
  مرتكزات األرضية السياسية للحركة الشعبية 

،  وعنوانا لإلرادة الوطنية الراسـخة     ، وجيش التحرير  ،روح المقاومة ل امتداداتشكل الحركة الشعبية      

 التطـور   منفتح على مغرب    ومتضامن،  متماسك ،مغرب قوي دعائم  بناء  لمواصلة مراحل   الخالصة  و

 ومتشبث بروافد هويتـه      والتقنية والتواصل والتكامل،    ومستوعب لمكاسب اإلنسانية في العلم     الحداثةو

خ، كأسـس    في التاري   رةذالمتج و -األصيلة   اإلفريقية المتوسطية    - العربية - األمازيغية   -اإلسالمية

 للشخصية الوطنية التي تكشف عـن نفسـها بوسـائل اإلعـراب الفكريـة               عتيقةأصيلة، ومكونات   

العلوم واآلداب والفنون والعادات والتقاليد وسائر الصـناعات        والوجدانية المتجلية في مظاهر متعددة ك     

  .والمهارات

لـوطن،  للمصالح العليا   لخدمة  وأرواح مؤسسيها،    ، المتواصل       ووفاء من الحركة الشعبية لنضالها    

يتأسـس  الذي تريد الحركة أن         الوطني الحديث  مجتمعيالمشروع  ال تعتبر نفسها طرفًا فاعال في بناء     

 متوازنة، وتنمية عادلة لكل المجاالت والفئـات، فـي ظـل          سياسة اجتماعية   نتاج   و ،صاد قوي على اقت 

مساواة في الحقوق والواجبـات     ، وال العيش الكريم وتحقيق  الكرامة والعدالة والتضامن،    صيانة الحرية و  

جتمـاعي  ، باعتبار العدالة اإلجتماعية عنصرا أساسيا للتماسك اإل       بين مختلف مكونات الشعب المغربي    

كما ترى الحركة أن العدالة أساس نجـاح المخططـات التنمويـة واإلقتصـادية          . واإلستقرار السياسي 

حترام لحقوق اإلنسان بدون عدالة سليمة ومستقيمة وفاعلـة ومحـل           واإلجتماعية، وال ديمقراطية وال ا    

ثقة، والحركة الشعبية ترى في القضاء الركيزة المحورية لتدعيم جهود بالدنا من أجل تحقيق مرتكزات               

وارتباطًا بهذا الموضوع فإن الحركة الشعبية ترى في اإلدارة العموميـة           . ودعائم دولة الحق والقانون   

م أو تأخر المغرب، ومن خالل السير اإلداري ونظافة وفعالية المرفق اإلداري العـام،              بصفة عامة تقد  

يصدر الحكم بالتقدم أو التخلف، والحركة ترى في اإلهتمام بالعاملين بـاإلدارة مـن خـالل التكـوين                  

 علـى   والتأمين، وأداء األجور المناسبة والمحاسبة والمراقبة والمواكبة إصالحا لألوضاع السائدة بهـا           



مغـرب يكـرم   تشـييد   إلى فلقد كانت الحركة الشعبية على امتداد تاريخها متطلعة ،اختالف مستوياتها 

  هذا التعدد فـي مخططاتـه      ةترجمداعية إلى    ،هويتهتعدد وتالحم مصادر     ويعبر بصدق على     ،أبناءه

ـ  داخل   السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتوجهاته ، وبرامجه اإلنمائية، ص مجهـوده  مغـرب يخص

واالستثماري لصالح جميع أفراده، وعامة مناطقه، بتوزيع عادل ومتوازن للثروات، تماشيا مع            التنموي  

مبادئ الحركة الشعبية التي دافعت عن إقرار العدالة اإلجتماعيـة، والتقلـيص مـن مظـاهر الفقـر                  

المدن الكبرى، وأحزمـة    وضواحي  ،  والتهميش، واإلقصاء والسيما في العالم القروي واألحياء الشعبية       

اإلقصاء، الناتجة عن الهجرة القروية وتراجع فرص التشغيل، الشيء الذي أدى إلى اتساع معضـالت               

 .الخصاص اإلجتماعي وتعدد مظاهر الفقر والتهميش

 


