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 مبادئ عامة
 

لمغربية، الدولة يستمد حزب اإلنصاف مركزات أرضيته السياسية العامة من جملة من المبادئ األساسية التي تشكل قوام ا

 ،ة الوطنيةالوحد منها باألساس الدفاع عن الدين اإلسالمي الحنيف باعتباره دين التسامح والعدالة والتضامن، وكذا عن

 النضال منبية، ووتكريس التعددية اللغوية والثقافية التي تشكل جوهر الخصوصية المغر الدفاع عن الخيار الديمقراطيو

 ية.االجتماع لمانيةأجل استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات في ظل نظام الملكية الدستورية الديموقراطية البر

 

تمرار ا مع اسعلى مختلف األصعدة، خصوصوالتحديات الكثيرة التي تواجهها  واعتبارا ألولوية قضية وحدتنا الترابية

عل زاع المفتسي للنوتزايد مناورات خصوم الوحدة الترابية لتقويض وعرقلة كل الجهود التي يبذلها المغرب إليجاد حل سيا

ان حزب ، فقيةاقعيا وذا مصدافي الصحراء المغربية وفق مقترح الحكم الذاتي الذي يعتبره المجتمع الدولي مقترحا و

 ة بالبالدى الحياالنصاف سيوجه نضاله للدفاع عن وحدتنا الترابية بكل الوسائل المتاحة، والتعبئة إلى جانب كل القو

ه ف في وجتأمين مسار القضية الوطنية والوقوللتصدي لكل مناورات الخصوم. ويرى الحزب في هذا السياق كذلك أن 

الفرصة  أنه إتاحة، من شة للبالد لن يتأتى دون تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة بكل أقاليمنا الجنوبيةأعداء الوحدة الترابي

و إليها التي تصب لمنصفةاللمواطنات والمواطنين بأقاليمنا الجنوبية لتدبير شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي، وتحقيق التنمية 

 لمنشود الذي يحقق النمو ويدر فرص حقيقية للشغل.ساكنة األقاليم الجنوبية، واإلقالع االقتصادي ا

 

وب صيتجه  وألن حزب اإلنصاف هيأة سياسية وطنية أعلنت بصراحة انتماءها للصف الديموقراطي الحداثي، فإن نضاله

ه . كما يتجمعاشا ترسيخ قيم الديموقراطية والحرية والعدالة والدفاع عنها بشتى الوسائل والنضال من أجل جعلها واقعا

ات لمواطننضاله صوب تكريس قيم المواطنة الحقة والمنصفة للجميع بدون استثناء والتي تؤكد على ضرورة إشراك ا

وي الذي ر الجهإعطاء الخيا والمواطنين في المجهود التنموي وفي االستفادة من ثمار التنمية. لذلك يرى الحزب ضرورة

 ت التضامنل آليامع تفعي األهمية للمجال القروي والمناطق المهمشة انخرط فيه المغرب بعدا ديمقراطيا وتنمويا وإيالء

 .التنموية لعمليةوالتكافل الوطني وذلك قصد تغطية العجز التنموي بين الجهات ومساعدة الفئات المحرومة على مواكبة ا

 

لتي تنافسية ايات المواجهة تحدوانطالقا من ضرورة تقوية نسيجنا االقتصادي الوطني ومده بآليات المناعة التي ستمكنه من 

توفير  ضرورة تفرضها العولمة، فإن حزب اإلنصاف يرى أن ذلك ال يمكن أن يتحقق دون إطالق دينامية جديدة تركز على

تحصين ولخاصة الشروط الذاتية والموضوعية لتراكم الرأسمال الوطني وتشجيع خلق المقاولة الحرة وتدعيم المبادرة ا

مستديمة ادلة وعبتشريعات وقوانين فعالة ومتجددة، وسن سياسة اقتصادية تروم تحقيق تنمية بشرية  المجال االستثماري

 صاد الريعات اقتومنسجمة مع محيطها وثقافتها، وكذا نبذ البنيات التقليدية المعيقة للتطور االقتصادي بما فيها بني

 واالمتيازات والمحسوبية والزبونية.

 

تمعيا اءا مجية خاصة لكل مميزات الشخصية المغربية ولآلليات االجتماعية التي أفرزت بنواعتبارا لكونه يولي أهم

واطنة يم الممتجانسا، فإن حزب اإلنصاف يهدف إلى تعزيز دور األسرة كمؤسسة اجتماعية تشكل اإلطار األمثل لنقل ق

لدعم  سياسة نضاله في اتجاه إقرار وإشاعة روح التضامن بين أعضائها من أطفال ونساء ورجال، وبالتالي فإنه يوجه

 األسرة المغربية خاصة في ميادين التربية والصحة والسكن.

 

وبناء على كونه يولي أهمية خاصة للديموقراطية الثقافية كجزء ال يتجزأ من الديموقراطية الشاملة الحقيقية، فإن حزب 

وية والثقافية وحماية الثقافة الوطنية بجميع تعبيراتهااإلنصاف يجعل من بين أهدافه األساسية الدفاع عن التعددية اللغ
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ومكوناتها. وفي هذا اإلطار لن يدخر حزب اإلنصاف أي جهد في سبيل الدفاع عن مكسب دسترة  رسمية اللغة األمازيغية  

رد  أجلوسيناضل من أجل تفعيل ترسيم األمازيغية وادماجها في مختلف مناحي الحياة العامة كما سيناضل الحزب من 

االعتبار للغات الوطنية األخرى عن طريق إدماجها في جميع المؤسسات ومرافق الحياة العامة. كما أن حزب اإلنصاف 

سيكرس جهده من أجل ضمان شروط ايجابية الندماج جاليتنا المقيمة بدول المهجر والنضال من أجل بلورة سياسة محفزة 

 إلشراكهم في األوراش التنموية ببالدنا.

 

اهتماما منه بالدور الذي يجب أن يلعبه المغرب في حظيرة األمم إقليميا وجهويا ودوليا، فإن حزب اإلنصاف سيوجه و

نضاله من أجل دعم البعد اإلفريقي للمغرب وتوجيه الديبلوماسية المغربية صوب الدول اإلفريقية، وتدعيم الشراكة 

يز دور المغرب في بناء اتحاد المغرب الكبير وتقوية عالقات التعاون االستراتيجية مابين المغرب واالتحاد األوروبي وتعز

 مع كافة دول الشرق األوسط  ودول أمريكا وذلك بهدف اإلسهام في تحقيق السلم واالستقرار والرخاء عبر أرجاء المعمور.

 

 
 إجراءات ذات طابع سياسي

 

مة الفردية والجماعية، يعتبر أنه قد حان الوقت لترسيخ إن حزب اإلنصاف، المتمسك بالتعددية السياسية وبالحريات العا

ديموقراطية فعالة تلعب فيها المؤسسات التمثيلية دورها األساسي الكامل، واإلستثمار في مبادرات تساعد على نشر ثقافة 

 لمواطنين.المواطنة والديمقراطية والمشاركة السياسية مع تمويل المبادرات الحزبية التي تصب في تأطير وتكوين ا

كما يقترح حزب اإلنصاف مراجعة القوانين المؤطرة لألحزاب واالنتخابات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تقطع مع 

ممارسات الفساد االنتخابي التي وسمت التجارب االنتخابية السابقة مع توسيع اللوائح اإلنتخابية لتشمل جميع المغاربة 

لك مع تمكين أعضاء الجالية من الترشح والتصويت باإلنتخابات البرلمانية من أماكن البالغين السن القانوني للتصويت وكذ

إقامتهم بدول المهجر، كل ذلك من أجل إعادة زرع بذور الثقة واألمل في العمل السياسي الجدي والمنظم والهادف. على هذا 

التأطيرية وإعادة النظر في العديد من طرق األساس، فاألحزاب السياسية مطالبة بتكريس إستقالليتها ومراجعة آلياتها 

اشتغالها وذلك بترسيخ الديموقراطية الداخلية والسماح بتجديد النخب واألفكار وبلورة برامج سياسية تعتمد الصدق والدقة 

 والموضوعية كمعايير لنبذ الديماغوجية ولتخليق الحياة السياسية.

 

اسة إصالحية جذرية شاملة، والبد في هذا السياق من إطالق دينامية إن حزب اإلنصاف سيوجه نضاله من أجل إفراز سي

جديدة تركز أساسا على تخليق الحياة العامة سواء انطالقا من المؤسسات العمومية والشبه العمومية التي يجب أن تجري 

حديث والفعالية ونبذ افتحاصات سنوية عادية لتدقيق الحسابات، مرورا باإلدارة التي يجب أن تنضبط لميكانيزمات الت

السلوكات المشينة من قبيل الرشوة والبيروقراطية وظاهرة التبذير بتحسين الحكامة خاصة في تدبير الصفقات العمومية مع 

تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع مستويات تدبير الشأن العام بمؤسسات الدولة والجماعات الترابية والغرف 

 المهنية.

 

ب اإلنصاف يرى أن هذه السياسة اإلصالحية الجذرية الشاملة ال يمكن أن تتم إال في إطار من الحزم والجدية إن حز

الالزمة، والبد في هذا اإلطار من تفعيل إصالح القضاء بالشكل الذي يضمن استقالليته ونزاهته وفعاليته ونبذ كل أشكال 

وتطبيق القانون بصرامة وبدون انتقائية أو تمييز. من هنا تأتي أهمية  الشطط في استعمال السلطة ومحاربة كل أشكال الفساد

توعية وتكوين المواطنين بحقوقهم وبالمساطر الخاصة بها وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان كما هي معترف بها دوليا وقيم 

ي أقرها الدستور، كذلك البد المواطنة وتكريس الديموقراطية داخل المؤسسات التمثيلية، وكذا الديمقراطية التشاركية الت

 لإلعالم أن يلعب دوره كسلطة رابعة تعتمد الحرية واالستقاللية، لكن كذلك المسؤولية والدقة في استقصاء األخبار.

 

إن العمل اإلصالحي الحقيقي البد أن ينطلق من إصالح اإلدارة، وعلى هذا األساس فإن حزب اإلنصاف يرى أنه من الالالزم 

التنسيق بين الوزارات لجعل اإلدارة تواكب البرنامج الحكومي في تنفيذ بنوده وتحقيالق أهدافاله التالي صالوت  الرفع من مستوى

من أجلها الناخبون. لكن في نفس السياق، وإلنجاح عملية اإلصالح اإلداري، فإنه من الضروري بلورة سياسالة جديالدة لتالدبير 

تحقاق والتكوين المستمر للموظفين، والبد كذلك من تكالريس الالتمركالز الموارد البشرية تعتمد معايير تشجيع الكفاءات باالسـ

وتبنالي مقاربالة جديالدة لالمركزيالة التالي تعتمالد  اإلداري وإعادة توزيع الموظفين استجابة لحاجيات المواطنين وتحسالين نجاعتاله

مالن الضالروري إشالراك سالاكنة الجهوية الموسعة كمحور أساسي لبلورة السياسات العمومية وتحقيق التنمية وفي هالذا اإلطالار 

كمالا كل جهة في تحديد خريطتها وإعطاء كل جهة صالحيات سياسية واسعة تمكن أبناء كالل جهالة مالن تالدبير شالؤون جهالتهم. 

ورية لتحقيق تنميتها في مختلف المجاالت، تنمية قائمة علالى يقوم هذا التوجه كذلك على تمكين كل الجهات من الموارد الضر

كمالالا اناله مالن الضالالروري توساليع اختصاصالالات الجماعالات المحليالة ممالالا يسالتدعي تحالالوال اإلنصالاف والتوزيالع العالالادل للتالروا . 

لترابيالالة جالالذريا فالالي مفهالالوم الوصالالاية التالالي تمارسالالها اإلدارة المحليالالة والمصالالالح المركزيالالة لالالوزارة الداخليالالة علالالى الجماعالالات ا

وتمكينهالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن تسالالالالالالالالاليير أمورهالالالالالالالالالا وفالالالالالالالالالق مبالالالالالالالالالدأ التالالالالالالالالالدبير الحالالالالالالالالالر كمالالالالالالالالالا جالالالالالالالالالاء فالالالالالالالالالي منطالالالالالالالالالوق الدسالالالالالالالالالتور.
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 إجراءات ذات طابع اقتصادي
 

ينطلق حزب اإلنصاف في منظوره الهادف إلى تقوية النسيج االقتصادي الوطني من ثوابت أساسية تهم بالخصوص تشجيع 

اإلطار األمثل لمحاربة ظاهرة البطالة وخلق مناصب الشغل وتحسين االستثمار باعتباره قاعدة النمو االقتصادي وكذا 

مداخيل األسر المغربية، في هذا اإلطار يقترح حزب اإلنصاف وضع سياسة جديدة لألجور والتي تقتضي كأولويات تطبيق 

ور بالقطاع العمومي مبدأ المساواة في األجور بالنسبة للوظائف المتساوية خاصة بين الرجال والنساء وتقليص فوارق األج

وتشجيع المقاوالت لتبنّي نفس السياسة لضمان التمثيلية في مجال التشغيل لجميع فئات المجتمع مع القضاء على التمييز 

خاصة بالنسبة للنساء وذوي اإلحتياجات الخاصة، وأيضا فرض مراقبة صارمة على الميزانية العامة للدولة للتقليص من 

بغية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. كما أنه من الضروري إتباع سياسة وطنية فعالة حجم تبذير المال العام 

لمحاربة كل أشكال اقتصاد الريع واالمتيازات واإلحتكار اإلقتصادي وبلورة سياسة جديدة لترشيد النفقات داخل المؤسسات 

يف عائداتها لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. العمومية واالستمرار في مسلسل الخوصصة بالشكل الذي يفترض وتوظ

أيضا، ولتشجيع االستثمار، يرى حزب اإلنصاف أنه من الضروري تسهيل المساطير اإلدارية لخلق المقاوالت والتعامل 

معها وسن سياسة تشجيعية في المجاالت الضريبية والجبائية بالمساهمة في تقليص كلفة عوامل اإلنتاج خاصة بالنسبة 

طاقة والتجزئات الصناعية. كما يجب تشجيع المقاولة المغربية عبر تخصيص نسب ضرائب منخفضة. ولمواكبة التطور لل

الحاصل في االقتصادات الصاعدة، البد من الرقي بمستوى البنيات التحتية األساسية لتوجيه اإلستثمارات العمومية من أجل 

لتسهيل المهام أمام الفاعلين االقتصاديين وكل هذا يقتضي تفعيل دور  تحسين الجاذبية اإلقتصادية لجميع جهات المملكة

الجهة الرائد في تدبير سياسات  التنمية اإلقتصادية بترابها خاصة منها البنيات المتصلة بقطاع النقل والمواصالت والتقنيات 

عات الغير مهيكلة على االندماج في الجديدة للتواصل. وتماشيا مع هذا المنظور اإلصالحي بات من الضروري تحفيز القطا

النسيج االقتصادي الرسمي والتفكير بموازاة ذلك في ضرورة إصالح النظام الضريبي بالشكل الذي يسمح بالرفع من 

مستوى الوعاء الضريبي من جهة، ومن جهة ثانية يسمح بالتقليص من حدة الضغط الضريبي الغير معقلن على 

منظور الشمولي، البد من تحديد استراتيجية مندمجة للتنمية اإلقتصادية للعالم القروي وذلك المستثمرين. وفي إطار نفس ال

 بتجهيز القرى بالبنيات الضرورية لجلب اإلستثمارات في مجال الصناعة والخدمات المتطورة.

 

 إجراءات ذات طابع اجتماعي
 

لمغربي وينطلق من استراتيجية للتأهيل االجتماعي يولي حزب اإلنصاف أهمية خاصة للقضايا االجتماعية داخل المجتمع ا

من منظور واقعي وموضوعي يرى ضرورة الحفاظ على توازن وتماسك وتضامن األسرة المغربية وصون كرامة وحقوق 

َمة وتعليم حديث يسهل الولوج الطبيعي  جميع أفرادها وتمتيعهم جميعا بالحق في سكن الئق وتغطية صحية مناسبة وُمعَمَّ

باشر لسوق الشغل. إن سياسة التأهيل اإلجتماعي تقتضي أيضا تنمية وتفعيل كل أشكال التضامن والتكافل في مجاالت والم

نظام المعاشات ودعم القدرة الشرائية للفئات المحتاجة كما انه من الضروري التقليص من نسبة األمية والعمل على تأهيل 

 ل التطوعي فضال عن سياسات عمومية ناجعة.النساء وذلك بتشجيع المجتمع المدني على العم

 

وإذ يولي حزب اإلنصاف عناية خاصة للتعليم والتكوين، فإنه ينطلق من أهمية تفعيل مضامين ميثاق إصالح التربية 

والتكوين مع ضرورة الحفاظ على الغنى اللغوي الذي تتمتع به بالدنا وضمان لكل الشباب المغربي التمكن من لغة أجنبية 

ة على األقل وذلك قصد تقوية مميزات أصالتنا وهويتنا الوطنية وكذا ترسيخ توجهنا الحضاري المنفتح على كافة واحد

الثقافات، وكذلك االتجاه تدريجيا لفرز تعليم يتماشى مع متطلبات اإلقالع االقتصادي وهو ما يفرض الزيادة في أعداد 

قطاع التعليم العالي من خالل استلهام تجارب الدول الرائدة في هذا  الشعب والتخصصات المرتبطة بالتكوين المهني وتحرير

المجال. ومن األولويات التي يهدف الحزب  لتفعيلها على أرض الواقع تعميم النقل المدرسي بكل المناطق المحتاجة إليه، 

ل منطقة، تفعيل دور تعميم التعليم األولي بجميع الجماعات الترابية، ترتيب الجداول الدراسية حسب خصوصيات ك

الجماعات والمجالس اإلقليمية والجهات في تدبير قطاع التربية والتعليم والتكوين بشراكة مع الدولة، تعميم الباكلوريا الدولية 
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بجميع ثانويات المملكة، تكليف المدارس العمومية ببرامج محو األمية، إعادة اإلعتبار للتربية البدنية عن طريق الرياضة 

 سية، توسيع وإصالح نظام المنح الدراسية.المدر

 

وفي المجال الصحي يقترح حزب اإلنصاف اإلعتماد على استراتيجية جديدة من أولوياتها توسيع التغطية الصحية للجميع 

نظام وخاصة الفئات المستقلة بما فيها النشيطين بالقطاع الغير مهيكل، مضاعفة ميزانيات صناديق التغطية الصحية بما فيهم 

راميد، التركيز على الطب الوقائي والتغذية السليمة والرياضة للجميع،  تعميم طب األسرة الذي يعمل على  المساعدة الطبية

لمملكة، تشجيع المؤسسات التوجيه بالمجال الصحي، تحسين خدمات المستعجالت والنقل الصحي بجميع المرافق الصحية ل

الطبية المتقدمة لتحسين جودة العالج بالمغرب عوض الذهاب للخارج، تشجيع السياحة الطبية كدعامة للسياحة بصفة عامة، 

تحسين الحكامة في تدبير المؤسسات الطبية ومحاربة الفساد بالقطاع الصحي، إشراك الجماعات الترابية والجهات كفاعلين 

 م وتأطير القطاع.مع الدولة لتنظي

في نفس اإلطار، تقتضي المقاربة الجديدة للتأهيل االجتماعي ضرورة النهوض بالحياة التعاونية من خالل سن شراكة 

حقيقية بين المجتمع المدني والجماعات الترابية والدولة لخلق شبكة وطنية للمراكز التعاونية قصد تطوير وتنمية األنشطة 

 ا يجب تزويد الجماعات المحلية بفضاءات عمومية وتجهيزات رياضية وثقافية وشبابية. االجتماعية والثقافية كم

 

 إجراءات ذات طابع ثقافي
 

يؤسس حزب اإلنصاف منظوره حول السياسة الثقافية الواجب بلورتها من مقاربة أساسية ترتكز على سبر الخصوصية 

ماجها في برامج جهوية للتنمية الثقافية بالشكل الذي يؤهل الذات الثقافية الوطنية بجميع مكوناتها وأبعادها المتنوعة وإد

 الحضارية المغربية الكتساب المناعة الالزمة لمواجهة اآلثار السلبية للعولمة.

 

على هذا األساس، بات من الضروري اإلسراع بتحرير القطاع السمعي البصري بالشكل الذي يسمح ببروز فاعلين 

اإلعالمية الوطنية وعلى الدولة تعزيز دعمها لألنشطة الثقافية والفنية واإلعالمية من أجل  إعالميين جدد على الساحة

الحفاظ على جميع أشكال وتعابير ومكونات الثرا  الثقافي الوطني. كما تقتضي السياسة الثقافية تضافر الجهود بين الدولة 

ن أجل تفعيل مبدأ الثقافة للجميع وذلك باإلستثمار في والجهات والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص م

الفضاءات العمومية على مستوى كل جماعة ترابية، وموازاتا مع ذلك يجب رعاية الفنانة والمبدعين والعاملين في المجال 

 من أجل النهوض بقطاع الصناعة الثقافية لجلب اإلستثمارات وخلق فرص الشغل.

 

و إلى ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ويؤكد على أهمية اإلسراع في إدماجها  إن حزب اإلنصاف، الزال يدع

 في  النسيج التربوي والتعليمي واألكاديمي وكذا في النسيج اإلعالمي وفي اإلدارات العمومية ومختلف مرافق الحياة العامة.  
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