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 البيان العام  

 لحزب التقدم واالشتراكية   الحادي عشر الصادر عن املؤتمر الوطني 

تحت  ،  2022نونبر    13و  12  ،11املنعقد ببوزنيقة أيام   ،لحزب التقدم واالشتراكية  الحادي عشر الوطني    املؤتمر   ن  إ ✓

 ؛التقدمي الديموقراطي شعار " البديل

التوجه بالشكر والتقدير   ✓ على تشريف  ت،  من مختلف الفضاءات واملجاال  الفعاليات الوطنيةلشخصيات و ل بعد 

بالحضو  سيما    ر،مؤتمرنا  االفتتاحية،وال  جلسته  ال   في  لوفود  الصديقة  وكذلك  بلدان  من  والشقيقة  حزاب 

   أشغال املؤتمر الوطني؛الوطني الذي واكب   وكذا لإلعالم مختلفة من العالم،

التعبير عن   ✓ وأجواء    ،كل املراحل التحضيرية للمؤتمر  ميزتالتي  العالية  اعتزازه بالروح النضالية والرفاقية  وبعد 

التحضير، واملسؤولية،  التعبئة      يجابيةوباملقاربة ال   التي رافقت هذا 
 
ت الوثائق، وروح  ــب  م  ـــالتي  ها تحضير مشاريع 

للمؤتمر التنظيمي  التحضير  افق خالل  ع  التو ما  وهو   . 
 
والتنظيمية    ،بوضوح  ،س  ك والسياسية  الفكرية  الوحدة 

 ؛لحزبنا

اللجنة املركزية املنتهية    ،الذي تقدم به الرفيق المين العامستماع للتقرير  اال   بعدو  ✓ ملا ورد    وتثمينه  ،واليتهاباسم 

اقف  بالجماع؛ ومصادقته عليه  ،فيه من تحاليل ومو

تدارسه ✓ ديمقراطية  ومسؤولية،  وجدية  مق  بع    ،وبعد  عليه  ،وبكل  املعروضة  الوثيقة    ،الوثائق  مشروع  وبخاصة 

 ؛ا بالجماعمواملصادقة عليه  ،ومشروع القانون الساس ي السياسية 

 نه:إف

اقف  على  يؤكد   ✓ تحظى بإجماع     باعتبارها قضية تحرر وطنيقضية وحدتنا الترابية،    بخصوصلحزبنا    الثابتةاملو

 وطني راسخ. كما ي  
 
نا على هذا الصعيد، ويؤ ـــ عرب عن اعتزازه باملكتسبات التي ت كد على ضرورة مواصلة  حققها بالد 

اقتصاديا  و ديموقراطيا  الداخلية  الجبهة  تمتين  مع  عالية،  بيقظة  والديبلوماسية،  التنموية  املجهودات 
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املناورات التي تواجهها قضيتنا    صد من أجل رفع التحديات و ، وااللتفاف الفعال وراء جاللة امللك،  واجتماعيا،  

الولى،   ال  بأفقالوطنية  لهذا  النهائي  فتعلالطي 
 
امل الذاتي  وذلك  ،  نزاع  إطار السيادة على أساس مقترح الحكم  في 

ثمن .الوطنية بناء املغرب الكبير   على أسس سليمة  لبالدنا، من أجل  وسياسة اليد املمدودة السعي الصادق كما ي 

 ومتينة؛

 

يسجل  ✓ في  الديموقراطية  املكتسبات    إذ  نا  بالد  منالتي حققتها  إلى  املجاالت،    العديد  الحاجة  التعبير عن  ويجدد 

 ملا يعرفه املسار الديموقراطي من ركود  
ً
نفس ديموقراطي وإصالحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزا

التقدميسياس ي، فإنه يؤكد على أهمية وضرورة تفعيل   نا، البديل الديمقراطي  لى  إ   ولوجلل  ، الذي يتقدم به حزب 

 املسار الديمقراطي والتنموي لبالدنا؛مرحلة أرقى في  

 

إلى تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإلى توطيد حماية حقوق   ✓ يعتبر أن الحاجة ماسة 

الدستورية   بأبعادها  النساء  والكونية  النسان  بين  التامة  املساواة  إقرار  مسلسل  في  قدما  واملض ي  املختلفة، 

ال وال  إيجابية،  سياسية  أجواء  إحداث  شأنه  من  بما      رجال، 
طي  عبر  تتعلقملفات     سيما  بالحركات    عالقة 

 وببعض العالميين؛ االجتماعية

 

د   ليه الوضع االقتصادي واالجتماعي من تدهور  ر إساعبر عن قلقه إزاء ما ـــي   ✓
 للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاع 

على االستقرار االجتماعي، أمام عجز الحكومة  تعمق الفقر والهشاشة والبطالة،  وينبه الى مخاطر  لغالء السعار.  

الظرفية  مصاعب  مواجهة  عن  ملموس،  الحالية  أثر   ذات  قرارات   التبرير،    عبر  إلى  التفاعل    في وتلكؤها  ولجوئها 

من أجل التخفيف من وطأة الغالء على جيوب    ،مختلفةمجتمعية  قوى  ل و   ،مع املقترحات البناءة لحزبنااليجابي  

 املواطنات واملواطنين؛ 

 

وفير شروط  بتيطالب  الحكومة  لورش امللكي املتعلق بالحماية االجتماعية، و يعبر عن انخراطه في التفعيل المثل ل ✓

ة، من خالل  ، وال سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدنجاح هذا الورش التاريخي الكبير

النظمة ملختلف  حقيقي  االجتماعي  إصالح   العدالة  والسياسات  تحقيق  شأنها  من  مقاربات   إعمال  مع  ة، 

 والتوزيع العادل للخيرات؛  واملجالية  االجتماعية  
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االستثنائية. وإلى  و   ، العادية منهاةالصعوبات االقتصادية واالجتماعي  مواجهةـــيدعو الحكومة إلى إبداع الحلول ل  ✓

 الزمة يمكن أن تشكل  وإلى إجراء الصالحات الهيكلية، على  إعمال دولة القانون في املجال االقتصادي،  
اعتبار أن 

مناس   الضفرصة  الصالح  بتفعيل  يتعلق  فيما  سيما  وال  املنتظرة؛  الصالحات  هذه  ملباشرة  وإصالح  ريبي؛  بة 

والصحة،   التعليم  وتمتين  منظومتْي  االجتماعي؛  االستهداف  أساليب  ومراجعة  التقاعد؛  صناديق  وإنقاذ 

املسؤولة الوطنية  املقاولة  ودعم  الوطني،  و ،  االقتصاد  التصنيع  على  القطاعات  تطوير  واالعتماد  من  عدد  

واليكولوجيا؛  الناشئة، الخضر  النمو  في  الطبيعية، واالستثمار  ثرواتنا  للقطاع    والحفاظ على  ز   
 
املحف والدماج 

 ؛لبالدنا ضمان المن املائي والطاقي والغذائي والصحي و غير املهيكل ضمن االقتصاد الرسمي. 

 

الدي ✓ الوطنية  املعارضة  في  الحزب  موقع  من   
ً
انطالقا و اليموقراطية،  عتبر،  الحكومة  امل بناءة  أداء  أن  سؤولة. 

وبرنامجها ال يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات املطروحة. كما ال يرتقيان إلى القدرة  

والسياسية   الديموقراطية  البعاد  عنه  تغيب   خطابها  أن  كما  الجديد.  التنموي  النموذج  توصيات  تفعيل  على 

 والحقوقية؛ 

 

التقدمي  يلالبدعلى أن   يؤكد   ✓ في قلب املسار  يقوم على  والذي    ،حزبنا  يقترحهالذي    ،الديمقراطي  وضع النسان 

على   ويقوم  والسياسيالتك التنموي،  واالجتماعية  االقتصادية  البعاد  بين  و ة،  امل  عملية    املتالزمةاملتداخلة  في 

  ،  الصالح
ً
كفيال اقعيا ومدققا  و  

ً
بلدنابوالذي يجسد طموحا يعيشها  التي  الكبرى  الشكاليات  يتضمن    ،معالجة 

 رؤية  
ً
أجل    واضحة العمن  القطاع  فيه  يلعب  قوي  وطني  اقتصاد  جانب    استراتيجيا،دورا    موميبناء  قطاع   إلى 

 توطيد مسار البناء الديموقراطي؛ جل  ل كذا  أقوى، و   ومجالية  إعمال عدالة اجتماعيةجل  ؛ ول مسؤول  صوص يخ

 لرقي بالبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل المادية محددة في التنمية؛ وا

 

البديلأيعتبر   ✓ هذا  تحقيق  شعبنا،ن  من  واسعة  فئات   يهم  الذي  القوى    رهين    ،  كل  بين  واسعة  بتحالفات 

مضامينه   والديموقراطية   الوطنية   والفعاليات تتقاسم  كلياأ جزئيا    التي  القائمة.  و  القوى  موازين  أساس    . على 

يدعو   الخصوص  الوطنية    وبهذا  القوى  كافة  بين  الوحدوي  العمل  وتعزيز  املغربي،  اليسار  مكونات  توحيد  إلى 

والتقدمية اجتماعيةإلى  و   ،والديموقراطية  حركة  نة  بلورة  وحقوقية  ب  ،واسعة  مواط  واجتماعية  سياسية  أبعاد 

 ؛ لتحقيق هذه الهدافثقافية وإيكولوجية، مساواتية و و 
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و  ✓ مناضالت  كل  إمناضلين  يدعو  واالشتراكية  التقدم  تقوية  حزب  الحزبية،لى  على    أقوى   بإرادة  والعمل،    الداة 

املقبلة السنوات  أر  ي تجذلجل    ،امتداد  اقع،  حزبنا  الو في  إشعاعكثر  الوطنيةفي  ه  وتوسيع  وتجديد    ،الساحة 

ولرفع قوته الجماهيرية واالنتخابية    ؛الحياة السياسية الوطنيةمجريات  التأثير في    أقدر على  هجعل، لهعملساليب أ

 إلى مستوى إشعاعه السياس ي؛ 

 

م كله كان   ✓
 
العال التي    أجدر بهيعتبر أن  البليغة  الدروس  للمقاربات  أن يستفيد من  تفاديا  أفرزتها جائحة كورونا، 

التضامن   على  يقوم  بديل،  عاملي  نظام   بناء  نحو   
ً
وسعيا البشرية،  ملعضالت  التصدي  عن  العاجزة  الرأسمالية 

عن    
ً
بعيدا والسالم،  والتعاون  النسانية  وعلى  القطبيةالحقيقي،  النفوذ  الحادية  حول  املضرة  والصراعات   ،

الشعوب باالستقرار   وبمصلحة  يحيي  العاملي  كما  مختلفة،  نضاالتال .   بأشكال  الحروب  ضد    املتصاعدة، 

و و  انحياز  والهيمنيةمبريالية  ال الرأسمالية  على  ويؤكد  واالشتراكية  حزب  ،  والتسامح  للسال التقدم  والتعايش  م 

 والحوار. ويجدد تضامنه مع كافة القضايا العادلة للشعوب؛  

 

وي ✓ واالشتراكية.  التقدم  لحزب  بالنسبة  مركزية  قضية  تظل  فلسطين  قضية  أن  على  عن  يؤكد  إعرابه  جدد 

  العنصرية،   الصهيونيةالسياسة  ضد  في كفاحه البطولي  لشعب الفلسطيني  ل  الثابتة  املساندةاملطلق و   التضامن

 دس. الق  وعاصمتهاقامة دولته املستقلة إ وفي مقدمتها ،كاملة املشروعة  حقاق حقوقه الوطنيةإجل من أ و 

 

والحلول   البدائل  هذه  ويتبنى  واملسؤولة،  الجريئة  اقف  املو هذه  يبلور  وهو   ، عشر  الحادي  الوطني  املؤتمر  إن 

اقعية، ليعرب عن العزم الكيد والرادة القوية، بأن  حزب   بكافة مناضالته ومناضليه   ، التقدم واالشتراكيةالو

سيواصل الكفاح والنضال، على كافة الواجهات، بثبات وإصرار، ووفاء وتجديد، وبوحدة  عبر كافة ربوع الوطن،  

جد من أجلها، النبيلة الصف، لجل القيم واملبادئ والفكار   ملصالح الوطن والشعب.التي و 
ً
 خدمة

 عاش املغرب وطنا حرا مستق 
ً
 را شامخا

 يسارياو عاش حزب التقدم واالشتراكية حزبا وطنيا ديموقراطيا 

 

 12/11/2022بوزنيقة في 

 


