على املقومات املادية واملعنوية والبشرية املناسبة.
فالدميقراطية هي سلوك جماعي يحتاج إلى مشاركة فئات عريضة من املواطنات واملواطنني
الواعني بأمورهم ،ويريدون العيش بحرية وعلنية دون خوف من سلطة تهددهم ودون خوف
من العنف الرمزي الناجت عن اخلطابات الشعبوية والتضليلية واملتاجرة بالرأسمال الرمزي
املقدس املشترك بني املغاربة .فهي قاعدة أساسية حلل الصراعات بشكل سلمي عن طريق
احلوار العقالني املنفتح ،بعيدا عن العصبية والسلطوية والتضليل رغم كل اخلالفات املمكنة
والطبيعية يف عاملنا اإلنساني الدنيوي.
والسلوك الدميقراطي يظهر يف كل مجاالت العالقات اإلنسانية ،بدءا باألسرة ،حيث احلوار
حول أمور تسيير شؤون البيت هو أول جتربة للدميقراطية شريطة أن تكون هناك مساواة كاملة
بني الرجل واملرأة ،مرورا باملدرسة حيث يتشبع األطفال بالقيم الدميقراطية وكيفية تطبيقها يف
الواقع ،وصوال إلى احمليط االجتماعي العام ،حيث قبول األفراد لبعضهم البعض أمر حيوي
الحترام الذات والشعور بأهمية الفرد ومتيزه ضمن اجلماعة.
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إن الدميقراطية تظهر يف كل ركن من أركان احلياة العامة ،كاحترام الرأي اآلخر وقبول
سيادة القانون ..هذا السلوك املتحضر يعكس نضجا يف املمارسة الدميقراطية ويؤثر إيجابيا
على احلياة السياسية .ويعتبر حزب األصالة واملعاصرة أن التفاعل اإليجابي بني الفاعلني
السياسيني معبر ضروري لتخليق احلياة العامة ،قبل أن يكون جسرا لتطبيق برامجها ،على
أساس تقارب األهداف والبرامج.
إن تصور حزب األصالة واملعاصرة للتخليق ،والتأطير ،والتوجيه داخل احلقل السياسي الوطني
ينطلق من واقع التحوالت التي طرأت وتطرأ على النسق احلزبي املغربي فكرا وسياسة وجتربة
تنظيمية وعلى تطوراته احملتملة ،يف عالم لم يعد يقبل بالتصورات والتصنيفات اجلاهزة،
ويتطور بتسارع مطرد ويضع مجمل البلدان أمام حتديات احلفاظ على كيانها الوطني ،ورفع
رهانات التنمية وترسيخ الدميقراطية.

 -6إبداع احللول للمشاكل املجتمعية:
يؤكد حزب األصالة واملعاصرة أهمية وقيمة ديناميكية اإلصالحات التي انخرط فيها املغرب
على كافة املستويات :السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية .ويعتبر أن
مهمة حتصني وتوطيد وإثراء هذه الدينامية تشكل الرهان الكبير للمشروع الوطني قيد اإلجناز.
وانطالقا من وعيه وإدراكه لقيمة اإلمكانات واملؤهالت التي تتوفر عليها بالدنا ،يؤمن احلزب
بقدرة بالدنا على املضي قدما باجتاه اإلعداد للمستقبل الذي يليق بأبنائها .ومن أجل ذلك
يضع احلزب يف مقدمة أجندته الوطنية أولوية املساهمة يف املجهود الوطني الرامي إلى حتقيق
نوع من التوطيد للممارسة السياسية العادية ،عبر املساهمة يف االنتقال إلى التعددية احلزبية
النوعية القطبية يف املشاريع والبدائل ،مبا يستجيب للضرورة التاريخية.
كما يشتغل احلزب من أجل دعم وتوطيد دولة القانون باإلقدام على إصالحات يف مجاالت
األمن والعدالة والتشريع والسياسة اجلنائية ،خاصة ما تعلق منها باحلكامة األمنية وتقوية
استقالل القضاء مبا يضمن نزاهته الفعلية وجناعته املطلوبة ،وإعادة تأهيل السياسة والتشريع
اجلنائيني.
ويرى احلزب ،يف إطار تفاعل بالدنا مع البيئة الدولية املتميزة باشتداد املنافسة واالنفتاح
االقتصادي وعوملة التبادالت وما ينشأ يف سياقها من فرص وحتديات ،أن االقتصاد احلر
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وسياسات االنفتاح ،يجب أن تقوم على أساس استمرار الدور االجتماعي واملنظم للدولة،
ووضع أسس سياسة فالحية تأخذ بعني االعتبار التحوالت املناخية وإكراهات املنافسة التي
تفرضها العوملة ،والتدبير اجليد للثروة املائية ،وحتديث وعصرنة قطاع الصيد البحري ،ووضع
تصور بعيد املدى للعمل بغاية تثمني املوارد املائية واالستغالل العقالني لها واالستمرار يف
خيار بناء السدود ومحاربة تلوث املياه واالستثمار يف مجال حتلية مياه البحر ،وبلورة استراتيجية
محكمة للبحث عن املوارد والطاقات البديلة املتجددة والنظيفة ،باعتبار ذلك مدخال الغنى
عنه ملواجهة تقلبات أسعار املوارد الطاقية التقليدية ،وتوجيه السياسة الضريبية لغاية حتقيق
العدالة اجلبائية ،وربط النظام الضريبي بتشجيع النمو االقتصادي والزيادة يف معدالت النمو،
من خالل التقليص من الضغط اجلبائي على املقاولة ،وتوظيفه إلعادة توزيع الثروة وتدعيم
مكانة الطبقات الوسطى ،واالستمرار يف تدعيم وتأهيل املقاولة املنتجة املواطنة التي تعتمد
قيم املردودية والفعالية واملساهمة يف سوق الشغل ويف األداء الضريبي دون تهرب أو متلص.
كما يعمل احلزب على املساهمة يف تطوير نظام احلكامة ،باعتماد املقاربة التشاركية
ِ
ِ
واملواطنني يف عمليات تصميم وإجناز وتتبع وتقييم برامج ومشاريع التنمية املرتبطة
للمواطنات
بحاجاتهم وانتظاراتهم الفعلية ،وعقلنة منظومة اتخاذ القرار من خالل االنفتاح على تعدد
وجهات النظر واعتماد أسلوب التخطيط العلمي وإذكاء القدرة على التوقع واالستباق،
وترسيخ ثقافة التقييم يف تفكير وممارسة التنظيمات واملؤسسات الوطنية الستدراك وتصحيح
ما قد يترتب عن السياسات العمومية املنوطة باملشرفني واملشرفات على سير الشأن العام
ِ
ِ
واملواطنني.
للمواطنات
،وباملنتخبات واملنتخبني ،من نتائج وآثار سلبية على العيش الكرمي
وتوخيا للمصداقية والنجاعة ال مناص من نشر وتعميم االفتحاصات والتقييمات بعد إجناز
املشاريع وإشاعة ثقافة احملاسبة باعتبارها مدخال ال غنى عنه للقضاء على ظواهر الرشوة وسوء
تسيير أو نهب املوارد العمومية واإلفالت من العقاب.
ويسعى احلزب إلى املشاركة يف تقوية شروط اإلدماج االجتماعي ،بالتصدي لكل العوائق
االجتماعية والثقافية التي حتول دون نهوض املرأة املغربية بدورها كامال يف املجاالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية ،مع إيالء أهمية خاصة للرفع من مستوى التنمية
لدى النساء القرويات باخلصوص والرفع من وتيرة اندماجهن االقتصادي واالجتماعي
والسياسي والثقايف  ،وبالعمل على إدماج فئة الشباب اقتصاديا واجتماعيا وكذا الرفع
من مستوى تأطيرهم وانخراطهم يف جميع مناحي احلياة العامة ،مبا فيها الثقايف والسياسي
والرياضي مع إيالء أهمية خاصة إليجاد حلول مبتكرة يف مجال محاربة ظاهرة البطالة،
24

امل�ؤمتر الوطني الثالث

اللجنة التح�ضريية  /جلنة الوثيقة املذهبية

ومبحاربة التهميش بجميع أشكاله وخاصة يف العالم القروي وإيجاد السبل الكفيلة باستفادته
من جهود وثمار التنمية والتحديث ،وبالعمل على إيجاد سياسات التنمية احلضرية حملاربة
اإلقصاء الذي تعانيه األحياء الهامشية باملدن ولضمان التوازن والتساكن العمراني ،وبوضع
خطط ملناهضة االختالالت املجالية واالقتصادية التي تشكو منها جهات عدة يف وضعية
إعاقة ببالدنا والسهر على التوزيع العادل للثروة الوطنية .ويولي حزبنا أهمية خاصة إلدماج
الفئات الهشة والسيما األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة.
كما يتطلع احلزب إلى املساهمة يف إنضاج شروط اندماج املغرب يف اقتصاد ومجتمع املعرفة،
عبر البحث عن سبل إصالح وحتديث املنظومة التربوية ببالدنا ،مع ما يستلزمه ذلك من إعادة
نظر جادة يف األدوار االجتماعية واالقتصادية للمدرسة ،وتأهيل املدرسة لالضطالع بأدوارها
كاملة يف مجاالت التربية والتعليم والتكوين ونقل املعرفة وقيم املواطنة واالنفتاح والتقدم،
وإنتاج النخب السياسية واالجتماعية القادرة على إجناح املشروع الدميقراطي احلداثي،
ومعاجلة مواطن القصور املسجلة يف مجال إنتاج املعرفة وولوجها واكتسابها ونقلها ونشرها،
وذلك يف كل أبعادها :التربية والتكوين ،محو األمية ،اإلنتاج الثقايف ،نشر املعارف ،البحث
العلمي واالبتكار.

 -7العدالة االجتماعية واحلكامة ونظام النزاهة والشفافية:
يكمن طموح مناضالت ومناضلي حزب األصالة واملعاصرة يف املساهمة من أجل توفير شروط
وظروف تنمية شاملة ومستدامة ،عبر دعم سياسات تنحو منحى محاربة كل عوامل الفقر
و الهشاشة والتهميش واإلقصاء وعدم املساواة ،والوقوف يف وجه السياسات ذات الطابع
املجحف والتمييزي .واملشاركة يف نهج مقاربة للتنمية قائمة على حقوق اإلنسان واملواطنة،
وآخذة بعني االعتبار قدرات مجتمعنا املغربي ،ومتدرجة بشكل تراكمي يف تلبية احلقوق
االقتصادية واالجتماعية (العيش الكرمي ـ الغذاء ـ السكن ـ الصحة ـ التعليم ـ العمل) .وهو
ما يصب يف تقوية وتعزيز التزام الدولة بواجباتها السياسية واالجتماعية والقانونية واألخالقية،
حفاظا على شرعية نظام احلكم وقدرته على حتقيق العدالة االجتماعية ملواطناته ومواطنيه.
وبالقدر الذي يعلن حزب األصالة واملعاصرة إرادته السياسية يف العمل على وضع معايير
وأهداف ومؤشرات لقياس مدى الوفاء بخيار العدالة االجتماعية ،ويؤمن بأن إمكانية حتقيق
ذلك متوفرة بالرغم من الصعوبات امليدانية ،التي تعمل على تأجيل توفير عناصر حتقيقها،
الكامنة يف املساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ،والتوزيع العادل للموارد واألعباء ،والضمان
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ِ
ِ
واملواطنني ،والتضامن بني األجيال ،بالقدر
للمواطنات
االجتماعي ،وتوفير األمن الغذائي
الذي يولي األهمية الكبرى حلماية نظام النزاهة من السلوكات التي تنتهك القواعد والضوابط
التي يفرضها النظام القانون ،والتصرفات التي تهدد املصلحة العامة ،وكذلك املمارسات التي
تسيء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
فهذه السلوكات والتصرفات واملمارسات التي تتجلى من خاللها ظاهرة الفساد ،متتد للدفع
باألفراد إلى القيام بجرائم الرشوة واملتاجرة بالنفوذ ،وإساءة استعمال السلطة ،واإلثراء غير
املشروع ،والتالعب باملال العام واختالسه أو تبديده أو إساءة استعماله ،وغسل األموال،
وجرائم احملاسبة ،والتزوير ،والغش التجاري ...وعالوة على أنها تدل على عدم انسجام
السياسات واالستراتيجيات مع متطلبات احلياة االجتماعية وضعف الرقابة ،فإنها تؤثر سلبا
على التنمية ،وتنحرف بأهدافها ،وتبدد مواردها وإمكاناتها ،وتسيء إلى توجيهها ،وتعيق
مسيرتها ،وتضعف فاعلية وكفاية األجهزة واملؤسسات ،وتسبب يف خلق حالة من القلق
والتذمر.
لذا فإن حزب األصالة و املعاصرة سيستمر من موقعه السياسي يف املساهمة يف بناء املنظومة
الوطنية للنزاهة التي تشكل اجلواب العلني والفعال على التصورات التبسيطية التي تعتبر
مسألة أخالقيات العمل العمومي قضية سلوك فردي ،و حتاول بناء خطاب تضليلي على هذا
األساس.
لذلك ،يطرح مفهوم احلكامة نفسه بقوة يف هذا املجال ،مبا يتطلبه من خلق نسق جديد من
العالقات واملساطر واملؤسسات التي تتمفصل بها مصالح املجموعات واألفراد ،ومتارس احلقوق
والواجبات ،وتفك اخلالفات والنزاعات ،يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بني
املسيرين واملساهمني وحسن التنظيم وتوزيع املسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا
و خارجيا .ومبا يقتضيه من رؤية إستراتيجية منطلقة من املعطيات الثقافية واالجتماعية
الهادفة إلى حتسني شؤون الناس وتنمية املجتمع والقدرات البشرية .ومشاركة «الكل» يف
التأثير «الدميقراطي» يف صناعة القرارات ووضع البرامج والسياسات ،وحتديد االلتزامات
والواجبات بدقة وإرساء القواعد الكفيلة بعدم اإلخالل باملهام .وفعالية من حيث القدرة على
االستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنات واملواطنني وتطلعاتهم على أساس إدارة عقالنية
وراشدة للموارد املشتركة .وتوافق فيما يخص القدرة على التحكيم بني املصالح املتضاربة من
أجل الوصول إلى إجماع واسع حول املصلحة العامة .وحسن االستجابة للتعبير عن قدرة
املؤسسات واآلليات التي يتم إرساؤها على خدمة اجلميع بدون استثناء ومتكني الكل من
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الفرص املتساوية يف االرتقاء االجتماعي من أجل حتسني األوضاع ،وحسن تدبير واستثمار
املوارد املالية واملادية املتاحة بشكل عقالني وإجناز األهداف بأقل تكلفة ممكنة.
ِ
وهو األمر الذي يتطلب توفير أجواء الشفافية ،ومتكني ِ
واملواطنني من حقهم يف
املواطنات
حتكيم عقولهم واتخاذ قرارهم العقالني املستنير بناء على املعلومات التي لهم احلق الدستوري
للولوج إليها ،دون أن يتعرضوا ،بشكل يومي ومكثف ألشكال العنف الرمزي والضغط
املعنوي الناجت عن االستغالل غير األخالقي للمشترك املغربي ،وأن يتم فسح املجال حلرية
التفكير والتعبير التي تعتبر جوهر العملية الدميقراطية ،وجعل مجتمعنا مجاال مفتوحا لعرض
األفكار واآلراء واملواقف والنقاش علنا حتت حماية القانون ،إذ أن الشفافية تعد من العناصر
األساسية واحليوية يف مجال الدميقراطية ،ومن الوسائل الفعالة يف مجال نقل األفكار واآلراء
واملواقف وممارسة اإلقناع واالقتناع ،إليجاد حلول جماعية ملختلف القضايا واملسائل واملشاكل
املطروحة .وألن السرية وعدم احلوار ،واالنغالق ،واإلعالم املوجه ،واتخاذ القرارات ضمن
ِ
ِ
واملواطنني.
للمواطنات
حدود ضيقة ،ال تؤدي إال إلى سياسات ال تخدم املصلحة العامة
وإميانا منهم بهذا املنحى ،فإن مناضلي ومناضالت احلزب يساهمون ويشاركون يف جعل
املواطنات ِ
املجتمع املغربي فضاء مفتوحا للحوار بني ِ
واملوطنني ،مبا يدفع يف اجتاه النضج الفكري
والسياسي ،وإثراء النقاش بني اجلميع وجتاوز االنعزالية ،وتغذية أفكار الفرد واجلماعة ،ومنو
األفكار واملواقف وتطورها ،وتوسيع قاعدة االنخراط يف االهتمام بالشأن العام ،وتعميم املشاركة
السياسية ،والتصدي لكل أشكال االنحراف عن أهداف التنمية ،والدمقرطة ،والتحديث.

 -8األمن واحلريـات:
يعتبر احلق يف األمن من احلقوق األساسية للمواطنات واملواطنني .وهو بذلك ال يقل أهمية
عن باقي احلقوق األساسية ،الشئ الذي يفرض إقرار سياسة عمومية أمنية استباقية
وفعالة للتصدي لكل احملاوالت املهددة لالستقرار وأسس التماسك االجتماعي ،والهادفة
إلى املس بسمو القانون وهيبة املؤسسات .وهو ما يتطلب تعزيز الوسائل العملية ،التقنية
واللوجستيكية ،وكذا توفير موارد بشرية مؤهلة بغية دعم قدرات مختلف األجهزة األمنية
للتصدي ملختلف املخاطر األمنية ،وعلى رأسها التهديدات اإلرهابية التي باتت تأخذ أبعاد
وامتدادات دولية ،مما يفرض على مؤسساتنا األمنية والقضائية نهج عمل تكاملي مع باقي
األجهزة القضائية الدولية.
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نعتبر أن أي تصور ناجح ألية سياسة عمومية أمنية ،لن يتأتى إال باحترام املقتضيات
الدستورية التي تنص على مأسسة ضوابط احلكامة األمنية اجليدة .وهذه األخيرة بدورها،
لن تستقيم إال بالعمل يف إطار دولة القانون مع توفير كافة الضمانات املتعلقة باحترام حقوق
اإلنسان ،وذلك لتفادي حصول إساءات أو انتهاكات.
لذا فإن رؤيتنا لألمن مستمدة من توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة  ،ومن مفهوم آخر
مهيكل وهو مفهوم األمن البشري كما حدده قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 290-66
بتاريخ  10سبتمبر  2012و كذا قرارها رقم  291-64بتاريخ  16يوليوز  ،2010و هكذا فمن
منظورنا:
l

l

l

l

l

l

l

يشكل مفهوم األمن البشري ﻧﻬجا ملساعدة الدول على استجالء التحديات الشاملة
الواسعة النطاق التي ﺗﻬددها وتنال من سبل رزقها وكرامتها والتصدي لها؛
يتطلب األمن البشري اتخاذ تدابير شاملة وقائية محورها الناس ،مالئمة لسياقات
محددة بحيث تعزز حماية جميع األفراد وجميع اﻤﻟﺠمتعات ومتكينهم؛
ترتكز مقاربة األمن البشري على الترابط بني السالم والتنمية وحقوق اإلنسان وال
متيز بني احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
يتكامل مفهوم األمن البشري مع مفهوم املسؤولية عن احلماية وإعمالها و كذا مع أمن
الدول؛
يدعو األمن البشري إلى تقدمي استجابات شاملة ووقائية يكون محورها اإلنسان وتالئم
كل سياق وتعزز حماية ومتكني األفراد ومجتمعاﺗﻬم؛
األمن البشري هو إطار سياساتي حيوي وعملي للتصدي للتهديدات الواسعة االنتشار
والشاملة لعدة مجاالت بطريقة متسقة وشاملة وذلك بزيادة فرص التعاون والشراكة
بني احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واﻤﻟﺠمتع املدني واجلهات الفاعلة يف
اﻤﻟﺠمتع احمللي؛
وإذن فضمن هذه الرؤية التي تتكامل فيها تصورات خالصات العدالة االنتقالية
واملفهوم املهيكل لألمن البشري والضمانات الدستورية اجلديدة يبني حزبنا رؤيته
بشأن احلق يف األمن.
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 -9رهان احلق يف بيئة نظيفة وسليمة:
يؤطر حزب األصالة واملعاصرة منظوره للبيئة من زاوية حق العيش يف بيئة سليمة ،الذي يعد
من احلقوق التضامنية التي تعكس التآزر والتكاثف بني مكونات املجتمع املغربي .وبالتالي
فهو يسعى إلى أن ترقى مجهودات بالدنا إلى مستوى االرتقاء بجودة احلياة ،ألن البيئة متثل
اإلطار الطبيعي للكائنات عموما ولإلنسان على وجه اخلصوص ،وهو ما يدفعنا إلى املساهمة
يف توفير شروط النظافة والسالمة.
كما أن احلزب يرى أن هذا احلق ينبغي أن يتموقع يف قلب التخطيط والبرمجة للسياسات
العمومية ،ألن نطاق حق العيش يف بيئة سليمة ال يقتصر على احليز الزمني اآلني بل ميتد
إلى األجيال القادمة ،والتنمية املستدامة ال تقتصر على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية،
بل تقوم على تكامل كل األبعاد ،ألن البيئة هي احمليط املادي الذي تتحقق فيه التنمية.
والغاية من احلق يف بيئة سليمة ـ حسب منظور احلزب ـ هي حماية احلق يف احلياة والصحة
والسالمة ،وحماية استمرارية الدولة ومشروعيتها بتحسني ظروف العيش الكرمي ملواطناتها
ومواطنيها ،خاصة مع تنامي الوعي باحلقوق واحلريات لدى األفراد واجلماعات.
فالبيئة تشكل املوارد الطبيعية؛ كالهواء واملاء والنبات واألمالك ،وهو ما يقتضي االهتمام
الطبيعية واحلفاظ على التنوع
بها يف الصحة والتخلص من العوامل امللوثة ،وحماية املواقع
ّ
البيولوجي والتصدي للتصحر والتلوث وحماية طبقة األوزون ،واحلفاظ على كل ما يدخل
يف نطاق احمليط املباشر لعيش اإلنسان؛ كاملياه والهواء واألرض والفضاء والغابات والشريط
الساحلي والفالحة والصناعة والسياحة واآلثار ..واالحتراز من انعكاسات التلوث الناجت عن
احملروقات والنفايات ،عن طريق برامج ومؤسسات تقوم بالتنفيذ واملتابعة والرقابة.
ويف هذا السياق ،يثمن احلزب كل املجهودات التي تبذلها بالدنا يف النهوض بهذا املجال،
سواء على املستوى التشريعي أو التطبيقي من خالل املؤسسات واآلليات ،خاصة على
مستوى مشاريع إنتاج الطاقات املتجددة ،ويسجل بارتياح االختيار االستراتيجي لبالدنا
يف مجال الطاقة اخلضراء ،ودعم إنتاج الطاقة النظيفة واملتجددة :الشمسية ،الريحية،
الهدرومائية .ويطمح إلى املساهمة يف حل املشاكل املرتبطة به ،خاصة على مستوى نقص
التمويل ومحدودية امليزانية يف ظل تنامي الطلبات االجتماعية واالقتصادية ،التي جتعل
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بالدنا يف مواجهة مع متطلبات مختلفة ومتفاوتة حتتم عليها املوازنة بينها وإعطاء األولوية
للبعض منها على حساب البعض اآلخر.
لذا ،فاحلزب يسعى إلى إعمال املبادئ والتشريعات املتعلقة باحملافظة على البيئة والتنمية
املستدامة وإدراج عامل "التأثير البيئي" ،أثناء وضع البرامج التنموية ،ضمن احتساب وتقييم
كلفة املشاريع ،والعمل التدريجي بقاعدة "ملوث = مؤد ي" ومواكبة امللف البيئي على الصعيد
الدولي :التغيرات املناخية ،محاربة التصحر ،حماية الثروات الغابوية والتنوع البيولوجي،
محاربة التلوث ،واالنحباس احلراري واالنخراط ومتابعة ميكانزمات سوق الكربون ،وقضايا
العدالة املناخية بصفة عامة ...ووضع إستراتيجية متكاملة ومتضامنة لتأمني املوارد املائية
وعقلنة استغاللها مع استمرار تنفيذ برنامج بناء السدود ،واإلسراع يف تنفيذ املشاريع التي
أطلقتها بالدنا يف مجال الطاقات املتجددة.
إن دعم حق املواطنات واملواطنني يف بيئة نظيفة وسليمة ،يتطلب من مناضالت ومناضلي
احلزب املشاركة يف العمل على الرفع من قيمة هذا احلق قانونيا ،والتدقيق يف االستراتيجيات
االقتصادية والتنموية وجتسيدها يف مخططات التنمية على املدى املتوسط والبعيد ،وإعطاء
صالحيات أكبر للجهات لتنفيذ برامج تتماشى مع خصوصياتها ،واعتماد آلية تبادل اخلبرات
يف املجال مع بلدان ذات جتارب جيدة وناجحة ،واالسترشاد بخبرات ذوي االختصاص،
وبلورة دفاتر حتمالت متضمنة ملواصفات احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بها يف مختلف
املجاالت ،وتفعيل النظام الرقابي من خالل الترخيصات اإلدارية املسبقة املتعلقة بالتعمير،
وتبني مقاربة تشاركية بني مختلف الفاعلني ،وإرساء أسس دميقراطية بيئية تقوم على الدفع
بدور األفراد واجلماعات من خالل املشاركة واملساهمة واالستشارة يف مجال احلفاظ على
البيئة ،واالعتماد على التوعية والتحسيس والتدريب والتكوين والتربية يف هذا املجال،
وإعطاء قوة أكبر للعقوبات عند مخالفة ضوابط احلفاظ على البيئة.
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الديمقراطية االجتماعية
ورهانات التحديث السياسي واالقتصادي والثقافي
إن الدميوقراطية االجتماعية من منظور حزب األصالة واملعاصرة تعتبر خيارا فكريا وسياسيا
واقتصاديا وثقافيا ،يترجم القدرة على استلهام سيرورة التحوالت التاريخية واالجتماعية
املعاصرة ،من خالل إبراز أوجه قصور املنظومات الفكرية والسياسية واالقتصادية التي حاولت
تنميط التاريخ االجتماعي واإلنساني وعالقات اإلنتاج ،أو التي حاولت التحكم فيه ،وحتولت
ـ بفعل جتربة مجموعة من البلدان ـ من نظريات للتنظيم االجتماعي ،إلى أنظمة عاجزة عن
حتقيق العدالة االجتماعية وشروط الدميقراطية.
فاختيارنا للدميوقراطية االجتماعية يستلهم قيمها األساسية الكونية القائمة على احلرية
والعدالة واملساواة والتضامن ،مبا تعنيه على املستوى السياسي من انتصار لقواعد الدميقراطية
التمثيلية والتشاركية ،وعلى املستوى االجتماعي واالقتصادي من خيارات تنحاز للتوزيع
العادل للثروات وللسياسات ذات املضامني االجتماعية ،املرتكزة على األدوار احلمائية
للدولة ،وعلى حقوق اإلنسان بكل أجيالها ،وعلى التنمية املجالية بأبعادها املختلفة.
إننا نتعامل مع الدميوقراطية االجتماعية كأطروحة منفتحة ومرنة ،ميكن االستفادة من طريقة
تنظيمها للمجتمع وكيفية تصورها للعالقة بني الدولة واملجتمع ،دون فرض منوذج فكري صارم
ال يراعي التحوالت التاريخية ،واخلصوصيات االجتماعية واحلضارية والثقافية.
لذلك ،فان حزب األصالة واملعاصرة يتبنى املبادئ األساسية للدميقراطية االجتماعية ،ليكون
يف خدمة املواطنات واملواطنني ،من أجل تقدم املغرب وازدهاره ،وهو واع كل الوعي بالتحديات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية للعوملة والتطور التكنولوجي الهائل،
ومدرك كل اإلدراك لطبيعة وشكل التحوالت االجتماعية اجلارية داخل املجتمع املغربي.
فهو حزب منفتح على مساهمة نساء ورجال املغرب على السواء ،من منطلق استنهاض وحترير
طاقات الشعب املغربي وقواه احلية ،على قاعدة املساهمة يف التغيير ،عبر إنتاج األفكار املتجددة
واملسايرة للتطور السريع الذي يعرفه العالم على املستوى املعريف واالقتصادي واالجتماعي،
بغية اإلجابة عن انشغاالت املواطنات واملواطنني ،والبحث عن حلول ملشاكلهم ،أفرادا
وجماعات ،ومنفتح على كل التحوالت ،ومتفاعل مع مطالب املواطنات واملواطنني التي
تتحول بشكل سريع.
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إن احلزب يقارب املشاكل املعقدة لكل فئات املجتمع املغربي ،وفق ما متليه اختياراته
االجتماعية الدميقراطية ،وهو يبحث عن حلول واقعية ،مستمدة من قيم االنتساب السياسي
الواعي ملفهوم املواطنة ،ومرتكزة على االنفتاح على النخب وممارسة سياسة القرب..

 -1التحوالت االجتماعية وتأثيرها على احلياة السياسية:
عرف املجتمع املغربي يف العقود األخيرة حتوالت اجتماعية عميقة ،متثلت يف جزء منها يف
حتوالت دميغرافية كبرى؛ كاستمرار ارتفاع نسبة الشباب يف هرم السكان ،وارتفاع معدل أمل
احلياة ،وارتفاع معدل سن الزواج يف صفوف الذكور واإلناث ،وانخفاض معدل اإلجناب .كما
عرف املغرب تراجعا على مستوى الزواج .وهذه التحوالت أدت إلى انعكاسات على القيم
داخل املجتمع ،وأحدثت تغيرات عميقة يف النقاش حول القيم داخل املجتمع ،وجتسدت يف
حتوالت حضرية ال تقل أهمية ،بحيث ارتفعت نسبة املغاربة الذين يعيشون يف املدن بشكل
كبير ،مع ما لهذا االنتقال احلضري من تأثيرات على مستويات عدة.
كما جتلت يف حتوالت تربوية كبيرة؛ متظهرت يف انتقالنا من مجتمع تسوده األمية خصوصا
لدى الكبار نحو مجتمع تتراجع فيه األمية بسرعة يف السنوات األخيرة ،وانتهاء تام ـ أو يكاد
يقاربه ـ للتمايز املوجود بني الذكور واإلناث يف املدرسة املغربية ،وتراجع نسبة األمية لدى
النساء.
وهو ما يفيد أن مجتمعنا يعرف نوعا من التحول التدريجي نحو االنتقال من مجتمع قروي
دميغرافيا واقتصاديا ،إلى مجتمع حضري مبا تعنيه احلاضرة من عمران ومن تنظيم مدن،
وحتوالت يف مجال األسرة والقرابة والعمل ،وتطور تدريجي يف مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة
وما يشوب ذلك من انعكاسات اجتماعية وثقافية ،وحتوالت مبنية على التوجه التدريجي
نحو تبني التعليم ،سواء يف املجال احلضري أو القروي ،وحتوالت ثقافية من حيث ارتفاع عدد
اجلامعات واخلريجني ُ
والك َّتاب ...وهي كفيلة ـ حسب العديد من املختصني ـ بتشكيل
صورة راسخة عن كون املجتمع املغربي يتحول ويساير التطلعات ،وهو ما يعد إيجابيا بالنظر
إلى تطلع البلد إلى مستقبل قادر على احتواء أمكنته وشخوصه بالشكل الذي يساير التطور
ويحقق النماء والغايات املرجوة.
هذه التحوالت الكبرى أدت إلى تغير عميق يف بنية املجتمع املغربي .ولم يكن التغيير
السياسي الذي عرفه املغرب يف املرحلة األخيرة مبنأى عن النتيجة املنطقية لكل هذه
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التحوالت االجتماعية .إذ أن مجمل هذه التحوالت كان لها انعكاس مباشر على احلياة
السياسية ،خاصة وأنها طبعت مراحل تطور املجتمع بنوع من الشك السياسي ،وأفرزت وقائع
غير منتظرة ،وتطورات لألحداث لم تكن متوقعة ،وهو يف الغالب ما اجته بالفاعالت والفاعلني
السياسيني إلى اعتماد حلول اضطرارية وقرارات حتت طائلة الضغط واإلكراه ،وأصبحت
اختياراتهم يف الغالب سريعة وغير مفهومة ،وتنسيقاتهم وحتالفاتهم غير مستقرة ،وال تتفق مع
منطلقاتهم ومرجعياتهم وتوجهاتهم وأهدافهم املعلنة.
لذلك ،يرى حزب األصالة واملعاصرة أن بالدنا تعيش منذ بداية هذه األلفية حالة تأهب
تاريخي على املستوى السياسي ،لدى مكونات احلياة السياسية ،بتفاوتات واضحة حسب
استيعاب كل مكون على حدة ألهمية ودقة املرحلة ،وهو ما تطلب انخراط اجلميع يف رفع
إيقاع سيرورة سياسية جديدة متميزة بالقطع مع أساليب التدبير السياسي املاضي ،والتوجه
نحو إرساء أسس احلفاظ على توازنات بني مصالح مختلف األطراف االجتماعية ،واالعتراف
مبشروعية مطالبها.
وهو ما يؤكد ضرورة توجه كل الفاعالت والفاعلني السياسيني نحو بناء قراءات جديدة للواقع
االقتصادي واالجتماعي املغربي ،وتعديل منطلقاتهم السياسية ،وإعطاء أبعاد جديدة لوعيهم
االجتماعي ،واالعتراف بحق منافسيهم من احلق يف الوجود والفعل السياسي ،واعتماد
النسبية يف خطابهم السياسي ،والتواضع يف تقدير حجم أدوارهم ونسبة تأثير فعلهم السياسي
على الواقع والتركيز على معاجلة أسئلة التفضيالت السياسية انطالقا من وقائع دنيوية.
لذلك ،يقدم حزب األصالة واملعاصرة الدميقراطية االجتماعية باعتبارها شكال من أشكال
تنظيم املجتمع ،أخذا بعني االعتبار مجمل التحوالت االجتماعية اجلارية فيه ،وجعل
مكوناته مشدودة إلى بعضها ،بغرض تقوية قدراته وإمكاناته وطاقاته ،وتعزيز تفاعله
اإليجابي مع محيطه .فهي أداة فعالة النخراط املواطنات واملواطنني يف مشروع التنمية
والدمقرطة والتحديث.
وهي بهذا املعنى مناخ ثقايف عام يعمل على إيقاظ الوعي االجتماعي لألفراد واجلماعات
وحتفيزهم ،من أجل إدراك حظوظ جناحهم ،وصعوبات حتقيق مستقبلهم .فعلى املستوى
السياسي ،تتمظهر الدميقراطية يف املشاركة الواسعة واملنتجة للمواطنات واملواطنني يف االهتمام
بالشأن العام ،وتتجسد اقتصاديا يف حق األفراد واجلماعات يف رفع حظهم ونصيبهم من
خيرات البالد ،للتمكن من تقليص الالمساواة االجتماعية.
33

امل�ؤمتر الوطني الثالث

اللجنة التح�ضريية  /جلنة الوثيقة املذهبية

ويف ارتباط الدميقراطية باملستوى االجتماعي يف عالقته بالبعد القانوني ،فإنها تتمثل يف
إشاعة احلرية يف الفعل والتنظيم والتعبير ،وضمان عدم تعرض األفراد واجلماعات والفئات
ملظالم القوة أو السلطة أو املال ،إذ ال مجال للعبث باملصالح ،وجتاوز احلدود .فالدميقراطية
عملية اجتماعية جتعل املجتمع يعيش على االعتدال ،أي على توازن القوى واملصالح.

 -2يف مقومات التجديد السياسي باملغرب :
ينطلق حزب األصالة واملعاصرة يف طرحه لبديل الدميقراطية االجتماعية ،كمرجعية فكرية
وسياسية ،من عالقة التالزم بني مهام بناء نظام سياسي دميقراطي وهدف ترسيخ العدالة
االجتماعية بأبعادها املختلفة ،باملعنى الذي يفيد احلضور احملوري للمسألة االجتماعية يف
البناء الدميقراطي واملؤسساتي .إنه رهان مرتبط بعودة السياسات العمومية إلى صلب العملية
السياسية الدميقراطية وإلى احتالل فضاء النقاش العمومي مع ترتيب وضعها كأولوية يف
أجندة الفاعل السياسي.
هذه التحديات اجلديدة التي أفرزها احلقل السياسي يف سياق انفجار تقوي الطلب على الولوج
إلى احلقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية ،أضحت تتخذ  -تدريجيا  -طابعا مهيكال
للنقاش العمومي غداة إقرار دستور  ،2011جتلت أساسا يف تعزيز أدوار الفاعلني السياسيني يف
إنتاج السياسات والتأكيد على مبدأ الدميقراطية املواطنة ،والتشاركية عبر إقرار صيغ جديدة
للمشاركة يف تدبير الشأن العام ،سواء من خالل توسيع مجال املسؤولية السياسية للحكومة
وتعزيز صالحيات املؤسسات املنتخبة وإعادة االعتبار للوظائف السياسية للتنظيمات احلزبية
وتقوية حضور املجتمع املدني وهيئات احلكامة...
وإذا كانت الوثيقة الدستورية قد قدمت جوابا مبدئيا ومعياريا على إشكالية املرجع يف
التدبير السياسي للمسألة االجتماعية عبر حتديدها ملجمل املبادئ والقيم املوجهة لعملية
إنتاج وصياغة وتقييم السياسات العمومية ،فضال عن إقرارها لهندسة الصالحيات
واالختصاصات وحتديدها ألدوار ووظائف السلط واملؤسسات املتدخلة يف هذا املجال ،فإن
مضامني هذه السياسات تبقى مرتبطة أساسا بنموذج التدبير السياسي وطبيعة االختيارات
السياسية للفاعلني ،وكذا بالشرط السياسي الدميقراطي التشاركي الذي هو دليل إرادة البناء
املشترك وعنوان جناحه يف حتقيق تفاعل خالق وتكامل يف الوظائف واألدوار بني الفاعلني
األساسيني داخل املجال السياسي الوطني.
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إن تصورنا للفعل السياسي القادر على استيعاب إشكالية تدبير السياسات العمومية يف كل
مجاالتها وبكل تعقيداتها ،يندرج ضمن ما نسميه بالتجديد السياسي كمفهوم وظيفي يف
عبرا عنه بشعار
الدميقراطية االجتماعية ،وهو املفهوم الذي حضر يف وثائق احلزب التأسيسية ُم َّ
«ممارسة السياسة بشكل مغاير» ،بيد أنه يتطلب منا يف الوقت الراهن حتديد مقوماته السياسية
واملؤسساتية (دولة الدميقراطية والعدالة االجتماعية) والثقـافية (ثقافة سياسية حديثة):
أوال ،دولة الدميقراطية والعدالة االجتماعية:
إن االختالالت التي رافقت االختيارات االقتصادية واالجتماعية للدولة منذ عقود طويلة،
كما أظهرت مختلف الدراسات التشخيصية لوضعية البالد ،واملتجلية أساسا يف سوء تدبير
املوارد وإهدار الطاقات والقدرات اإلنتاجية للبالد ،ما انفكت تلقي بتبعاتها السلبية داخل
احلقل االجتماعي ،مما فاقم من صعوبات العيش والشعور باإلقصاء االجتماعي لدى فئات
عريضة من املجتمع توضحه مختلف التعبيرات االحتجاجية ،وهو ما أصبح يذكي توق
املواطنات واملواطنني املتصاعد إلى اإلنصاف والعدالة يف توزيع الثروة واالعتبار.
إنها جتليات مقلقة تؤشر على أزمة «الدولة االجتماعيةّ» ،مما ينذر بتعميق الهوة يف عالقتها
باملجتمع ،ومن ثمة خطر انهيار عنصر الثقة يف مؤسساتها ومبادراتها .وهي الفجوة التي قد
تشكل مدخال للتشكيك املنهجي يف الدور االجتماعي للدولة الوطنية ،خاصة مع بروز
توجهات العقالنية ونزعات هوياتية مغلقة متيل إلى نشر قيم االستبداد والنكوص العقائدي
والفكري والقيمي.
وألن املسألة االجتماعية أضحت تشكل القاعدة األساس التي تتوقف عليها متانة البناء
املؤسساتي والفعل السياسي ،مبا ينطوي عليه ذلك من ضمان االستقرار واالستمرارية ،فإن
إعادة بناء «الدولة االجتماعية» أصبح مشروطا بتجديد مصادر شرعيتها على قوام سياسي
جديد يستجيب حلاجيات املجتمع وموجبات التطور ،وذلك انطالقا من إعادة بناء الصلة
والتالزم بني الدميقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية مبا يسمح مبدها (أي الدولة) بأسباب
القوة والتطور واملناعة ،ويبقي على دورها الفاعل يف املراقبة والتوجيه للسياسات العمومية
والتخطيط ملجتمع عقالني أساسه املعرفة ،باعتبارها الشرط األساسي ملعاصرة قادرة على
التصدي ملخاطر عوملة كاسحة باتت تهدد بتقليص سيادة الدولة وشل قدرتها على التحكم
يف قرارها االقتصادي والسياسي والثقايف ،وما لذلك من انعكاسات سلبية على أدوارها
االجتماعية وانسجام مكونات املجتمع الوطني .واحلالة هذه ،ليس أمام بالدنا من خيارات،
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يف زمن التحوالت والتوترات وتعدد املخاطر ،سوى تأكيد دور الدولة احليوي يف استراتيجيات
التنمية ومهام احلفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي ،وهو ما يقتضي االنخراط
يف مهام إعادة البناء ،انطالقا من احملددات السياسية التالية:
بناء مجال سياسي دميقراطي:
إن الذكاء اجلماعي الذي ميز سلوك مختلف الفاعالت والفاعلني الرئيسيني ،سياسيني
عبرا عنه بصيغة التجاوب االستباقي مع مشروعية مطالب املجتمع ،تولدت
ومدنينيُ ،م َّ
عنه إرادة سياسية شجاعة يف احلرص الكبير على اجتياز منطقة التوترات بدون تصدع الكيان
اجلامع ،مع وضع أسس البناء املستقبلي ملجتمع دميقراطي عادل يقع يف مقدمة رهاناته
بناء مجال سياسي دميقراطي حتتل فيه الدولة الدميقراطية التنموية الصاعدة نقطة ارتكاز
استراتيجية.
فقد شكل دستور  2011حلظة تاريخية لبناء التوافقات حول إعادة صوغ املجال السياسي
 من داخل عملية االنتقال الدميقراطي  -على أساس دستوري تعاقدي ينتصر للتنظيمالعقالني السياسي للدولة ويكرس منظومة حقوق اإلنسان يف شموليتها.
يف هذا اإلطار ،يعتبر حزب األصالة واملعاصرة أن إدراج اخليار الدميقراطي ضمن ثوابت اململكة
غير القابلة للمراجعة ،يشكل ضمانة أساسية وجوابا متقدما على إشكالية انفتاح املجال
السياسي على حقائق التراكم السياسي يف أفق صيرورته مجاال عموميا حاضنا لديناميات
مختلف الفاعالت والفاعلني يف املجتمع ،يزكيها بروز فاعالت وفاعلني جدد وصيغ جديدة
للمشاركة يف مسلسل إنتاج وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية .ويتضح ذلك من خالل تزايد
أهمية املؤسسة التشريعية واختصاصات احلكومة ومكانة األحزاب السياسية ،ثم يف األدوار
اجلديدة للمجتمع املدني وللمواطنات واملواطنني وهيئات احلكامة واملجالس االستشارية،
فضال عن اإلقرار باستقالل السلطة القضائية وباحلكامة األمنية ...والتنصيص الصريح
على املسؤولية السياسية ضمن العالقات الناظمة للسلطة تضع مفهوم املسؤولية العمومية حتت
مجهر الشفافية والتقييم واحملاسبة.
وألن الوثيقة الدستورية اجلديدة تؤسس ملقدمات ضرورية يف أفق بناء مجال سياسي دميقراطي
حتتل فيه الدولة املدنية موقع االرتكاز ،فإن تفعيل مقتضياتها ،على النحو األمثل ،لن يتأتى
مبحض خطاب إرادوي ،بل عن طريق استعادة زمام املبادرة السياسية لقوى الصف احلداثي
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الدميقراطي بهدف مواجهة التحديات العاجلة املرتبطة أساسا بالتفعيل السياسي الدميقراطي
للوثيقة الدستورية ،وذلك انسجاما مع روح ودينامية التغيير التي ساهمت يف إنضاج شروطها.
يف هذا السياق بالذات ،فإن حزب األصالة واملعاصرة يضع ضمن أولويات عمله يف واجهات
العمل السياسي واملدني ،تعزيز كل عمل مشترك غايته حتصني وتعميق املكتسبات التي متت
يف مجال البناء املؤسساتي للدولة ومتنيعها من كل احتكار أو تبخيس أو استئثار فئوي أو جتنيد
سياسي أو إيديولوجي ،لكونها (أي الدولة) رمز السيادة ومتثل الكيان اجلامع ،يف متايزها عن
مجال السلطة باعتباره مجاال لتنافس االختيارات السياسية والبرنامجية لتدبير السياسات
العمومية.
بناء دولة التنمية والعدالة التوزيعية:
إن تنصيص الدستور املغربي على دور الدولة احلمائي ملجمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية،
متليه حاجة بالدنا إلى دولة العدالة االجتماعية ،تقوم على إرساء منوذج اقتصادي يربط
النماء االقتصادي واالجتماعي بعنصر احلكامة ومبدأ اإلنصاف واإلدماج يف تدبير السياسات
العمومية.
إنه اخليار األنسب لبالدنا وهي تبني منوذجها التنموي الطموح عبر إرساء دعائم اقتصاد
تنموي ،تنافسي ومنتج ،لكنه مشروط باملسؤولية االجتماعية والبيئية ،بحيث ال يترك
آلليات العرض والطلب وحدها الكلمة الفصل يف املجال االقتصادي دون تدخل الدولة
عبر التخطيط واملراقبة واملساءلة وإعمال احلكامة اجليدة وتقوية دور الطبقة الوسطى يف
دمقرطة وحتديث املجتمع وحماية الفئات االجتماعية الهشة ،وذلك عبر التقليص من
جميع الفوارق ،سواء منها االقتصادية أو االجتماعية أو املجالية أو اجلنسية ومحاربة البطالة
والهشاشة والفقر والتهميش واإلقصاء ،وإبداع آليات إدماج جميع املواطنات واملواطنني مبن
فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة ،كل حسب مؤهالته ،يف احلركية االقتصادية والتنموية،
وتفعيل حقيقي ملقتضيات الدستور فيما يخص احلق يف السكن الالئق للجميع والقضاء
على املضاربات العقارية مع اعتماد مقاربة جديدة يف التعاطي مع ذوي الدخل احملدود.
فالدولة ،ورغم ما طال أدوارها من تغيرات جراء أحكـام العوملة وزحف قوانني «االقتصاد
احلر» ،فإنها الزالت هي مفتاح التنمية وعمودها الفقري ،وضامن التماسك االجتماعي.
ولذلك مبقدار ما سيكون عليها أن تنهض بأدوار رئيسية يف مضمار عملية التنمية ،يف احلقلني
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االقتصادي واالجتماعي ،مبقدار ما سيكون عليها تنمية الطبقة الوسطى بالنظر لألدوار احليوية
التي تلعبها هذه األخيرة يف حتريك عجلة االقتصاد وتنمية الطلب العام ،فضال عن حتقيق
التوازن االجتماعي والتحديث واالستقرار السياسي.
وذلك من خالل العمل على إبداع منوذج اقتصادي جديد جلعل املغرب يف مصاف «االقتصاديات
الصاعدة» وحتقيق منوذج تنموي جديد ميكن الوصول إلى أكبر نسبة من النمو لإلنتاج الداخلي
اإلجمالي واستمرار تفعيل اإلصالحات املؤسساتية املهيكلة وتقوية جودة تنافسية املنتوجات
املغربية واملقاوالت والبحث عن أسواق جديدة ،وتدبير التوازنات «املاكرو اقتصادية» بحكامة
ومهنية ،ووضع إطار واضح جلميع األهداف املرقمة والتدابير الالزم اتخاذها من أجل رفع أو
تخفيف األكراهات املالية ،وفتح مجال االنتعاش والنمو االقتصادي لكل القطاعات البنيوية
واملنتجة وذات القيمة املضافة العالية لتحقيق نسبة منو مرتفع ،والرفع من مناصب الشغل
تدريجيا المتصاص البطالة.
وهو ما يتطلب التحكم يف آليات ضبط التوازنات الكبرى ومنها :امليزانية العامة للدولة،
امليزانيات الفرعية ،ميزانيات اجلهات واجلماعات الترابية ،املديونية ،املقاصة ،التبادل
التجاري (مع فتح أسواق جديدة) ،ميزان األداءات ،تدبير الكتلة النقدية ،سعر الصرف،
التضخم وسعر الفائدة ،االستثمار ،االستهالك ،ورفع نسبة النمو ،وخفض نسبة البطالة.
وتشجيع املبادرة احلرة واقتصاد السوق مع مراعاة التنافسية احلقة ،ومحاربة اقتصاد الريع،
واحلفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الهشة واملتوسطة ،والتوزيع العادل للثروات واالستغالل
العقالني للموارد وتشجيع االقتصاد االجتماعي والتضامني يف أفق خلق رفاه مشترك.
كما تتطلب عملية تأهيل االقتصاد الوطني التركيز على القطاعات الصناعية واخلدماتية ذات
الوقع املرتفع على القيمة املضافة واملستقطبة لليد العاملة الوطنية مبختلف مستويات تكوينها،
وتعزيز املنتوجات الفالحية عن طريق صناعات غدائية تبرز وتثمن القيمة املضافة التي حتتوي
عليها هده املنتوجات والتي من شأنها الرفع من تنافسية اإلقتصاد الوطني على مستوى ضفتي
البحر األبيض املتوسط وعلى املستوى العاملي.
فتوسيع حيز انتشار الطبقة الوسطى بكل فئاتها ،كميا ووظيفيا ،من شأنه أن يضخ عوامل
الكفاءة واحليوية يف نسيج االقتصاد والتنمية العلمية واالجتماعية والثقافية .ذلك أن حضورها
الوازن يف الدولة واملجتمع ،إمنا هو تعبير عن رسوخ االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
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لذلك ،ال مناص من استحضار عالقة التالزم بني دور الدولة يف التنمية وهاجس تقوية
الطبقة الوسطى حلظة صياغة السياسات العمومية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .وهذا
ما يتطلب العمل على:
l

l

l

l

تقوية قدرة الدولة على تعبئة وتطوير موارد املجتمع املادية والبشرية واملالية ،ورعايتها
للمخططات التنموية الكبرى للتقدم االقتصادي واالجتماعي عبر توفير اإلطار
التشريعي والقضائي واملؤسساتي ،وكذا البنيات االرتكازية األساسية كمجال مالئم
لتشجيع االستثمار املنتج و إبراز القدرات اإلنتاجية للمجتمع ،وضمان املشاركة
الفعلية لكل فئات املجتمع يف صنع القرارات التنموية.
تطوير اقتصاد اجتماعي وتضامني يعلي من مبدأ اإلنصاف وقيم التضامن واملساواة
عبر إعطاء أولوية حاسمة لبرامج التنمية االجتماعية العامة وتوفير إطار مؤسساتي
شامل وفعال للحماية االجتماعية ،خاصة ما تعلق منه بالنظام التعاضدي وتوفير دور
الرعاية الصحية واالجتماعية...الخ.
إرساء نظام وطني للنزاهة يحرر طاقات الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني ،ويضمن
تكافؤ الفرص واملساواة أمام القانون واإلدارة ،وتصحيح عالقة املرفق العام بعموم
املواطنني واملستثمرين .وهذا يتطلب وضع استراتيجية شاملة ومندمجة وفعالة تهدف
إلى إرساء الشفافية يف املعامالت وإقرانها باحلق يف احلصول على املعلومة ،وتقوية
الرقابة على إنفاق املال العام ومحاربة اقتصاد الريع ،...وكل ما يدخل يف حكم
املخاطر التي من شأنها إحلاق الضرر باالقتصاد الوطني وإعاقة تنمية البالد.
تكريس املواطنة اجلبائية كمدخل أساسي لتحقيق العدالة اجلبائية على قاعدة الوضوح
واملالءمة ،وذلك عبر سن نظام ضريبي منصف ومحفز يحقق التوازن بني األهداف
املالية (تغطية النفقات العامة) واالقتصادية (تشجيع االستثمار واالستهالك)
واالجتماعية (إعادة توزيع املداخيل اجلبائية عبر متويل اخلدمات واملرافق العامة).

وألن الضريبة تعتبر أداة تدخلية للدولة لتمويل السياسات العمومية ،ووسيلة لضمان
استمرارية اخلدمة العمومية ،فإنها ،هنا ،تستبطن كل معاني املواطنة وقيم التضامن
االجتماعي من تعاضد وإعادة توزيع للثروة واملداخيل.
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ومن ثمة أهمية إصالح املنظومة الضريبية جلعلها عادلة ،تتناسب وقدرة امللزمني ،وتخفيف
العبء الضريبي على الطبقة املتوسطة التي تعد من أهم محرك إلنتاج الثروات والتنمية ،وعلى
صغار امللزمني من األجراء واملقاوالت الصغرى واملتوسطة ،وإعادة النظر يف الضريبة الفالحية
(الضريبة على الربح) حلصر اإلعفاء لفائدة الفالحني الصغار واملتوسطني ورفع الضريبة على
مواد الترف ونفقات البذخ والتباهي ،ومحاربة الغش والتملص الضريبي بجميع أشكاله
وأساليبه واالمتيازات الضريبية ،وتوسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج االقتصاد غير املهيكل
والتأهيل االقتصادي للفقراء ،واستخالص ديون خزينة الدولة...
إن املداخل املوجهة للسياسات العمومية ال ميكن أن حتقق فعاليتها إال عبر إقرار حكامة
تدبيرية للشأن العام تزاوج بني مقتضيات الترسيخ الدميقراطي والتربية على املواطنة من جهة،
والنجاعة االقتصادية من جهة ثانية ،باالرتكاز على:
 -احترام سمو القانون وأخالقيات العمل العمومي.

 -املراقبة الدميقراطية ( تركيبة اإلدارة -املجالس )..وربط املسؤولية باحملاسبة.

 -تفعيل األدوار الرقابية ملؤسسات احلكامة.

 -التدبير العقالني للموارد البشرية و جودة اخلدمات.

 -اعتماد مبدأ استمرارية املرفق العام.

ألجل ذلك ،فإن حزب األصالة واملعاصرة يلتزم بالعمل ،من خالل موقعه ضمن املؤسسات
التشريعية أو التدبيرية ،على توفير شروط تأهيل االقتصاد املغربي حتى يستجيب حلاجيات
ومتطلبات املواطنني املغاربة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة حتقق لهم العيش الكرمي
وتصون كرامتهم.
ضمان احلقوق االجتماعية:
اعتبارا ألهمية ضمان احلقوق االجتماعية املنصوص عليها يف الدستور ،يضع حزب األصالة
واملعاصرة يف صدارة أولوياته وضع املشاريع التي تتطلب استعمال وتوظيف املوارد البشرية،
مبختلف مستويات تكوينها ،يف صدارة األولويات ،وعدم اللجوء التلقائي إلى املشاريع
«الرسمالية» ،ومواصلة البرمجة والتنفيذ السريع لألوراش واملشاريع الكبرى واملهيكلة ،مع
مراعاة األفضلية الوطنية.
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وإعماال لضمان احلق يف الصحة ،سيعمل احلزب على إيالء األولوية للوقاية من األمراض
وحتصني املكتسبات وتصحيح االختالالت وإعمال مضمون اخلريطة الصحية ضمانا للولوج
على قدم املساواة ،كل حسب احتياجاته االستشفائية ،إلى العالجات واخلدمات الصحية
املؤنسنة ،مع ضرورة نهج سياسة القرب ،وتعميم نظام التغطية الصحية األساسية وفتح
مجال االستفادة من (راميد) ليشمل املصحات اخلاصة ،وحتديث وتوسيع شبكة العالجات
األساسية وفتح الوحدات املغلقة مع بناء السكن لألطباء واملمرضني بالوسط القروي ،إصالح
وصيانة املستشفيات احمللية واإلقليمية واجلهوية (البنايات والتجهيزات) ،وحتديث وحتسني
حكامة اإلدارة املسئولة على القطاع ،وضبط مكونات الشراكة بني القطاعني العمومي
واخلاص ،إن على مستوى إنتاج اخلدمات أو تكوين األطر الطبية والشبه الطبية ،وتفعيل
وتسريع اجناز مخطط تكوين  3.100طبيبا سنويا يف أفق  ،2020وتعزيز تكوين املمرضني
مع الرفع من مستوى معارفهم حتسني ظروف عملهم ،وحتفيز املوارد البشرية وتعزيز التكوين
األساسي منه واملستمر ،والعناية بطب أمراض الشيخوخة ،ومراجعة سياسة التخطيط
العائلي بعد تقييم نتائجها ،ودعم مصالح طب الرياضة وطب الشغل للوقاية والسالمة
من األخطار املهنية ،وإصالح منظومة الرعاية االجتماعية :التقاعد ،التعويضات املختلفة
(املرض ،العائلية ،فقدان الشغل .)...
ونظرا ألهمية منظومة التربية والتكوين يف عملية التنشئة ،فإن احلزب يتجه نحو ضمان
حق التمدرس جلميع أطفال املغرب إناثا وذكورا ،ومحاربة الهدر املدرسي ،وحتسني مقومات
الفضاء املدرسي واجلامعي ،والرفع من جودة التعليم ،العمومي واخلاص ،والتكوين املهني،
إن على مستوى املناهج والبرامج والعدة البيداغوجية ،والتحصيل العلمي واملعريف أو على
مستوى القيم املرجعية والهوياتية والثقافية للمجتمع املغربي ومالءمتهما ،حاليا وعلى املدى
املتوسط والبعيد ،مع متطلبات االقتصاد الوطني وسوق الشغل والعوملة ،وإحقاق الدخول
التدريجي لـ «مجتمع املعرفة» الذي يرتكز على التعليم والتكوين املهني والبحث العلمي
والبحث التطبيقي املرتكز على الثورة الرقمية.
كما يولي احلزب عناية خاصة للسكن القروي وجعله يتالءم واخلاصيات واملميزات التي تطبع
وتزخر بها مختلف املناطق القروية لبالدنا ،وتثمني وتعزيز البنيات التحتية األساسية بالدواوير
الكبرى واملدن املتوسطة والرفع من جاذبيتها كوسيلة لدعم تنافسيتها وتنميتها وخللق مناصب
الشغل و من الهجرة القروية والدولية وجتفيف روافد أحياء الصفيح باملدن.
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تشييد دولة اجلهات والعدالة املجالية:
إن املبدأ العقالني الذي ُي َس ِّوغ ملفهومنا للدولة الدميقراطية وأدوارها السياسية ،ينسحب أيضا
– وبدرجة كبيرة  -على مقاربتنا للدولة يف بنيتها التأطيرية ،حيث ميتنع احلزب عن النظر إليها
وفق مقاربة طوباوية نظير تلك التي تشايع دورها اخلالصي وتلقي بكثافة االلتزامات التنموية
على عاتق املؤسسات املركزية للدولة دون سواها من البنيات الترابية الالمركزية .وهنا يحضر
خيار اجلهوية املوسعة كإحدى الركائز األساسية الختيار دميقراطي حقيقي يروم إشراك املواطنة
واملواطن يف صنع القرار احمللي ويضعه يف صلب املعادلة التنموية بالبالد ،كما أنها متثل التجلي
القوي والبلورة اخلالقة جلدلية الدميقراطية والتدبير التنموي للمجال.
بدأت ترتسم يف األفق معالم مرحلة تاريخية جديدة تنسج فيها الدولة عالقات مغايرة باملجال،
تستوعب التحوالت البنيوية العميقة االقتصادية والدميغرافية ،وكذا التنوع اإليكولوجي
والسوسيو -ثقايف للبالد.
إن حزب األصالة واملعاصرة ال ينظر إلى اجلهوية باعتبارها مجرد تقطيع ترابي باختصاصات
قانونية وإدارية واقتصادية رغم أهميته ،بل كمجاالت معاصرة للمشروعية السياسية اجلديدة
للدولة .وأي جتاهل لهذه احلقيقة سيشكل خطر اإلخالل بالتوازنات الضرورية بني النظام
االجتماعي واملجال السياسي .إذ من شأن اعتمادها أن يؤدي إلى انفتاح النظام السياسي
على مجاالت جديدة ملمارسة احلريات واملمارسة الدميقراطية ،كما أنه يعبد الطريق إلعادة
إحياء الدينامية السياسية وتقريب السياسة من األطراف.
ونظرا ألهمية االختيار اجلهوي ضمن املشروع املجتمعي الدميقراطي احلداثي الذي يتبناه
حزب األصالة واملعاصرة و يساهم يف ترسيخه ،فقد ركز احلزب منذ بداية تأسيسه على أهمية
البعد اجلهوي يف رؤيته ملختلف جوانب التنمية والدميقراطية ،وجعل من حل املسألة اجلهوية
ببالدنا وإعطائها كامل مدلولها الدميقراطي والتنموي ،رهني بالتوزيع العقالني واملنصف
للسلطات واالختصاصات واملوارد االقتصادية والبشرية والرمزية بني اجلهات ،إذ ال عدالة
اجتماعية حقيقية بدون عدالة مجالية تستحضر شرطي اإلدماج والتضامن كبعدين أساسيني
ال ينفصالن يف هذا البناء.
وحتقيق هذا البعد يقتضي وضع مخطط خاص ،استثنائي واستعجالي ،لرفع املستوى
التنموي لألقاليم و املناطق النائية ومنها باخلصوص األقاليم اجلبلية واجلنوبية واملتاخمة
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للحدود واألقاليم التي أنشئت حديثا ،وجعل صندوق التنمية القروية رافعة لتنمية املناطق
التي تعاني من هشاشة مكوناتها البنيوية واإلنتاجية والعمرانية واالجتماعية ،مع تسريع
أعمال مخطط النهوض باألقاليم اجلنوبية.
تأسيسا على ذلك ،فإن حزب األصالة واملعاصرة يعتبر أنه ال مناص من نظام جهوي دميقراطي
عادل ،منصف ،ومتوازن ،يجيب عن احلاجة اإلستراتيجية لدولة اجلهات ،حيث ينقل صراع
األفكار واملشاريع ضمن التنافس السياسي حول تدبير السلطة والشأن العام إلى املجال اجلهوي
الذي بإمكانه أن يتحول إلى مركز رئيسي لتأسيس مشروعية دميقراطية جديدة وفضاء للتعبير
عن ثقافة سياسية حديثة ومجال نوعي ملمارسة املسؤوليات العمومية وإنتاج نخب املستقبل.
وألن اجلهوية هي واقع جغرايف واجتماعي وثقايف ممتد يف التاريخ العميق للمغرب ،فال
ميكن الرهان على جناحها إال باستثمار عناصر املشروعية التاريخية وإدماج املقومات البشرية
والرمزية ،وإعادة االعتبار لواقع التنوع الثقايف واالجتماعي مبا ميكن من احلفاظ على مقومات
الهوية الوطنية بكل أبعادها وامتداداتها التاريخية وعمقها الروحي وتعبيراتها احلديثة.
ثانيا ،الدميقراطية االجتماعية وبناء ثقافة سياسية حديثـة:
متتنع الدميقراطية االجتماعية عن األخذ بالدميقراطية السياسية دون مساءلة شروطها التحتية،
أي الثقافة السياسية الدميقراطية والعقالنية التي تؤسس لقيم االختالف والتعدد والتوافق
والتعاقد والتنافس السلمي ،وحتل النزعة النسبية يف الفكر واملمارسة داخل املجال السياسي
الوطني.
إنها ثقافة سياسية عقالنية تسمح بإحالل النزعة الواقعية يف وعي السياسة واملجال السياسي
وبعالقات السلطة داخل املجتمع كمنافسة سلمية مدنية تعلي من مبدأ التعاقد وإرادة البناء
املشترك ملجتمع ينشد أفراده التقدم والعدالة االجتماعية.
هذه الثقافة السياسية احلديثة ،تنسجم يف بنائها ،إنتاجا ومتلكا وتصريفا ،مع االنتساب املعلن
واملبدئي حلزب األصالة واملعاصرة للتيار الدميقراطي احلداثي داخل املجتمع ،وجتد هويتها يف
سمات ثالث :العقالنية يف الفهم والتفسير ،والواقعية يف التقدير ،واحلكامة يف التدبير.
املبدأ العقالني وخيار الواقعية السياسية الدميقراطية:
يقوم املبدأ العقالني على فهمنا ملسوغ احلداثة ومقاصدها ،ثم التخطيط ملجتمع املعرفة مع
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الوعي بضرورة االجتهاد يف اختصار املسافات التي تفصلنا عن هذا املجتمع .أي االنتقال
مباشرة إلى مجتمع عقالني أساسه املعرفة ( اقتصاد املعرفة ،سياسة املعرفة ،ثقافة املعرفة).
فاملجتمع القائم على العقالنية ـ ومن ثمة املعرفة ـ هو الشرط األساسي ملعاصرة قادرة على
التفاعل اإليجابي مع اإلنتاج املتسارع للتكنولوجيا املتقدمة ،والقدرة كذلك على التناغم مع
تطلعات املواطنات واملواطنني وحاجياتهم املادية الضرورية.
أما الواقعية السياسية فهي منط تفكير ونهج عقالني يف املمارسة السياسية يتوسل لغة املمكن
وميتنع عن التعالى على متغيرات العالم والواقع ،ونسبية املكان والزمان .وهي ال تعني اعترافا
بشرعية األمر الواقع ،بل تتغيى فهمه والتعامل معه بحكمة وبرؤية نقدية تأخذ باحلسبان
الديناميات الداخلية املتحكمة يف حتوالته والعوامل اخلارجية املؤثرة فيه ،وذلك يف أفق جتاوزه
اإليجابي مبا يجسد ويخدم املصالح اإلستراتيجية العليا للوطن.
كما تقتضي الواقعية السياسية نبذ املزاجية والتهور يف العمل السياسي ومخاطبة العقل
بعيدا عن النزعات املغرقة يف اإليديولوجيا والشعبوية والدوغمائية ...بل وتوجد أيضا يف
الطرف النقيض لكل نهج تبريري براغماتي ذي النزعة احملافظة الذي حول السياسة إلى
أسلوب مربح لتحصيل الغنائم واملكاسب حيادا عن املبادئ والقيـم وعن األدوار املنتظرة من
القيام باملهام العمومية.
غير أنه ،ورفعا لكل لبس نظري ،فالواقعية السياسية الدميقراطية كما ال جتايف االختيارات
اإليديولوجية وال حتى اليوتوبيا احلاملة ،بل يتم استيعابها واستبطانها خدمة للحظة التحول
الراهنة ببعدها اإلصالحي ونفسها االستراتيجي.
إن اختيار حزب األصالة واملعاصرة للواقعية الدميقراطية والنضالية كمقاربة عقالنية يف العمل
السياسي ،ينطلق من قراءته املوضوعية والنقدية ملجمل التحوالت التي طرأت وتطرأ على
النسق السياسي واحلزبي فكرا وسياسة وممارسة تنظيمية ،وعلى تطوراته احملتملة يف إطار جدلية
التأثير والتأثر يف عالم تغيرت معطياته وشروطه .كما ال يكتمل بنيانها الفكري والسياسي-
يف السياق املغربي – إال بوضع املمارسة السياسية يف شروطها التاريخية واملوضوعية.
من هذه الزاوية ،فاملقاربة الواقعية تفرض على الفاعل السياسي ،اليوم ،أن يجد بوصلته
يف عالم متحول بسرعة ،متشابك ،متعدد مصادر التأثير وغير مأمون االحتماالت .وهذا
املعطى أصبح جوهريا يف العمل السياسي الذي يتأسس على حساب االحتمال والقدرة على
االستباق.
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يف هذه السياقات بالذات يرتسم اخلط السياسي حلزب األصالة واملعاصرة ،إذ يستلهم من الواقع
املتحول ممكنات الفعل وأدواته وتأثيراته خارج أي نظريات دوغمائية مغلقة ال صلة تشدها إلى
الواقع املوضوعي  .وهو األسلوب السياسي عينه الذي يشكل ،يف ديناميته املسترسلة وتراكم
إجنازاته ،مدخال يسوغ لبروز هوية احلزب على نحو واضح .كما أن هذا التموقع السياسي
هو الذي يحدد مجمل مواقفه السياسية ويحكم تصوره يف عالقاته مبختلف الفاعلني داخل
املجال السياسي ،من حتالفات وتنسيقات ومبادرات سياسية ،أو كل عمل مشترك تنسجم
غاياته مع االختيارات األساسية التي ينتظمها املشروع الذي يتبناه احلزب.
فحزب األصالة واملعاصرة ينفتح على كل هيئات وقوى املجتمع كيفما كانت جتربتها ومجال
اشتغالها شريطة انخراطها الفعلي يف الدفع باالنتقال الدميقراطي إلى مداه .لذلك فهو ينأى
بنفسه عن االحتكام إلى أية نظرة قبلية دوغمائية تبقيه أسيرا الصطفافات إيديولوجية/
سياسية أثبتت التجارب ضمور فاعليتها وعدم قدرتها على إنتاج فعل سياسي وازن.
يف احلاجة إلى خطـاب سياسي جديـد:
غياب الثقافة الدميقراطية والعقالنية أصاب بعض التنظيمات احلزبية باالنشطارية وإعادة
إنتاج نفس سلبيات اخلطاب السياسي أعاله ،مما نتج عنه عقـم فكـري وانسداد تنظيمــي
غير مسبـوق ،أفقـدها كل حجيـة فـي اإلقنـاع واالستقطـاب ،وبالنتيجة ،القدرة عن
استيعاب التدفقات اجليلية للنخب اجلديدة ببنياتها الثقافية التواقة إلى فعل سياسي مغاير،
يقطع مع ثقافة التوتر ونفي اآلخر ،ويعبر عن مطامحها ورغباتها الواقعية يف إشباع احلاجات
وصون الكرامة وتوسيع احلريات وإقرار الدميقراطية.
وقد كان لهذه النخب اجليلية اجلديدة واشتغالها يف مجاالت اجتماعية ومدنية ومساهماتها
الوازنة يف دينامياتها ،بالغ األثر يف بروز تعبيرات جديدة بخطاب واقعي يزاوج بني حتديد
األهداف املرتبطة بالدمقرطة والتحديث ،وما يقابلها من ممكنات اإلحقاق يف ظل واقع
مجتمعي ونسق سياسي بالغ التعقيد.
إننا ندعو إلى امتالك ثقافة سياسية حديثة تستبطن الدستور اجلديد وتستلهم منه توجهاتها
املستقبلية .فدور النخب احلزبية حاسم يف االنتقال بالوثيقة الدستورية من النص إلى الفعل
السياسي الدميقراطي؛ بيد أن ذلك يستلزم أن تتحرر هذه النخبة ذاتها من ثقافتها السابقة
على النص الدستوري اجلديد وممكناته .ذلك أن االستيعاب اجليد ملضامني الدستور سيفتح
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أفق النخبة احلزبية على وعي جديد يف السياسة فكرا وتنظيما وممارسة ،ويشكل بالنتيجة
دعامة أساسية ملسار حتولها التدريجي إلى نخب مستوعبة ملجموع القيم التي تنمو على أساس
الدميقراطية .مبا يف ذلك التسلح بحس نقدي وإقامة املسافة الضرورية مع اجلوهر التقليدي
للسلطة.
احلكامة التدبيرية وجناعة الفعل السياسي:
إن اخلطاب السياسي ،ومهما بلغت درجة جاذبيته ،لن يحقق فعله يف قضايا اإلصالح
والتنمية إال مبقدار انتقاله إلى مستوى االقتصاد السياسي التنموي بأولويات التخطيط
االستراتيجي عبر إدماج كفاءات البالد وطاقاته املبدعة وقواه املنتجة يف مسعاها الدائم إلى
خلق الثروات وحتقيق الرفاهية جلميع املواطنني ،بدل االكتفاء بتدبير الندرة واجترار األزمات.
فالعمل السياسي بهذا املعنى بات مرتبطا مبدى اكتساب الفاعل السياسي لقدرات تدبيرية
متكنه من حتقيق اإلنتاجية واملردودية لالستجابة السريعة والقصوى حلاجيات املجتمع امللحة
التي من شأن جتاهلها أن يهدد استقرار املجتمع وانسجام مكوناته.
فانفجار الطلب االجتماعي ،ماديا ومعنويا وثقافيا ،جعل من إشكالية تدبير املوارد قياسا
باحلاجيات السوسيو -اقتصادية ذات أولوية قصوى يف جدول أعمال الفاعل السياسي واحلزبي
أيضا ،وبالنتيجة حمل معه متغيرات جديدة يف الثقافة السياسية للنخب اجلديدة عصفت
بأسلوب العمل التقليدي الذي تغرف منه عادة النخبة السياسية ،إذ أصبحت احلكامة
اجليدة واملتطورة أطروحة مركزية يف أي تصور أو برنامج غايته تدبير شؤون احلكم والسياسات
العمومية .فربط احلزب لنموذج الدميقراطية االجتماعية مبنظور جديد حلكامة متطورة تعتمد
الوظيفية والنجاعة ،هو أساس مفهومنا حلداثة عملية تربط عمق النظرية بإجرائية التدبير
وجناعة الفعل واملمارسة.
فحزب األصالة واملعاصرة ينظر إلى احلكامة باملعنى الذي يفيد أسلوب التدبير والقيادة
التسييرية وأداة إجرائية للتجديد السياسي الهادف والشفاف.
وحتى تؤدي احلكامة اجليدة وظائفها كاملة يشدد احلزب على مايلي :
اعتماد املقاربة التشاركية للمواطنات واملواطنني يف عمليات تصميم وإجناز وتتبع وتقييم برامج
ومشاريع التنمية املرتبطة بحاجاتهم وانتظاراتهم الفعلية؛
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عقلنة منظومة اتخاذ القرار من خالل االنفتاح على تعدد وجهات النظر واعتماد أسلوب
التخطيط العلمي وإذكاء القدرة على التوقع واالستباق؛
ترسيخ ثقافة التقييم يف تفكير وممارسة التنظيمات واملؤسسات الوطنية الستدراك وتصحيح
ما قد يترتب عن السياسات العمومية املنوطة باملشرفني على سير الشأن العام وباملنتخبني من
نتائج وآثار سلبية على العيش الكرمي للمواطنات واملواطنني ،وتوخيا للمصداقية والنجاعة ال
مناص من نشر وتعميم االفتحاصات والتقييمات بعد إجناز املشاريع.
ربط املسؤولية باحملاسبة باعتبارها مدخال ال غنى عنه للقضاء على ظواهر الرشوة وسوء تسيير
أو نهب املوارد العمومية واإلفالت من العقاب.

 -3رهان التحديث وعالقة البعد الثقايف باألصالة واملعاصرة:
عناصر يف التحوالت الثقافية:
يرى حزب األصالة واملعاصرة أن املسألة الثقافية تكتسي أهمية بالغة يف الزمن املعاصر ،بالنظر
إلى طبيعة التطورات املتالحقة التي همت املنظومات االقتصادية والسياسية واالجتماعية
واإليديولوجية واإلعالمية .وهي تطورات تؤكد محورية الثقافة يف متفصالتها مع البعد
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والفكري ،مع ما أفرزته من أسئلة تخص قضايا الهوية
واخلصوصية والكونية ...فأضحى املجال الثقايف حلبة للصراع ،تؤشر على دخول العالم
مرحلة جديدة من الرهانات .ففيما يعلن البعض «نهاية التاريخ» وتراجع عوامل الصراع
االقتصادي واإليديولوجي لصالح الصراع الثقايف ،ويبشر بصراع أممي معولم بني «احلضارات»،
يتأكد باملقابل أن املنظومات الثقافية لم تعد منغلقة ،وأصبحت عابرة للقارات ،حتمل معها
منظومات قيمية وسلوكية كونية ،وأن قنوات التواصل واحلوار أصبحت أكثر انفتاحا وانكشافا.
إذ أصبح العالم «قرية صغيرة» تسمح بانتقال األفكار واملعلومات واألخبار والقيم واألذواق.
فأصبح الفرد مواطنا كونيا يتفاعل ،بهذا القدر أو ذاك مع الشروط اجلديدة للتواصل الثقايف
واإلعالمي .غير أن إشكاالت حقيقية أصبحت تطرح بخصوص قضايا الهيمنة الثقافية
وتنميط أدوات االستهالك والتحكم يف قنوات وآليات الترويج الثقايف.
فقد أصبح عالم اليوم يعرف تفككا وتالشيا تدريجيا للوسائط « التقليدية» للثقافة ،يف مقابل
اتساع مهول يف الوسائط اجلديدة السمعية  /البصرية ،يف الفضاءات اخلاصة والعامة .وهذا
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الوضع يؤشر على حتول جوهري يف منظومات التواصل والتلقي والقراءة واإلنتاج .مع ما
يستتبع ذلك من حتول يف التمثالت والقيم والسلوك واملعارف...
ورغم أن الثقافة االستهالكية الزمت منذ سنوات املنظومة االقتصادية الرأسمالية ،إال أنها
أصبحت أكثر انتشارا وجتدرا .فتسليع الثقافة أصبح من ركائز النظام االقتصادي النيوليبرالي
الذي يعمل على صهر العالم استهالكيا ،وإكساب السوق قوة سياسية ورمزية مسنودة
بدالالت اجتماعية عبرـ وطنية ،تضفي على الفردانية سلطة قيمية تتجاوز احلدود ،وعلى
منط االستهالك وظيفة جديدة .بحيث أصبح العالم بفعل هذه العوامل ينحو نحو «مركزية
ثقافية» جديدة ،تعلي من شأن منوذج ثقايف يعلن نفسه َم ْركَ زا ،وثقافات هامشية غير متكافئة.

أمام هذا الوضع ،أضحى سؤال الهوية يحتل موقعا مهما ،سيما وأن البعض يعتبر أن النظام
العاملي اجلديد يقوم على استراتيجية محددة يتم تنفيذها قصد اجتياح العالم ،وتقويض
الثقافات الوطنية واحمللية .لذلك أضحت الشعوب والنخب تبحث عن شروط ومواصفات
لتأكيد اخلصوصية الثقافية  ،باعتبارها شرطا أساسيا يف عملية التعايش احلضاري واحلوار
الثقايف والديني.

وتبرز األصوليات الدينية ،مبختلف تالوينها ،كرد فعل على هذه التحوالت اجلارية ،معتبرة
إياها تهديدا للكيانات الوطنية ،ومخططا يستهدف الدين باسم الدميقراطية واحلداثة وحقوق
اإلنسان ...فهي تعتبر أن مقاومة هذه املتغيرات يتطلب العودة إلى األصول ،ألنها متثل
احلقيقة والصفاء ،وتدعو املجتمع إلى االحتراز من كل مظاهر التحديث والتطور .وتسيد
خطابات مناهضة للدولة املدنية وأسس الفكر العقالني ومظاهر التحديثَ .وتْ ُكم على
أمناط الثقافات املختلفة واملتنوعة وعلى الفنون واآلداب والفكر والفلسفة انطالقا من معايير
أخالقية قيمية ،بعيدة عن املعايير املوضوعية لتقييم هذه النشاطات والتعبيرات .وهي تتبنى
فهما وتأويال وتفسيرا ضيقا للنص الديني ،وترفض أي اجتهاد أو قياس عقلي لإلجابة عن
إكراهات ومتطلبات الواقع .من هنا تعتبر األصولية الدينية شكال متطرفا يف التعبير عن الهوية
أو اخلصوصية .فتصبح الثقافة وعاء للمطلق واملقدس واحلقيقة.
يرتبط السؤال الثقايف اليوم من منظور حزب األصالة واملعاصرة مبجتمع املعرفة ،من حيث
احلاجة إلى بناء منظومات ثقافية تستجيب ملتطلبات التنشئة االجتماعية الفاعلة ،والتربية
على القيم الكونية للمواطنة ،والتأهيل الفكري واللغوي واملعريف لألفراد واجلماعات مبا
يضمن للمواطن شروط التحاور وإنتاج األفكار والتواصل البناء وآليات التحليل واالستنتاج
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واالستدالل التي يتعني أن يكون قادرا على استعمالها يف مجتمع دميقراطي ،مفتوح ،متعدد
الروافد واملكونات الثقافية .ومبا يضمن أيضا القدرة على االنفتاح على مختلف املنظومات
الثقافية باستثمار فعال لوسائط االتصال اجلديدة وحمل املجتمعات على االستثمار اإليجابي
واملنتج لهذه الوسائط.
ويعرف املجال الثقايف حتوالت عميقة على مستوى املفاهيم والتمثالت والوظائف ..فإذا
كان يف مراحل سابقة يشكل ظال وخلفية الشتغال السياسي ،مبا يعنيه ذلك من استناد
على مرجعيات إيديولوجية «صارمة» ،فإن هذه احلموالت تراجعت يف مقابل تسييد مفاهيم
جديدة من قبيل «املجتمع املدني» و«الثقافة املواطنة» و«ثقافة القرب» و«الثقافة التشاركية»
و«الثقافة التضامنية» ...وهي مفاهيم تلتقي يف مجملها يف اعتبار املجتمع والدولة عنصران
متكامالن يف بنية اجتماعية واحدة ،ال يشوبها تناقض أو يعتريها تصادم.
إن التحول الذي حصل على مستوى املشهد الثقايف يتساوق مع مجموعة من العوامل واملتغيرات
الفكرية والسياسية واالقتصادية ،ومن ضمنها التوسع الكبير للمنظومة الليبرالية واحتاللها
ملساحات شاسعة لترويج خطاباتها وتسييد قيمها ،أمام انحصار املنظومات اإليدولوجية،
مقابل التعدد املرجعي وانفتاح املقاربات وانتشار الفكر الدميقراطي واحلقوقي وبروز مجتمع
املعرفة مسنودا مبوجة عوملية عابرة للقارات.
انعكست هذه العوامل على التصورات الثقافية للنخب واملمارسات واملمارسني ،ناهيك عما
أفرزته العوملة من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة يف أمناط الفكر والسلوك والتلقي .مما جنم
عنه حتول يف بنية القيم واملفاهيم الناظمة للحقل الثقايف .وهكذا أصبح املجال الثقايف يولي
االهتمام لألبعاد اخلاصة للثقافة يف عالقتها باألبعاد احمللية.
منطلقاتنا يف مشروع التحديث الثقايف:
تتحدد االختيارات الثقافية من منظور الدميقراطية االجتماعية انطالقا من أربعة مبادئ
ناظمة :املساواة والعدالة واحلرية والتضامن .وهي اخليارات الكبرى التي يستند عليها
مشروعنا الثقايف ضمن مقاربات تنطلق من اعتبار الثقافة مبختلف تعبيراتها ـ املادية والرمزية
ـ مكونا متالزما مع البنيات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والفكرية ،ومجاال متفاعال
مع مجريات التحوالت احمللية والوطنية والكونية .وهي ليست منظومة مستقلة أو بناء فوقيا
للمجتمع يعكس األساس االقتصادي أو البناء التحتي ،بل منظومة حيوية تتفاعل مع التطور
املجتمعي ،ومع سياق التحوالت التاريخية.
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وبهذا املعنى ،فالثقافة ليست ثابتة وال مطلقة .إنها منظومة متحولة ذات أبعاد تاريخية .ال
تعيد إنتاج األمناط السائدة بالضرورة ،بل تعمل على تشكيل وإعادة بناء منظومات جديدة من
وجهة نظر التحوالت االجتماعية املطلوبة .فهي مكون أساسي للهوية الوطنية املشتركة ،وأداة
لتشكيل أمناط الوعي والسلوك وبناء الشخصية الفردية واجلماعية ،ومتتني الشعور باالنتماء
املشترك .ودعامة أساسية لتوطيد دعائم املواطنة واستنبات وترسيخ قيم الدميقراطية .وهي
إرث جماعي لتحرير األفراد ،وليست أداة لتسييد إيديولوجية طبقية ،أو عقدية إلحكام
السيطرة على املجتمع والدولة وفرض مناذج لالستيالب الفكري أو االقتصادي .وهي رافعة
للتنمية بأبعادها الشاملة ،إذ تتطلب استحضار الترابط بينها وبني مؤشرات النمو البشري
واإلنتاجية واملواطنة النشيطة والدخل والصحة ...فكلما كان نصيب الفرد من التثقيف
مرتفعا كلما كان قادرا على مواجهة مشاكل وإكراهات ومتطلبات النمو والتنافسية والتقنية
واجلودة والتكيف مع محيط الشغل .وهي فضاء الحتضان ورعاية وتنمية أسس وقواعد
التعدد واالختالف ،ومجال للتربية على قيم احلوار ونبذ الشوفينية والتعصب والكراهية
والعنصرية والطائفية والتطرف...
إن التعامل مع مقولة «اخلصوصية الثقافية» مبا تعنيه من ضرورة حماية وتطوير مختلف
التعبيرات الثقافية األصيلة املعبرة عن مقومات التعدد والتنوع الثقايف والهوياتي ،وضمان
احلقوق الثقافية ال تتعارض مع مستلزمات التفاعل االيجابي مع الثقافات املغايرة .فمفاهيم
« األمن الثقايف» و»احلماية الثقافية» و»االختراق الثقايف» بقدر ما تعبر عن ردود فعل إزاء
املوجة العوملية الراهنة ،بقدر ما تطرح أسئلة حقيقية عن طبيعة هذه التوظيفات .إن مفهوم
اخلصوصية الثقافية ال ينبغي أن يوظف ضمن منظور أصولي أو ال تاريخي أو معاد لكونية
حقوق اإلنسان .ألن الثقافة شرط من شروط التحديث بأبعاده الفكرية واإلبداعية واجلمالية،
مبا تعنيه من خيارات تنتصر للعقل والتقدم ،بعيدا عن نزعات االنغالق واالنكفاء الثقايف
والتأكيد على اخليار الثقايف كشرط جوهري يف متتني دعائم الدولة املدنية الدميقراطية ،ألن
اخليار الثقايف يرتبط باملنظومة القيمية املنشودة.
واعتبارا لذلك ،يرى حزب األصالة واملعاصرة أن املكون الثقايف يعد رافعة مجتمعية وحضارية
بالغة األهمية لصيانة الثوابت الوطنية ،ولترسيخ الشعور الفردي واجلماعي باالنتماء املشترك
لألمة ،وفضاء عموميا للتجسيد الفعلي لتعدد روافد الهوية املغربية املنفتحة على القيم الكونية
املتجددة ،واملتفاعلة .إن الثقافة بقدر ما تفعل دورها احملوري يف تكريس وتعميق روح االنتماء
الطوعي وحس االعتزاز بالذات الوطنية ،بقدر ما تقع على عاتقها وظيفة التنشئة القيمية
والسلوكية القائمة على احترام االنتماءات األخرى.
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وعليه ،يستوجب إقرار سياسة عمومية يف مجال الثقافة تتماشى مع اختيارات الدولة بدعم
وتكريس املشروع احلداثي الدميقراطي ،املعتمد على مقومات حتديثية مواكبة يف مؤسسات
التنشئة االجتماعية ،ويف القلب منها املدرسة ،بتفاعل مع روح التطور املجتمعي ،والدينامية
التاريخية الكونية .وباعتماد عمليات تربوية متجددة تستهدف بناء السلوك الفردي واجلماعي
والتمثالت املشتركة على قواعد االحترام واحلوار واإلبداع ،بإعمال العقل واالجتهاد ضدا
على نزعات التعصب والتطرف واإلقصاء واإلطالقية والتمييز...
إن استحضار املنظومة القيمية يعتبر إحدى الرهانات احلاسمة واملستقبلية يف أي سياسة ثقافية
تستهدف االستثمار اإليجابي يف الرأسمال الالمادي والبشري؛ أي يف منوذج املواطن املنشود
بوصفه مواطنا فاعال وايجابيا ،متشبعا بقيم احلقوق والواجبات ،واملبادرة احلرة واملنتجة،
وقادرا على التصرف واالختيار وفق قواعد السلوك املدني.
فقد شهد املجتمع املغربي حتوالت عميقة يف أمناط السلوك والتمثالت والعالقات ،ويف قواعد
التواصل والتعبير ...غير أن منوذج املجتمع احلداثي مبا يفرضه من خيارات سياسية وثقافية
وتربوية ما زال يعرف ترددات بفعل طبيعة التشكيالت املجتمعية نفسها ،وبفعل طبيعة
السيرورة االنتقالية يف البنيات الثقافية القائمة ،وهو ما يتطلب االستثمار اإليجابي والعقالني
للحركية اجلديدة التي تعتمل يف املجتمع املغربي ،والتي تخص األمناط العصرية للتنظيم
االجتماعي ومكانة الفرد بوصفه فاعال إيجابيا .وهكذا ،ينبغي أن تتم مالءمة السياسة
الثقافية مع فلسفة الدستور ومقتضياته فيما يتعلق باختيارات املغرب على مستوى االختيار
الدميقراطي ،وتالحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية املوحدة بانصهار كل مكوناتها ،العربية
 اإلسالمية ،واألمازيغية ،والصحراوية احلسانية ،والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسيةوالعبرية واملتوسطية وتنوع وتالحم مقومات هويته الوطنية العربية اإلسالمية واألمازيغية
والصحراوية احلسانية بكل روافدها احلضارية والتاريخية ،وكذا مع قيم حقوق اإلنسان املرتكزة
على االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية جمعاء.
إن سؤال حتديث املجتمع بالنسبة لبالدنا ،عالوة على كونه سؤال التمفصل بني التنميط
والنمذجة والتقليد واالستكانة من جهة ،والتحرر واالجتهاد والعمل واإلبداع من جهة
أخرى ،فهو سؤال الفرق بني النظرية والتطبيق الذي ال يزال بحاجة إلى معاجلة جدية ،وهو
ما يطرح املشكل املرتبط باملسألة الدينية يف املجتمع املغربي .وما يهمنا اآلن بشكل براغماتي
من هذا السؤال ،هو مجموع القيم التي صاحبت الفكر التحديثي عموما ،وهي قيم تصلح
لالرتكاز عليها وجعله منطلقا للدخول يف مسلسل التطوير وإجناز النقالت النوعية املطلوبة يف
مجال التقدم ،سواء على مستوى الدولة أو على مستوى املجتمع.
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هذا االجتاه يف التحليل ،ينبني أساسا على أن التحديث يقوم على منظومة قيمية نظرية،
ميكنها اخلضوع ملنطق التسليم والنجاعة والصالحية والقابلية للتعميم ،واإلرادة اإلنسانية
احملدثة هي بالضرورة تقوم على أساس القراءة والفهم البشريني املتعديني واملتنوعني.
ّ
فاحلداثة إذا ،هي منظومة قيمية معيارية مفتوحة أمام أكثر من قراءة أو إبداع واحد.
وهذه حقائق البد من الوقوف عليها وقت التعاطي مع هذه املنظومة القيمية النظرية ،وعلينا
أال نقف عند حدود كما لو أن اإلشكال يكمن يف طريقة وشكل القراءة والفهم ،إذ هناك
جتارب حتديثية يؤدي التأمل فيها إلى الدفع يف اجتاه طرح السؤال حول مراد احلداثة منها.
أما سؤال التدين ،فباإلضافة إلى كونه سؤال التمفصل بني القداسة واإلطالقية والتعالي
واخللود من جهة ،واإلنسية والواقعية والنسبية واحملدودية من جهة أخرى ،فهو سؤال اإلدراك
بأن االعتقاد ال يستغرق سوى جزءا من احملدودية يف األمد ،وهو يتطلب التمييز بني الدين
والتدين .ففعل التدين ،حينما يطرح كحاجة لدى الفرد ،يتطلب ضرورة االرتكاز يف عملية
النهوض بالشأن الديني داخل املجتمع على ركنني أساسني :احلق يف االختالف وحرية
االعتقاد ،فهما عماد حترير املجتمع وتنظيمه؛ حتريره من كل أشكال الوصاية واحلجر على
األفراد من جهة ،وتنظيمه من حيث االلتزام باحترام إرادة الفرد واختيار معتقده وتوجيه
سلوكاته وتصرفاته ،مبا ال يتناقض وال يتعارض مع اإلرادة اجلماعية يف التعاقد االجتماعي
العام من جهة أخرى.
إن قناعات وممارسة املغاربة للتدين ليست متجانسة ،فهي تختلف ،طقوسا وتعبيرا وقناعة،
كما تختلف بني العديد من املناطق املشكلة للمغرب .وإذا كانت أمناط التدين متعددة ،فإن
انتشار مظاهر اإلسالم السياسي اليوم ،بتنظيماته وأذرعه ،وانتشار النزعات الدينية املتطرفة ،
تشكل حتديا لنمط اإلسالم املغربي السمح واملعتدل وهو ما يطرح العديد من األسئلة املرتبطة
بواقع احلقل الديني ببالدنا ،سواء يف عالقته باملؤسسات احلزبية أو مبؤسسات الدولة.
وما يجب التركيز عليه بقوة يف عملية النهوض بالشأن الديني داخل مثل هذه البنية
املجتمعية ،هو مجموع تلك القيم اخللقية واالجتماعية ،التي حتويها املنظومة الدينية وحتملها
معها لفائدة اإلنسانية .فتقديرنا اإليجابي ،واعتزازنا باإلسالم كعقيدة ،يحيلنا على أن ال
مناص من اإلقرار بأن مركز اهتمام سؤال التدين هو اإلرادة اإلنسانية ذاتها ،شأنه يف ذلك
شأن سؤال التحديث املجتمعي .لذلك ،عندما يتم تناول اإلنسان من زاوية التدين داخل
مجتمع ما ،معناه أن ليس باإلمكان إقامة عالقات إنسانية داخل املدار اإلنساني والكوني إال
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على أساس منظومة قيمية أخالقية واجتماعية ،كتعبير عن الوعي بالكرامة ،وكتعبير عن
الوعي بالتحرر من أشكال العبودية املوجودة على األرض ،وكذا على أساس منظومة اعتقادية
إميانية قائمة على إدراك احلق يف االختالف ،الذي تفرزه مركزية االختيار اإلنساني املبني
على منطق اجلزاء والعقاب.
فموقفنا من التراث بشكل عام هو موقف شامل من التاريخ ،ولهذا ال ميكن أن نقيم أي
ثنائية قائمة على التضاد بني األصالة واخلصوصية من جهة ،واملعاصرة والتحديث من جهة
أخرى .وهذا ما يجعل نظرتنا تختلف جذريا عن النظرة السلفية إلى التراث ،فهي نظرة
تقديسية تسعى لفرض املاضي على احلاضر وتثبيته وجتميده ،وهو ما يفيد ضمنيا الدعوة إلى
االستخفاف بالتراث واالنتقاء النفعي منه ،وهي دعوة ال تاريخية إلى إفقاد احلاضر عمقه
التاريخي ،دعوة إلى االرتهان ألمناط حياة وفكر ال ترقى إلى رؤية إصالحية ،وهي دعوة إلى
االكتفاء بالتلقي دون القدرة على اخللق واإلبداع.
وموقفنا ليس موقف اإلحياء السلبي للتراث ،وال موقف الرفض أو االنتقائية النفعية ،بل هو
موقف النقد التاريخي للتراث بكل جوانبه ،ومبختلف تعابيره وأشكاله ومضامينه ،ومبختلف
مالبساته االجتماعية والتاريخية.

 -4رهان التنشئة االجتماعية:
إذا كان االهتمام املنصب اليوم على املستويات اإلجرائية للتأطير السياسي داخل األحزاب
السياسية قد اتخذ حيزا ال يستهان به من النقاش يف املرحلة األخيرة ،فإن املنظور السياسي
العام وأسس ومنطلقات إصالح هذا البعد األساسي يف املمارسة السياسية للحزب بقيت
خارج نطاق هذا التداول.
فعلى الرغم من إقرار األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان سنة  ،2007وعلى
الرغم من إعالن اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان أواخر سنة  ،2010إال أن واقع
حال مؤسسات التنشئة االجتماعية بقيت بعيدة كل البعد عن أجرأة هاتني اإلستراتيجيتني،
سواء على مستوى التحسيس والتوعية أو على مستوى التدريب والتكوين أو على مستوى
التربية .واألحزاب تأتي يف القلب من هذه املسؤولية ،فيما يخص القيام مبهامها على مستوى
التنشئة السياسية.
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فاعتماد البعد احلقوقي كمدخل للتنشئة هو حق من حقوق اإلنسان يفضي إلى التمتع
بحقوق أخرى .وعملية االرتكاز على ثقافة حقوق اإلنسان يف املنظومة السياسية تأتي يف
سياق رؤية تطمح إلى أن تشكل هذه املنظومة منطلقا لترسيخ الوعي باملسؤولية ،وأرضية
لترسيخ الوعي اجلماعي ،ومجاال للتربية على الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وميدانا لترجمة
القيم إلى ميول ومواقف وسلوكات مدنية.
فاملفروض ،مأسسة التنشئة السياسية على ثقافة حقوق اإلنسان ،ومت ُّلك قيمها ومبادئها
ومفاهيمها من طرف املكونات السياسية املشرفة على التأطير والتوجيه ،وأنسنة العالقات
واملمارسات داخل الفضاءات السياسية ،وتنمية التوجهات واملواقف والسلوكات السياسية.
وإذا كانت من مهمة حلزب األصالة واملعاصرة على هذا املستوى ـ إضافة إلى مهمة متثيلية
املواطنات واملواطنني السياسية داخل املؤسسات املنتخبة ـ فهي تكمن أساسا يف هندسة
خطة عمله على مستوى التأطير والتوجيه ،مبا يعمل على تيسير مهمته يف تنظيم املواطنات
واملواطنني.
إن فكرة املواطنة مبعناها العام ،هي شعور جماعي يدركه الفرد من خالل عالقته باآلخرين؛
من حيث وعي الذات لدى اإلنسان من خالل املجموعة ،ومن حيث عالقة الفرد مبجتمعه،
وما ينتج عنها من عالقات ،ومن حيث عالقة الفرد بالدولة وما ينتج عنها من ارتباطات.
وال ميكننا اليوم الوقوف على رهان التنشئة السياسية دون االكتراث لألسئلة التي تعكس
فعال االنشغال العميق بالواقع السياسي امللتبس على مستوياته اإلجرائية فيما يخص التأطير
السياسي ،يف ارتباطه مبتطلبات وإكراهات واقعنا االجتماعي والثقايف واحلقوقي.
فرهان التنشئة السياسية اليوم هو رهان التعبير عن االنضباط لإلرادة املجتمعية العامة ،ورهان
اإلنتاجية والتدبير العقالني ،ورهان رد االعتبار لفعالية األحزاب السياسية ،ويف القلب منها
حزب األصالة واملعاصرة.
وعلى الرغم من االهتمام الذي يوليه املجتمع املغربي إلصالح املنظومة السياسية ،والدعم
القوي لتمويل البرامج اإلصالحية يف هذا الشأن ،إال أنه يتأكد أننا لم نحسن استثمار هذه
الفرصة التاريخية .فاألحزاب ال زالت يف منأى عن حتقيق الغايات الكبرى؛ مثل :ترسيخ
قيم املواطنة احلرة ،وتنمية روح املسؤولية ،ودعم التنمية الثقافية ،واالنخراط اجلدي واملسؤول
يف سياق البناء الدميقراطي ،ومالمسة شروط ضمان التماسك االجتماعي وصيانة الهوية
الوطنية املتعددة واملتنوعة األبعاد.
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وإذا كانت مهمة التنشئة هي التأثير يف سلوك األفراد تأثيرا معقلنا ومنظما ،وفق ما يحدده
املجتمع ،وإذا كان مجهود مؤسساتها يقاس مبدى حتقيقها ملهمتها ،فإن معطيات النتائج
احملصلة تؤشر على أنها ال زالت غير قادرة على تفجير كل الطاقات الفردية وحتقيق االندماج
املجتمعي وإكساب الناشئة مقومات التنشئة االجتماعية والسياسية املتوخاة.
فالتداول بشأن الرهانات املجتمعية على األحزاب السياسية ،واملطارحة بخصوص التعاون
والشراكة والتأثير املتبادل بني املجتمع واألحزاب السياسية ،وجعل الفعل السياسي منخرطا
يف سيرورة احلياة والنمو والتوجيه االجتماعي ،ومساهمة األحزاب يف تكوين وتنمية شخصية
املواطن/املواطنة وإعادة تشكيل النخب وجتديد دماء املجتمع ...كل ذلك ال ميكنه أن يكون
حصرا على فاعل دون آخر ،فيما يخص حتديد اخللفيات واملنطلقات والتوجهات واالختيارات
واألهداف واألولويات التي يجب االستناد إليها يف رسم االستراتيجيات وخطط العمل داخل
املنظومة السياسية بكاملها.
فما هي إذن محددات عملية النمو السياسي التي يرتئيها املجتمع املغربي كأسس ومنطلقات
ملمارسة األحزاب ملهامها اليوم؟ وكيف ميكننا أن نوفق بني ناشئة مجتمعنا بخصائصها
ومميزاتها ،كمادة حية تعمل عليها ولها األحزاب املغربية ،وبني ما يريده املجتمع املغربي أن
تشب عليه هذه الناشئة؟ وما هي إمكانات وإمكانيات جعل األحزاب تشكل تلك الصورة
للمجتمع املثالي الذي ميكن أن يحقق للمواطنات واملواطنني مطالبهم ،ويف ذات الوقت يعمل
على املساهمة يف حتقيق أهداف املشروع املجتمعي الدميقراطي احلداثي؟ وما هي طبيعة وشكل
الشروط التي ينبغي مراعاتها لتنظيم عمليات التأطير السياسي داخل األحزاب السياسية
للتمكن من إكساب املواطنات واملواطنني مجموعة كبيرة من املهارات السلوكية والعادات
االنفعالية والفكرية واالجتاهات؟ وكيف ميكن لألحزاب أن تكون مراعية ملا ميكن أن يكون
عليه األفراد واجلماعات من فروقات فيما بينهم ،سواء على مستوى العوامل املجالية والبيئية
أو على مستوى االستعدادات والرغبات وامليول الفردية والفئوية؟ هذه أهم اإلشكاالت التي
يعمل حزب األصالة واملعاصرة على طرحها يف مجال التأطير السياسي ،ويسعى مناضلوه
ومناضالته إلى أن يكونوا سباقني إلى القيام مبهامهم التأطيرية والتوجيهية يف فضاءات
تواجدهم االجتماعية ومواقع مسؤولياتهم السياسية واملهنية والتمثيلية.

55

