األمانة العامة

مذكرة حزب العدالة والتنمية

من أجل نموذج تنموي
أصيل ومنصف ومستدام

الرباط في 5 :رجب  1440هـ املوافق  12مارس 2019

مذكرة حزب العدالة والتنمية بخصوص النموذج التنموي 12 -مارس 2019

2

حــزب العدالــة والتنميــة

األمـــانة العامــــة

مـــن أجـــل نـمـــوذج تنـمـــوي أصـيـــل ومنـصـــف ومسـتـــدام

فهرس
								
مقدمة
املحور األول :حصيلة املنجز التنموي وظروف تجديده

					
 .Iحصيلة النموذج التنموي الراهن
					
 .1مكتسبات ومنجزات ُمعتبرة

						
 .2اختالالت وعوائق ُمربكة
			
 .IIاملغرب في عمق ديناميات التحول واالنتقال
					
 .1ثالثة تحوالت سريعة ومؤ ثرة
					
 .2ثالثة انتقاالت بطيئة ومتعثرة
املحور الثاني :مر تكـــزات مؤطـــرة للنمـــوذج التنمـــوي

					
 .Iفي مفهومنا للنموذج التنموي

			
 .IIفي املداخل العامة ملقترح النموذج التنموي
					
 .1تثمني الوطن و تعزيز االنتماء إليه
					
 .2تحصني املجتمع و تمنيع الدولة
				
 .3توطني املغرب في مصاف الدول الصاعدة
					
 .4تكوين اإلمكان اإلنساني و تأهيله
				
 .5تمكني املواطن سياسيا وحقوقيا ومدنيا

املحور الثالث :اختيــارات موجهـــة للنمـــوذج التنمـــوي

				
 .Iتحفيز القيم املغربية و تملكها و تنزيلها

		
 .IIتحسني املناخ السياسي للمغرب و تعزيز حضوره الدولي
 .1ترسيخ الخيار الديمقراطي					

 .2تسريع ورش الجهوية كرافعة لتحديث هياكل الدولة و تحسني
							
الحكامة الترابية

					
 .3تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب

			
 .IIIتطوير الحكامة لتسريع اإلصالح ورفع قدرات اإلنجاز
			
 .1استكمال تأهيل الترسانة القانونية و تفعيلها
حــزب العدالــة والتنميــة

األمـــانة العامــــة

5
7
9
9
10
12
13
16
21
23
26
26
26
27
27
27
29
31
32
33
34
34
35
35

3

مذكرة حزب العدالة والتنمية بخصوص النموذج التنموي 12 -مارس 2019
			
 .2تطوير نجاعة والتقائية السياسات العمومية
				
 .3إصالح اإلدارة و تعزيز دور املجتمع املدني

 .IVتوطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو و تعزيز تنافسية

							
االقتصاد الوطني

			
 .1توجيه التحفيزات العمومية لخدمة االقتصاد املنتج
				
 .2تحرير الطاقات الكامنة ومحاربة الريع
		
 .3دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي عبر النهوض
							
بالقطاع الصناعي

				
 .4تعزيز إنتاجية و تنافسية االقتصاد الوطني

 .5تطوير االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية
				
 .6دعم اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي
 .7تعزيز االنتقال نحو االقتصاد األخضر				
						
 .8تطوير االقتصاد األزر ق
			
 .Vتثمني الثروة البشرية لالستجابة لتحديات التنمية
		
 .1تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
					
 .2تحسني و تعميم الخدمات الصحية
					
 .3تحسني الولوج للثقافة والرياضة

			
 .VIتعزيز العدالة االجتماعية واملجالية والقطاعية
		
 .1الحد من الفوار ق الكبيرة في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة
		
 .2السعي إلى تكافؤ الفرص و توحيد املعاملة في الشغل

 .3تنفيذ سياسة مندمجة إلعداد التراب واالستفادة املتكافئة 			
						
من البنيات التحتية

		
 .4دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق

								
خا تمة

4

حــزب العدالــة والتنميــة

األمـــانة العامــــة

36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
45

مـــن أجـــل نـمـــوذج تنـمـــوي أصـيـــل ومنـصـــف ومسـتـــدام

مقدمة
دعا جاللة امللك حفظه اهلل في خطابه السامي يوم  13أكتوبر
 ،2017بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية
التشريعية العاشرة ،الحكومة والبرملان ومختلف املؤسسات
والهيئات املعنية ،كل في مجال اختصاصه ،إلعادة النظر في

النموذج التنموي لبالدنا ملواكبة التطورات التي تعرفها اململكة.
دد جاللته ،في خطابه السامي يوم الجمعة  12أكتوبر 2018
وج ّ
بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية
العاشرة ،الدعوة لإلسراع بتقديم املساهمات لتطوير النموذج

التنموي قائال حفظه اهلل« :وإذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا
الموضوع المصيري ،بالنسبة لمستقبل المغرب ،وقتا كافيا من
التفكير والحوار ،فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة
متقدمة من النضج تقتضي اإلسراع بتقديم المساهمات ،وذلك

في غضون الثل9اثة أشهر المقبلة».

وقد وضع جاللته كافة القوى الح ّية أمام مسؤوليا تها املرتبطة
بإطالق دورة إصالحية و تنموية جديدة ،تستجيب ملتطلبات
االنتقال إلى نموذج تنموي جديد يتمتع بمقومات نهضوية صلبة،

تكفل له اإلجابة الفعالة والناجعة على انتظارات املواطنات
واملواطنني واملواكبة العاجلة للتطورات التي تعرفها البالد

ومحيطها الدولي ،كل ذلك وفق منظور استرا تيجي شامل
دد األهداف
ومندمج يتجاوز اإلصالحات املرتبكة والظرفية ،ويح ّ

وروافد التغيير وسبل التنزيل املطلوبة واملمكنة.

واستجابة للدعوة امللكية الكريمة ،حرص حزب العدالة والتنمية،

بفضل تعبئة هيئا ته وأطره ومنتخبيه ومناضليه ،على املساهمة
في هذا الورش الحيوي ،بما يمك ّن من ترصيد التراكمات اإليجابية

حــزب العدالــة والتنميــة
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دداً االلتزام ،إلى جانب
املحققة ومواصلة البناء على أساسها ،مج ّ
كل القوى الوطنية الحية واملؤمنة باإلصالح ،بمواصلة النضال من
أجل أن يتبوأ املغرب املكانة الالئقة بتاريخه العريق ،وموقعه

درا ته.
الجغرافي املتميز ،ونبوغ شعبه وذكائه ،و تنوع ثروا ته ومق ّ
وعلى أساس من هذا التوجه ،انخرط الحزب بكل الجدية املطلوبة

في اإلعداد ملساهمته في املوضوع ،بما يتناسب مع قيمة هذه
اللحظة الوطنية الهامة ،مستحضراً في ذلك مضامني الخطب

امللكية السامية التي شخّص فيها جاللته أهم االختالالت
والعوائق واإلشكاالت التي اقتضت الحاجة إلى صياغة نموذج
تنموي وطني جديد ،وذلك بدراسة و تفكيك التجارب املقارنة

للوقوف على مقومات نجاحها ومكامن النقص والضعف فيها ،في
أفق تحديد املقاربة املنهجية الناجعة التي تتيح إمكان الخلوص

إلى املقترحات الكفيلة بتجاوز اإلكراهات والنقائص التي تعوق
إنتاج الثروة و تثمينها و توزيعها بشكل منصف.

و تعرض هذه املذكرة أهم خالصات «الجهد/التفكير» الذي بذله
الحزب لإلسهام في ورش تجديد النموذج التنموي املغربي ،والتي

نرجو أن تسهم في إغناء التفكير الجماعي في هذا الورش الوطني
بما يحقق ما هو مأمول من تنمية متوازنة ومنصفة ومستدامة

لبالدنا ،و تكريس االطمئنان واالستقرار ،و توفير الكرامة والدخل
وفرص الشغل للجميع .وذلك من خالل تملك املواطنني للثوابت
الجامعة لألمة املغربية واملتمثلة في الدين اإلسالمي السمح،

والوحدة الوطنية متعددة الروافد ،وامللكية الدستورية ،واالختيار
الديمقراطي ،يسندها قضاء مستقل منصف وفعال ،وإدارة ناجعة

ونزيهة وعدالة اجتماعية ومجالية .مع ضمان استفادة املواطنات
واملواطنني من خدمات اجتماعية عمومية تصون مواطنتهم

و تكفل كرامتهم ،وهي األسس التي ستمكننا من أن نتقدم
جميعا ،بثقة و ثبات ،نحو مغرب أفضل.
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I.Iحصيلة النموذج التنموي الراهن
لقد مك ّنت قراءة حزبنا ملختلف الدراسات والتقييمات الحزبية والوطنية

والدولية من أن نخلص إلى أن السياسات التنموية التي اعتمدها املغرب
منذ فجر االستقالل والتي كانت نتاج جهود مختلف الفاعلني أفضت إلى تحقيق

مها توطيد االستقرار
دة تحديات ،لع ّ
ل أه ّ
مجموعة من املكاسب ورفع ع ّ
السياسي ،و تعزيز البناء الديمقراطي ،و تجويد مناخ األعمال ،و تطوير ال ُبنى
التحتية ،ومواكبة االنتقال الديموغرافي ،و تثبيت خيار املبادرة الحرة ،واالنفتاح

على املحيط الدولي ،والتثمني النسبي للعمق التاريخي للمغرب.

ُ
1 .1مكتسبات ومنجزات معتبرة
ال يمكن لوطني منصف أن يجادل في ما ح ّققته بالدنا على مدار تاريخها

املعاصر من مصالحات و تطورات وإنجازات معتبرة في كل امليادين ،فقد انخرط
املغرب في مسار طموح من اإلصالحات السياسية والحقوقية واملؤسسا تية
واالقتصادية واالجتماعية ،والتي د ّعم مسيرتها جاللة امللك محمد السادس

،حفظه اهلل ،و ت ّوج هذا املسار في يوليو  2011باعتماد دستور ديمقراطي
يوسع الحقوق والحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ويعز ّز سلطة
ّ
واستقاللية القضاء ،ويق ّوي مؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية
والتنمية االجتماعية ،ويع ّبد الطريق أمام تحقيق النمو االقتصادي املستمر
والتنمية املستدامة ،في ظل من الحفاظ على التضامن والسلم االجتماعيني.

تهم توفير البنيات التحتية
هذا وقد اختار املغرب سياسة األوراش الكبرى التي
ّ
بمواصفات دولية ،وبلورة عدة استرا تيجيات قطاعية توفر الرؤية الالزمة
للفاعلني االقتصاديني واملستثمرين سواء املغاربة منهم أو األجانب حول

فرص االستثمار ببالدنا .وكان لهذه اإلصالحات أ ثر إيجابي تجلى بالخصوص في:

ª ªتقليص مهم ملعدالت الفقر ،حيث تراجعت نسبة الساكنة التي تعيش
تحت عتبة الفقر من  15.3في املائة إلى  4.8في املائة بني  2001و.2014

حــزب العدالــة والتنميــة
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دم ملموس على مستوى ولوج الساكنة للخدمات األساسية والسيما
ª ªتق ّ
املاء والكهرباء.

ª ªتسجيل معدالت مرتفعة ومتواصلة على مستوى االستثمار العمومي،
حيث بلغ متوسط االستثمار العمومي  30في املائة من النا تج الداخلي

الخام طيلة العشر سنوات األخيرة ( 197مليار درهم سنة  2018مقابل 71
مليار درهم سنة .)2006

ُ
2.2اختالالت وعوائق مربكة
باملقابل ،سمحت لنا ذات القراءة على الوقوف على جملة من اإلشكاالت الحقيقية
التي ما زالت تكتنف املسيرة التنموية الوطنية ،لعل من أهمها قصور دور

الدولة كرافعة للتنمية وضامنة للمنافسة الشريفة ،وضعف تنافسية وإنتاجية

االقتصاد الوطني ،وضعف تثمني الثروة البشرية ،باإلضافة إلى تسجيل اختالالت
متعددة على مستوى العدالة االجتماعية واملجالية والقطاعية .وارتبطت هذه

التحديات بمقاربة تدبيرية للسياسات العمومية تعاني من عدة نواقص أهمها:
ª ªغياب الرؤية االسترا تيجية املندمجة ،املتجاوزة للمقاربة القطاعية
املحدودة والتجزيئية ،سواء على مستوى التشخيص أو التخطيط؛

ª ªضعف التناسق واالندماج بل والتضارب في بعض األحيان بني مختلف
السياسات االقتصادية واالجتماعية :التحفيزات الجبائية والعقارية وأنظمة
الدعم (الفالحة ،العقار ،والصناعة نموذجا)؛

ª ªضعف على مستوى قيادة اإلصالحات والبرامج واملشاريع وغياب منظومة
حديثة ومندمجة للتتبع والتنزيل و تقييم السياسات العمومية ،وهي

معوقات ساهمت في عدم تنفيذ أو فشل تنزيل مجموعة كبيرة من
االختيارات الحيوية؛

ª ªلم يبلغ اعتماد مبدأ حرية املبادرة واالنفتاح االقتصادي أفقهما ومداهما
في غياب شروط وآليات ومؤسسات مراقبة املنافسة الحرة والشريفة

ومواصلة مظاهر ريعية كابحة لها؛
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ª ªتنامي رفض الفوار ق ووعي املواطنني املتزايد بحقوقهم و تعبيرهم أكثر
فأكثر ْ
عن عدم رضاهم وظهور احتجاجات و تعبيرات شعبية جديدة تربك كل

مرة املسار التصاعدي ،في ظل ثورة رقمية عميقة وغير مسبوقة ووسائط
ا تصال و تواصل جديدة تجاوزت الجميع؛

وقد كان لجوانب النقص عدد من التجليات واملؤشرات التي تدل على محدودية

النموذج التنموي الحالي وضعف أ ثره على املواطنني ،ومنها:

ª ªتأخر على مستوى مؤشر التنمية البشرية :حيث صنف املغرب عامليا في
املرتبة  123سنة  ،2016مقابل  130سنة 2012؛

ª ªتأخر على مستوى مؤشر إدراك الرشوة 81 :على  180سنة  ،2017مقابل 91
على  177سنة 2013؛

ª ªكثرة املوارد املخصصة للتربية والتكوين وضعف فعاليتها وأ ثرها:
ل مرتبة
s sس ّجل مؤشر جيني للتعليم  0.55نقطة ،وهو ما يجعل بالدنا تحت ّ
ي املرتبة 150؛
د متدن ّ ّية في التّصنيِف العاملي ،أ ْ
ج ّ

s sيبلغ متوسط سنوات الدراسة  4.3بالنسبة للساكنة التي يتعدى سنها
 25سنة ،في مقابل  8سنوات لتونس و 10سنوات لتركيا .مع العلم أن
عدد متوسط السنوات بالنسبة ملستوى تنمية متوسط يبلغ 6.2؛

s sيوجد املغرب وفق املؤشر الجديد للبنك الدولي حول الرأسمال البشري
والذي يقيس اإلنتاجية املستقبلية ،في املرتبة  98من أصل  157دولة.

ª ªضعف التنافسية واإلنتاجية ،حيث إن عددا قليال من الشركات املغربية
تتوفر على معدالت إنتاجية يضاهي مثيالتها في الخارج؛

ª ªنمو مستقر لكن غير كاف المتصاص البطالة و تحقيق العدالة االجتماعية،
وذلك من خالل مؤشرين أساسني:

s sففي الوقت الذي يبلغ فيه عدد البالغني سن الشغل سنويا ما يناهز
 ،230.000نجد أن االقتصاد الوطني ال يخلق إال ما يناهز  130.000منصب
حــزب العدالــة والتنميــة
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شغل سنويا منذ  .2000وهو ما يجسده كذلك ضعف معدل الشغل الذي
يبقى أقل من  50في املائة؛

 s sكما أنه في الوقت الذي يقل فيه معدل البطالة عن نسبة  10في املائة،
نجد أن نسبة البطالة عند الشباب في العالم الحضري تناهز نسبة  40في
املائة ،و 25في املائة عند الشباب ذوي الشهادات العليا و 22في املائة

عند النساء في العالم الحضري؛

ª ªتركيز فئوي قوي للثروة ،ال سيما من خالل تتبع:
s sمؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الدخل ،والذي لم يتقلص إال بشكل
ضعيف جدا من  0.41سنة  2001إلى  0.39سنة 2014؛

ب ْ
ِمن  64في املائة من األشخاص الذين شملهم البحث
s sكما أن ما يقرُ ُ
امليداني الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط سنة 2014اعتبروا
ّ
أن الفوار ق في املغرب عرفت ارتفاعاً ،مقابل  7.8في املائة فقط اعتبروا
ّ
أن الفوار ق عرفت تراجعا .و تعكس هذه املعطيات ضعف قدرة املحيط

واملؤسسا تي والسياسي على االستجابة
االقتصادي واالجتماعي
ّ

النتظارات شرائح واسعة من الساكنة و تحسني ظروف ع ْيشها؛

ª ªتركيز جغرافي قوي للثروة واالستثمار العمومي وغياب العدالة في التوطني
الترابي لالسترا تيجيات ولفرص االستثمار ومختلف املشاريع والبرامج:

s sساهمت  3جهات من أصل  12جهة ،إلى حدود سنة ، 2015بـ 58.3في
املائة من النا تج الداخلي اإلجمالي للمغرب ،وهي جهات الدارالبيضاء-

سطات ( 32في املائة) ،والرباط-سال-القنيطرة ( 16في املائة) ،وطنجة-
تطوان-الحسيمة ( 10.1في املائة).

IIIIالمغرب في عمق ديناميات التحول واالنتقال
يقتضي الحديث عن النموذج التنموي املغربي ،بمقتضى الضرورة املنهجية،
الحديث عن واقع املغرب الراهن ومآل املجهودات التنموية التي تستهدف

الرقي به .ذلك أن هذا التشخيص املزدوج ،للواقع وللنموذج ،سيتيح لنا الفرصة
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للوقوف على مكامن القوة والنقص التي عرفتها مسيرة التنمية خالل ستة

عقود من زمن املغرب ما بعد االستقالل ،و تقييم نتائجها ومآالتها في ظل ما
يعتمل في الواقع املغربي من تحوالت وانتقاالت .حيث نرى إن أي مجهود تنموي

مستقبلي معني بترصيد ما فات من مكتسبات ومنجزات ،و تجاوز اإلخفاقات

والعوائق واالختالالت.

استحضارنا في حزب العدالة والتنمية لتشخيص الواقع املغربي ،بما يعتمل فيه

من تحوالت وانتقاالت ،نابع من قناعتنا بأن أحد أعطاب التنمية ببالدنا يتجلّى
في عدم التالؤم بني سرعة دينامية التحوالت وسرعة دينامية االنتقاالت ،مما

يدفعنا إلى القول بأن أحد اإلشكاالت التي تتخبط فيها السياسات التنموية
ببالدنا ترجع إلى التفاوت الكبير بني اإليقاع املوضوعي للتحوالت الواقعية

واإليقاع اإلرادي للسياسات االنتقالية.

وهو األمر الذي يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بني اإليقاعني :تنامي إيقاع املطالب

واالحتياجات التي تفرضها التحوالت الشعبية واملجتمعية ،وبني تواضع إيقاع
االستجابات واإلمكانات وإنتاج الثروات و تدوير املنافع التي تقدمها مؤسسات

الدولة وأجهزتها ،وكأننا باستجابات االنتقاالت ال تغذي ،بما يكفي ،الحجم

املتزايد ملتطلبات التحوالت .وهي التحوالت واالنتقاالت التي من املفترض أن

يشكل التعاطي معها باعتبارها “بؤرا/عتبات” ألي نموذج تنموي منشود إمكانا
لتأطير السياسات العمومية للدولة واملجهودات املدنية للمجتمع بما يح ّقق

األهداف املتوخاة.

1 .1ثالثة تحوالت سريعة ومؤثرة
حبا اهلل املغرب بمجموعة من الخيرات والنعم التي سمحت له بأن يتبوأ
مقاما معتبراً بني األمم واملجتمعات ،فتتبع تاريخه العميق أو تطور جغرافيته

البشرية يكشف مدى رسوخ الدولة واملجتمع املغربيني ،ويميط اللثام عن
إبداعية اإلنسية املغربية و تم ّيز تقاليدها في العيش والعمران.

ل املغرب في عمق التحوالت واالنتقاالت ألسباب عدة تعود
وعلى مر ّ القرون ،ظ ّ
إلى طبيعة موقعه الجغرافي أو ظروفه التاريخية ،والتي فرضت عليه خوض

العديد من التحديات ومواجهة الكثير من التهديدات التي استهدفت كيانه
حــزب العدالــة والتنميــة
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واستقراره .إذ أبدى املغاربة تفانيا كبيرا في الذوذ عن حرمة التراب الوطني
والدفاع على وحد ته واستقالله وسياد ته السياسية والحضارية ،أو بالعمل من

أجل تنميته وإعالء قيمته و تعزيز إشعاعه الديني والحضاري.

واليوم كما األمس ،يواجه املغرب العديد من التحوالت التي تعتمل ضمنه،
والتي يلزمه التعاطي معها بما يلزم من اهتمام وعناية ،استثمارا ملا توفره من
فرص واعدة ،واحتياطا ملا يمكن أن تحمله من تحديات وإكراهات.
1 .1.1تحول ديمغرافي وجيلي
منذ أن أنجز املغرب املستقل إحصاءه السكاني األول سنة  ،1960لم يكن عدد

دى
املغاربة يتجاوز حينها  11,6مليون نسمة ،غير أنه في حدود سنة  2014تع ّ

عدد سكان املغرب  34مليون نسمة ،بالرغم من انخفاض نسبة النمو السنوي
جراء انخفاض معدالت الخصوبة وضعف إقبال الشباب املغربي على الزواج

و تشكيل األسر و تغ ّير السلوك اإلنجابي للنساء املغربيات.

وعلى الرغم من كل اإلكراهات التي يمكن أن يطرحها ،يبقى هذا التح ّول السكاني
مهما ملا يشكله من فرص ديموغرافية واعدة من شأنها أن توفر للمغرب
“موارد بشرية” حيوية ،إن تجاوزنا منطق التعاطي معها باعتبارها عبئاً اجتماعياً،

وأحسنا استثمارها و تأهيلها لتغدو آنذاك بمثابة إمكان بشري وإضافة نوعية
ألي تنمية منشودة.

وبالتأكيد فإن الدولة ،قد استطاعت ،من خالل سياسا تها العمومية ،التحكم في

منسوب تزايد السكان و تفادي مخاطر “االنفجار الديموغرافي و”التزايد السكاني”،
بما يسوقانه من تبعات و تحديات كان من الصعب على مختلف الحكومات أن

تتفاعل معها .وانضاف إلى البرامج العمومية ،في هذا املضمار ،تقلّب العديد
من تقاليد العيش االجتماعي من قبيل تأ ّ
خر سن الزواج ،و ترشيد األزواج لعدد
مواليدها ،و تمديد عمر التّمدرس ،وصعوبة ولوج سوق الشغل ،كلها عوامل

ساهمت في تأطير معدالت التزايد السكاني الوطني.

ل أمراً ثابتاً ،مما
وعلى أهمية قيمة هذه املعطيات ،فإن التزايد الديموغرافي ظ ّ
كان له انعكاسات على الهرم السكاني والبنية العمرية للمغربيات واملغاربة،
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إذ عكس هذا التحول الطابع الشاب املتنامي لقاعدة الهرم السكاني ،في مقابل

استقرار نسبي لعدد املسنني .وهو التحول الذي من شأنه أن يجلب معه
مجموعة من اإلشكاليات األساسية الراهنة املتعلقة بقضايا التربية والتشغيل
واإلدماج االجتماعي والتنشئة السياسية واملدنية ،أو التي من املرتقب أن
تطرح تحديات مستقبلية جراء تسارع سيرورة الشيخوخة و تقلص نسبة األجيال

الشابة و توسع أمد الحياة و تناقص الوفيات في مقابل استقرار معدل الوالدات.
1 .1.2تحول ترابي ومجالي
تشير الدراسات واألبحاث الديموغرافية أو املتعلقة بالجغرافيا البشرية إلى أحد

التحوالت املهمة التي يشهدها الوطن واملتعلقة بدينامية املجال والتطور
الحضري واملتوقع استمرارها في السنوات املقبلة .ذلك أن نسبة التمدين

باملغرب ظلت محدودة لم تتجاوز  8باملائة من مجموع السكان بدايات القرن

العشرين ،لتدنو من  29باملائة عند أول إحصاء للسكان سنة  ،1960ثم ليرتفع

إلى حدود  55باملائة سنة  ،2004لتتجاوز نسبة  60باملائة بمناسبة إحصاء .2014
ولعلّه التنامي الذي يؤشر على تحول مجالي مهم جراء ارتفاع معدل نمو املجال
الحضري في مقابل انحسار املجال القروي .ويكفي أن نذكر بأن منسوب النمو

الديموغرافي باملدن يصل إلى  2,1باملائة مقابل ناقص  0,01باملائة في الوسط

القروي .كما توضح املعطيات التي أعلنتها املندوبية السامية للتخطيط عن
مقدار الكثافة السكانية التي تشهدها خمس جهات والتي تضم  70باملائة من

السكان ،في املقابل يقطن  30باملائة باقي الجهات األخرى .ينضاف إليه تنامي
معدل الهجرة من القرى إلى املدن جراء ارتفاع جاذبية العيش في املدن و ّ
ترشح
الدينامية الحضرية لالستمرار في التزايد.

كل هذه التحوالت تطرح العديد من التحديات املرتبطة بحكامة إعداد التراب
و تدبير املجال وآفاق سياسات املدينة و تنظيم األنشطة اإلنتاجية والتنافسية
ووضع سياسات استباقية لتدبير مستقبل املدن املتوسطة والحدودية أو

تلك القائمة على اقتصاديات هشة أو ثروات مهددة بالنضوب .وفي املقابل
تطرح ظاهرة الهجرة العديد من اإلشكاالت املتعلقة بسؤال املجال القروي

ومستقبله.

حــزب العدالــة والتنميــة
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1 .1.3تحول ثقافي واتصالي
هد كل من التحولني السالفي الذكر الطريق لتبلور تحول نوعي ثالث بات
م ّ
يعتمل في العمق في املجتمع املغربي ،والذي يمكن أن ننعثه بالتحول
الثقافي واالتصالي.ويكاد يختر ق هذا التحول مجمل الكيان االجتماعي بممارسا ته

األخالقية وقواعده السلوكية.

وهو التحول الذي يؤشر على تفاعل كبير بني املنظومة املرجعية والقيمية

للمغاربة وبني سيرورات الحياة الحديثة ومنطقها .وطبعا فقد أرخت هذه
التحوالت على العالقات االجتماعية واألسرية ،إذ بدأت تبرز للوجود انشغاالت

وممارسات جديدة بالرغم من إصرار أغلب املغاربة على تقدير قيمة التضامن

األسري والتآزر االجتماعي املستند إلى املفهومات والقيم الدينية.

بيد أنه بالرغم من تنامي بعض مظاهر النزوع الفرداني ،إال أن الترابط العاطفي

واالجتماعي بني أفراد األسرة الواحدة ما يزال يقاوم .بل إن أهل االختصاص

يالحظون أن العديد من األسر النووية شرعت تختار في اآلونة األخيرة استرجاع
نمط العيش في إطار األسر املمتدة ،ال سيما من خالل حرص األزواج للسكن

بالقرب من اآلباء للتعاون والتغلب على املشاكل والصعوبات التي تطرحها
الحياة اليومية ،حيث بات األجداد واآلباء واألحفاد يعيشون في مكان متقارب

في إطار من تقاليد العيش ضمن منطق األسرة الكبيرة.

وبإزاء هذا املعطى ،تغدو فئات الشباب مجاال مهما لتنامي وتيرة التحول الثقافي

وتأثرا بها ،وذلك بفضل انفتاح الشابات والشباب املغاربة على وسائط التواصل
االجتماعي وفضاءات البحث الشبكي ،مما حمل تحوال عميقا في نمط فهم وتفاعل
هذه الفئة مع الواقع واملستقبل .واليوم ،يبدو ضروريا االنكباب حقيقة على إنجاز

الدراسات السوسيولوجية واألبحاث الثقافية لفهم دينامية هذا التحول ومدى
تأثر الشبيبة الوطنية به .ألن التحكم في صناعة املستقبل املغربي مرهون بمدى

القدرة على فهم متتالية هذا التحول وحجم تأثر الشباب به.

2.2ثالثة انتقاالت بطيئة ومتعثرة
في مقابل التحوالت الثالثة السابقة ،يعرف املغرب ثالثة انتقاالت أساسية

واعدة ،يشكل النجاح في إنجازها شروطا ال غنى عنها في النموذج التنموي
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املستقبلي .واملغرب مدعو ،بكل مؤسسا ته الوطنية وقواه الحية وبكل القوة

والثبات ،إلى االنخراط بالجدية والتوافق الالزمني إلنهاء حالة الوضع االنتقالي
املستمر ،ويتعلق األمر باالنتقالني الديمقراطي واالقتصادي ،والذي يشهدهما

املغرب منذ  60سنة.

ينضاف إلى هذين االنتقالني انتقال ثالث مرتبط بالدينامية الجيوسترا تيجية
التي يعرفها املحيط املغربي ،ال سيما على الصعيد املتوسطي واإلقليمي

والقاري .إذ تعرف املنطقة تنافسا حادا بني القوى الدولية الساعية إلى بسط
نفوذها االسترا تيجي أو االقتصادي أو تعمل للحفاظ على مصالحها وحضورها

باملنطقة.

2 .2.1انتقال ديمقراطي إيجابي مطبوع بتردد
منذ أن حاز املغرب استقالله وهو يعيش مخاض انتقال ديمقراطي متر ّدد
بسبب حدة الصراع الذي شهده املغرب غداة االستقالل .وهو الصراع الذي حال

سر السبيل نحو انتقال املغرب إلى مصاف
تج ِّ
دون إمكان بلورة لحظة توافقية َ
الدول الديمقراطية .وبقدر وجود احتداد الصراع حول موضوعات جوهرية من
قبيل مآل السلطة التأسيسية لوضع أول دستور للمملكة وصورة املغرب في

املستقبل و تقييم ا تفاقية إكس ليبان ..وغيرها من املوضوعات ،بقدر ما شهد
املغرب فترات من تقارب وانفتاح سياسيني ،بما مهد الطريق إلمكان إنجاز تقدم

في إقرار دسا تير أكثر ديمقراطية .فكانت دسا تير  62و 72و 92محاوالت لتكريس

ل آخرها تجربة دستور  96والتي كانت متبوعة بتجربة التناوب
تجربة انتقالية ،لع ّ

التوافقي و تجربة العدالة االنتقالية .غير أنه سرعان ما تم التراجع عنها ليرتد
الواقع املغربي إلى مرحلة ما قبل تجربة التناوب التوافقي ،إلى أن جاء حراك

 20فبراير والتي تجاوبت معه اإلرادة امللكية بالحكمة واالستباق الالزمني في 9
مارس ،بما أفضى إلى إنجاز استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية سابقة ألوانها

سنة  ،2011بعد أن تم اعتماد دستور جديد بمنهجية جديدة.

خالصة األمر أن املغرب ملدة ستني سنة وهو يعرف حالة من التردد و”الالحسم”

في اختيارا ته الديمقراطية ،بالرغم من أن املنحى العام ملسار الدمقرطة يبقى
إيجابيا ومستمراً.

حــزب العدالــة والتنميــة

األمـــانة العامــــة

17

مذكرة حزب العدالة والتنمية بخصوص النموذج التنموي 12 -مارس 2019
2 .2.2انتقال اقتصادي واعد لكنه متأرجح
وفقا للمؤشرات الرقمية واملعطيات املالية ،يعتبر املغرب من الدول النامية،
بفضل ما يتوفر عليه من إمكانات ومقدرات و ثروات تؤهله لتطوير واقعه
االقتصادي و تحسني وضعه على الصعيد الدولي و تقوية قدرا ته التنافسية.

وبقدر ما يتمتع به االقتصاد الوطني من إمكانات واعدة ،إال أنه ظل يعاني من
مجموعة عوائق واختالالت تحول دون تح ّوله إلى اقتصاد في مستوى التطلعات
وقادر على مواجهة التحديات .إذ أن مجمل الحصيلة االقتصادية ظلت متأرجحة
بني إيجابيات الحفاظ على التوازنات االقتصادية و تقوية قدرات الجذب االستثماري
و تعزيز العالقات االقتصادية للمغرب سواء مع أوربا أو أفريقيا ،وبني سلبيات
اقتصاد تخترقه معاول الريع واالحتكار واالقتصاديات العائلية .هذا باإلضافة إلى

ضعٍف في ترجمة اإلصالحات املاكرو اقتصادية إلى عوائد تمس املواطنات

واملواطنني في حيا تهم اليومية.

و تستدعي اللحظة إجراء مجموعة إصالحات اقتصادية وطنية تعيد إصالح الواقع

االقتصادي الوطني ببناء هندسة مؤسسا تية وقطاعية حديثة تستجيب
وضرورات االنخراط في استرا تيجيات اقتصادية طموحة ،تنمي الطفرات املهمة

التي يرنو املغرب إلى تحقيقها لتنويع اقتصاديا ته ومعالجات اختالالت توازنات
التجارة الخارجية وعوامل ضعف القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني.

فمن غير املقبول أن يفوت املغرب كل الفرص املتاحة أمامه ،خاصة وأن كل

املؤشرات االقتصادية واملالية تفيد بأن املغرب يحوز كل اإلمكانات التي تؤهله
لولوج نادي الدول الصاعدة.

2 .2.3انتقال قلق للمحيط الجيوستراتيجي للمغرب
يتموقع املغرب ضمن مشهد إقليمي وقاري سمته العامة تنافس كبير

بني العديد من القوى الدولية التي تسعى جاهدة ،إما للحفاظ على مصالحها
التقليدية ،أو من أجل بسط نفوذها .خاصة وأن املنطقة تتمتع بمجموعة من

الثروات واملقدرات الحيوية كالنفط والغاز واملوارد الطبيعية األولية واملعدنية.

واليوم تنظر العديد من القوى العاملية للمنطقة باعتبارها خزانا استرا تيجيا
للموارد األولية والطبيعية في العالم ،بما يمنحها القدرة على تلبية الحاجات
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الدولية املتزايدة على هذه املواد .هذا ،عدا الرهانات األمنية املتعلقة بمحاربة

اإلرهاب والجريمة املنظمة العابرة للدول و تجارة األسلحة والبشر واملخدرات.

واملغرب ،شأنه شأن باقي دول املنطقة ،يتابع توجهات القوى الدولية

املتنافسة ويتفاعل معها بطريقته الخاصة .وهو ما يقتضي التعامل مع هذا
املعطى باعتباره فرصة و تهديدا في نفس الوقت ،بما يستلزمه ذلك من بناء

ديبلوماسية وطنية أكثر وضوحا و تماسكا .أكثر يقظة واستباقية ،حريصة
على املصالح املغربية ،وقائمة على مبدأ تنويع الشركاء و تجسير التعاون مع

املنتظم األممي ،و تعميق االنتماءين املغاربي واإلفريقي ،مع الحرص الدائم
على تعزيز الحضور في النظام اإلقليمي العربي ومنظمة التعاون اإلسالمي.
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ينطلق حزب العدالة والتنمية من مرجعيا ته املذهبية والفكرية ،و توجها ته
البرنامجية ،لجعلها مرتكزات ومنطلقات لبلورة مقترحا ته لبلورة نموذج تنموي

متجدد ،يعتبر االختيارات االقتصادية واحدة من االختيارات ال وحيدة ،ويقوم على
مرجعية قيمية منيعة ،و تعاقدات اجتماعية جامعة ،ويكرس التشارك واالندماج

من الرأسمال
وربط املسؤولية باملحاسبة ،ويترجم االلتزامات إلى سياسات ،ويث ّ

املادي والالمادي .ومن أجل بسط تلك املرتكزات ،تحدد هذه املذكرة مفهوم

النموذج التنموي و تتطر ق في هذا املحور ألهم التوجهات املؤطرة الختيارا ته.

I.Iفي مفهومنا للنموذج التنموي
درجت أغلب الدراسات العلمية والتوجهات الفكرية على تعريف مفهوم
“النموذج التنموي” بأنه ذلك اإلطار العام والشامل الذي يتضمن مجموعة من

االختيارات الكبرى املهيكلة واملوجهة لسياسات تدبير وإنماء الواقع الوطني
بمختلف مستويا ته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية والثقافية
والبيئية .وهو ما يقتضي العمل على واجهتني :أوالهما ،توفير منظومة سياسية

واقتصادية واجتماعية وحقوقية و ثقافية مالئمة إلنتاج الثروة و تثمينها،
و ثانيهما توفير شروط التوزيع العادل واملنصف واملستدام للثروة بني مختلف

الفئات االجتماعية والقطاعات االقتصادية واملجاالت الترابية.

غير أنه بالرغم من التقارب في التعريفات العلمية ملفهوم النموذج التنموي ،إال

أن التجارب التنموية الدولية تأ تي مختلفة بالنظر إلى تمايز املفاهيم النظرية

والتفضيالت التصورية املؤسسة لكل اختيار تنموي بعينه .وفي هذا اإلطار،
يرى حزب العدالة والتنمية أن النموذج التنموي املناسب لسياقنا املغربي

هو ذاك النموذج املنسجم مع مقومات الهوية الوطنية الجامعة ،ومنطلقاً من
مفهوما تها األساسية التي تُعبر عن خصوصية التجربة التاريخية لبالدنا و تم ّيز

خبرتها الحضارية األصيلة ،في تفاعل مستمر مع مستجدات العصر وانفتاح

متواصل على تحوالته و تطورا ته ومكتسبا ته ،وفق رؤية تعبر عن إبداع اإلنسان
املغربي في الوفاء ملقومات الذات الوطنية واإلفادة من الكسب اإلنساني

العاملي.
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وبناء على هذا األساس ،فإن حزب العدالة والتنمية ُيش ّيد معالم منظوره

دى املفهوم التقليدي الذي يركّز على األبعاد
للنموذج التنموي وفق صيغة تتع ّ
االقتصادية واملالية والعمرانية ،بحيث يرى أن النموذج التنموي الناجح هو ذلك
الذي يجعل “اإلنسان/املواطن” أساس أي تصور تنموي وفي الصلب منه.

يمس كل
لذلك ،فإن النموذج التنموي الذي ينشده الحزب هو ذاك النموذج الذي
ّ

مستويات التركيب اإلنساني ،ويجيب على مختلف احتياجا ته الروحية واملادية

والفكرية والسلوكية .بحيث يغدو اإلنسان ،في بعديه الفردي والجماعي ،منطلقاً

ً
وغاية لكل تنمية ديمقراطية واقتصادية واجتماعية و ثقافية وبيئية.

وبحكم أنها تنشد تنمية اإلنسان بما هو كيان مركّب املستويات ومتعدد

األبعاد ،فإن التنمية املنشودة هي تلك التنمية التي تحوز شروطها الجامعة،
بما يجعل منها تنمية شاملة ،وفقا ملا سلف ذكره ،ومتكاملة في توجها تها

ومجهودا تها ،وعادلة في استجابا تها و توزيع عوائدها ومقدرا تها ومنافعها،

لتعم كل املواطنني و تشعرهم بالعدل والكرامة ،وبما يعزز انتماءهم للوطن
ويقوي انخراطهم في خدمته ورق ّيه .فضال عن أنها تنمية مستدامة تجيب على
املتطلبات الراهنة العاجلة ،دون أن تهدر حقوق األجيال املقبلة واحتياجا تها

اآلجلة.

وعالقة بموضوع دور الدولة في النموذج التنموي ،فإننا نرى في حزب العدالة

والتنمية أن نجاح النموذج التنموي في سياقنا الوطني ،بما يراعي مقومات
الخبرة املغربية املمتدة في التاريخ ،ويستفيد من مآالت العديد من التجارب
التنموية الدولية ،هو ذلك النموذج التنموي الذي يتكامل فيه “دور الدولة”

و”فعالية املجتمع” للنهوض بأعباء التنمية ال كما تذهب بعض االختيارات

التي ترى بأن دور الدولة يلزمه االقتصار على حراسة الفعالية التلقائية لقوانني
ديها ،وفقا ملا تنظ ّر له أطروحة الدولة الدركية املحايدة؛ أو أن
السوق دون تع ّ

يكون دورها دورا مهيمنا ورياديا مؤطراً ومو ّجها لحركيتي السوق واملجتمع ،كما
تنظ ّر له مدارس التخطيط االقتصادي املو ّجه ونظريات الدولة التدخلية القائدة.

فالرؤية املتوازنة لهذا املوضوع اإلشكالي هي تلك التي ترى بأن أي تجربة
تنموية تبقى تجربة معرّضة للهشاشة ،ولربما الفشل ،إن هي تمحورت حول
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الدولة واستبعدت املجتمع ،أو تركت املجتمع دون تأطير الدولة .فدور الدولة
ثابت في القيام بـ:

أ) التنشيط االقتصادي و توفير شروط تطوره و تعبئة إمكانا ته و تهيئ املناخ

املناسب للرفع من حركيته االستثمارية؛

ب) التدخل ملعالجة االختالالت االجتماعية ومظاهر التفاوت املجتمعي بإقرار

سياسات تضامنية تفضي إلى تعزيز التوازن والتكافل االجتماعي بني مختلف
فئات املجتمع ومختلف جهات الوطن الواحد؛

ج) تعزيز الحكامة االقتصادية و تأمني شروط املنافسة االقتصادية من خالل

الحرص على تكريس مبادئ الشفافية واملحاسبة وسيادة القانون ،و تثبيت
قواعد اقتصاد وطني حقيقي منتج للثروة وللشغل ،بما يقتضيه ذلك من محاربة
االقتصاديات الريعية والطفيلية واالحتكارية..إلخ.

وبإزاء دور الدولة ،فإن املجتمع معنيّ ،بدوره ،باالنخراط في أي مجهود تنموي
بإسناده و تسريع و تيرته و تعزيز إمكانا ته ،واستدراك اختالالته ونقائصه وقصوره.
فكل فعالية تنموية تُصاغ بمعزل عن املجتمع تبقى فاشلة وغير مفضية إلى
نتائج حقيقية ،من جهة أن جهد الدولة يبقى قاصرا على تغطية كل املجاالت

واإلجابة على كل الحاجيات ،كما أن املجتمعات تختزن طاقات وقدرات ،مادية

ومعنوية ،هائلة وجب حسن استثمارها بما يعود على املجتمع والدولة بالنفع،
سواء من خالل تعبئة اإلمكان البشري أو من خالل توظيف موارد الثروات

املادية والالمادية ،أو من خالل تفعيل منظومة القيم الجماعية املحفزة على
العمل واملبادرة والتفاعل اإليجابي.

ومن دون أدنى شك ،فإن تجربتنا الحضارية حبلى بالعديد من النماذج التي تؤشر
على قيمة انخراط املجتمع في النهوض بأدوار حاسمة في مسار تطور الوطن

و تنميته ،ويكفي أن نتذكر أدوار حاسمة ملجموعة من املؤسسات كاألسرة
واملسجد والتشك ّالت املدنية الجامعة ،أو بعض اآلليات التي تختزنها منظومتنا
التشريعية كالوقف والزكاة واللتني اضطلعتا ،وما تزاالن ،بدور كبير في إعادة
توزيع الثروة والحيلولة دون تركزها.

حــزب العدالــة والتنميــة

األمـــانة العامــــة

25

مذكرة حزب العدالة والتنمية بخصوص النموذج التنموي 12 -مارس 2019
وعلى أساٍس من هذه التوجهات ،نعتقد في حزب العدالة والتنمية أن التأسيس

لنموذج تنموي جديد وواعد ،يستدعي تحصيل أهم شروطه ،والتي يمكن أن
نجملها في:

ª ªأوال :حسن االنسجام مع مقومات الهوية الوطنية وموارد خبرتها التاريخية
والحضارية؛

ª ªثانيا :حسن االنفتاح على الكسب اإلنساني واإلفادة من تطوراته وأدواته؛

ª ªثالثا :حسن شمول مقومات اإلنسان باعتباره منطلقا وغاية لكل فعل تنموي؛
ª ªثم رابعا :حسن تكامل أداء الدولة ومجهودات املجتمع وفق رؤية متوازنة
ومتوافقة.

IIIIفي المداخل العامة لمقترح النموذج التنموي
لبلورة نموذج تنموي ينتج الثروة ويستجيب لحاجيات املجتمع املغربي ويحقق

العدالة االجتماعية واملجالية والقطاعية ،ويواكب التطورات واملستجدات التي

يعرفها املغرب والعالم من حوله ،يؤكد حزب العدالة والتنمية على خمسة
مداخل توفر االنسجام والتوازن املفترض في أي نموذج تنموي منشود .وهي:

1 .1تثمين الوطن وتعزيز االنتماء إليه
إذ أن نقطة بداية أي نموذج تنموي تتجلى في تثمني الوطن و تعزيز االنتماء
إليه .فنماء الوطن وازدهاره هو املقياس الذي من املمكن أن نحكم على

أساسه بنجاح املجهود التنموي من عدمه .والوطن هنا يختزل معنييه املادي

واملعنوي ،إذ أن الوطن هو التعبير عن اإلطار الجامع للمصالح كلها ،وبرقيه
يتحقق رقي ما دونه من وحدات ومكونات ،وال سبيل لحل مشاكل األفراد الجزئية
إال بحل مشاكل الوطن الكلية ،لذلك فإن الغاية الجامعة يمكن إجمالها في

تنمية الوطن وجعل مصلحته فوق أي مصالح أو اعتبارات أخرى.

2.2تحصين المجتمع وتمنيع الدولة
إذ أن أحد مقاصد هذا النموذج تنمية املجتمع ،في بعدها القيمي والثقافي أو
على صعيد بعدها االجتماعي واالقتصادي ،وهي تنمية تمر ّ ضرورة عبر مدخل
تحصني املجتمع في أمنه القيمي واستقراره الثقافي وسلمه االجتماعي.
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وبإزاء مقصد تحصني املجتمع ،يبرز هدف تمنيع الدولة ،بمعنى تقوية مناعتها

ضد أي أمر يضر بمصلحتها أو يحول دون أدائها ألدوارها .ومن مقتضيات التمنيع،

ترصيد مكتسبات مسارها الديمقراطي والحقوقي والتنموي ،والحيلولة دون
االرتداد أو التراجع عنه.

3.3توطين المغرب في مصاف الدول الصاعدة
إذ أن املغرب يحوز مؤهالت ومقدرات بشرية وطبيعية من قبيل التوفر على
توجه نحو القطاعات الواعدة ،وعلى نظام لليقظة االقتصادية استطاع أن يجنبه

العديد من املشاكل والتحديات ،فضال عن تحسن نسب نفقات البحث واالبتكار
في النا تج الداخلي الخام ،أو التحكم في نسبة عجز امليزانية ،أو ارتفاع قدرا ته

في الجذب االستثماري ،مما يمكنه من تعزيز حضوره االقتصادي في عالم شديد
التنافس.

4.4تكوين اإلمكان اإلنساني وتأهيله
إذ يشكل اإلمكان اإلنساني الوطني ثروة مهمة ومدخال أساسا من مداخل
التنمية املستدامة ،شريطة أن تتجه مجهودات الدولة إلى تكوينه و تأهيله

لتأمني انخراطه في العمليات التنموية ،وهو ما يقتضي عمل الدولة على توفير
شروط االندماج في مجتمع املعرفة ،والتسريع من و تيرة اإلصالحات الجوهرية
ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي و تكوين األطر.

5.5تمكين المواطن سياسيا وحقوقيا ومدنيا
إذ أن أحد أعطاب السياسات التنموية السابقة أنها كانت تفتقر إلى البعد

التشاركي الذي يسمح للمواطنات واملواطنني باملشاركة في صناعة القرار

الوطني .واليوم ،يبدو أن الكل يعي قيمة التالزم بني الديمقراطية والتنمية،
إذ جاء دستور  2011ليجعل من الخيار الديمقراطي ثابتا من الثوابت الدستورية،

كما عضد مسار الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية حرصا على
تمكني املواطن ،سياسيا ومدنيا ،من املشاركة في صناعة القرار العمومي

على الصعيدين الوطني واملجالي .ألن واقع الحال يؤكد بامللموس أنه ال تنمية
مستدامة ومستمرة من دون انخراط عموم املواطنني واهتمامهم و تعاونهم.
حــزب العدالــة والتنميــة
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I.Iتحفيز القيم المغربية وتملكها وتنزيلها
يقتضي بناء أي نموذج تنموي السعي لتنفيذ حقيقي وأمثل وديمقراطي
للعقد االجتماعي الذي كرسه دستور  ،2011و ترسيخ قيمه ومرتكزا ته ،و تقليص

التفاوت املسجل بني ما نصت عليه مقتضيا ته من مبادئ وإجراءات وأهداف

نبيلة وما أفضى إليه تنزيله من نتائج يسيرة ،بما يكفل دعما الختيار بلدنا الذي
ال رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ،تواصل بعزم
مسيرة توطيد و تقوية مؤسسات دولة حديثة ،مرتكزا تها املشاركة والتعددية
والحكامة الجيدة ،وإرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن

والحرية ،والعدالة االجتماعية ،ومقومات العيش الكريم ،في نطاق التالزم بني
حقوق وواجبات املواطنة ،وهو ما من شأنه أن يعزز أجواء الثقة واملصداقية

التي تعتبر أساسا للحماس الوطني والتعبئة الجماعية والتنافس البناء.

ومن خالل دراسة مقارنة ،تبني لنا أن التجارب التنموية الناجحة في العالم
تأسست على استثمار قيم أصيلة في مجتمعا تها ،من قبيل املسؤولية
والتعاون واحترام القانون والنظام العام و تقدير قيمتي الوقت والعمل واحترام

اآلخر والتفاني في القيام بالواجبات و تدبير االختالف بطر ق حضارية وعبر
التنافس السلمي .واملغرب ،كبلد شكل جسرا بني حضارات أوربية وإفريقية
وعربية وإسالمية ،تم ّيز على مر العصور بمجموعة من القيم الحضارية التي
راكمها ،منها ،على سبيل املثال ال الحصرِ ،قيم االنتماء وحب الوطن (التضحية

والبذل والدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية) وِقيم التكافل والتضامن (العمل

التط ّو عي والخيري واألوقاف) وقيم املواطنة (املشاركة ،وال َّتعددية ،والحكامة،

وال َّتـالزم بني الحقوق والواجبات) وقيم االنفتاح واالعتدال وال َّتسامح.

وألن النجاح في تنزيل أي نموذج تنموي يقتضي بلورة دينامية مجتمعية
ايجابية ،فإن الفرصة اليوم سانحة لتقوية قيم العمل واالستقامة والعدالة

االجتماعية واملجالية ،والسترجاع دور األسرة كلبنة أساسية في غرس هذه

القيم و توريثها ،تمكينا لتوفير الخدمات ،وصون كرامة املواطنني واملواطنات،
و تحصني السلم املجتمعي من الهزات واالضطرابات ،ولدعم قيم اإلبداع
حــزب العدالــة والتنميــة
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واالبتكار ،تمكينا إلطالق الطاقات الحية في املجتمع والسعي نحو مستقبل

آمن ومتطور ،ومكانة متميزة بني دول العالم.

هذه القيم تحتاج اليوم إلى مجهود جماعي إلعادة إحيائها وإبرازها و تملكها من
طرف مختلف املواطنني ،و تنزيلها من طرف مختلف املؤسسات ،و توريثها
لألجيال الالحقة بما يجعل منها رافعة الستنهاض الهمم وللعمل الوطني

الجماعي ،ولزرع الثقة و تعزيزها ،و تجميع الجهود و توجيهها ،وإذكاء الحماس

الضروري لترسخ ثقافة التحلي باملسؤولية واملواطنة امللتزمة ،التي تتالزم
فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ،و تناهض السلبية والعدمية و تعيد

االعتبار لثقافة الكد والعمل مقابل ثقافة التواكل واالنتظارية.

IIIIتحسين المناخ السياسي للمغرب وتعزيز حضوره الدولي
توافق املغاربة سنة  2011على دستور يؤكد خيار املغرب الذي ال رجعة فيه في
بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون .وأكد هذا الدستور أن اململكة

املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،متشبثة بوحد تها الوطنية والترابية،
وبصيانة تالحم و تنوع مقومات هويتها الوطنية ،في ظل تشبث الشعب

املغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار ،والتفاهم املتبادل بني

الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء .كما كرس هذا الدستور الحقوق والحريات،
ومبدأ فصل السلط ،و توازنها و تعاونها ،وأكد على القضاء كسلطة مستقلة،
لها واجبات مهنية وأخالقية ،وكشريك في املسؤولية على الحفاظ على السلم

االجتماعي ،و تكريس سيادة القانون وخضوع املغاربة له على قدم املساواة،

و تثبيت حريات التنظيم والعمل التطوعي واملدني ،ومحاربة الريع والفساد.

وحيث إن عموم املغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يتم تنزيل مقتضيات هذا

الدستور على الوجه األكمل واألفضل ،فإننا نقترح في هذا املجال تكريس
سلوك نموذجي للدولة ومؤسسا تها تجاه تنفيذ أحكامه ،سعيا إلى إرساء دولة

الحق والقانون و تعزيز املكتسبات والتصدي لكل االنتهاكات أو التراجعات أو

اإلخالالت أو املضايقات التي تمس بالحقوق والحريات ،والتطبيع النهائي مع
الديمقراطية ،واحترام اإلرادة الشعبية باحترام التعبير الحر للناخبني ،والقطع
مع املمارسات القاضية بدعم اإلدارة لحزب معني على حساب أحزاب أخرى،
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ودعم استقاللية القضاة ،و تقوية األحزاب السياسية و تطوير أدوارها وضمان

استقاللية قرارها ،لتسهم في بلورة وعي سياسي شعبي يحتاج إلى الكثير من
العقلنة واملالءمة مع مستلزمات التحول الديمقراطي ،وفي التفاعل اإليجابي

مع انتظارات املواطنني والتجاوب مع مطالبهم املشروعة ،كما نقترح إيالء
أهمية خاصة لدور البرملان في تقييم السياسات العمومية ،و ترسيخ دور

املجالس املنتخبة في تدبير شؤون املواطنني و تفعيل اختصاصا تها و تعزيز
مواردها املالية و تطوير مواردها البشرية ،و تطوير اإلعالم وإدماجه في املجهود

التنموي ،وإدماج مغاربة العالم كرافد أساسي في البناء الديمقراطي.

1 .1ترسيخ الخيار الديمقراطي
إننا نعتبر في حزب العدالة والتنمية أن من أهم مداخل النموذج التنموي ،تعزيزُ
الديمقراطية ،بوصفها آلية للتعبير عن إرادة الشعوب وضمان مشاركتهم في
اختيار السياسات العمومية التي تدبر وفقها شؤونهم ،وكذلك في اختيار من
ينوب عنهم على مستوى مختلف املؤسسات التمثيلية والتنفيذية ،وفق
ما هو مقرر في دستور اململكة .فالخيار الديمقراطي يرسخ قيمة املواطنة

اإليجابية ،ويؤهل املواطنني واملواطنات للمشاركة الواسعة والفعالة في
تدبير الشأن العام ،وملساءلة املسؤولني عن االختيارات السياسية.

وعليه ،فإننا نقترح ضخ املزيد من الجرعات لتعزيز الديمقراطية ،ودعم االحتضان
املجتمعي للثقافة الديمقراطية ،عبر تعزيز مؤشرات االستقرار السياسي،

و تطوير أداء ومصداقية املؤسسات التمثيلية التي تؤهلها للقيام باإلصالحات
الضرورية ،والتفاعل مع انتظارات املواطنني ومطالبهم املشروعة .على
أن طريق الديمقراطية يمر عبر إعادة تأسيس السياسة على قاعدة أحزاب

حقيقية ومستقلة ،تتنافس على أساس سياسي وبرنامجي ،في انتخابات حرة

ونزيهة ،تفضي إلى إقرار مؤسسة تشريعية ذات مصداقية ،وحكومة ومجالس
جماعات ترابية قوية ،تعكس التنوع والتعدد املوجود في املجتمع ،و تتمتع

بالشرعية التمثيلية التي تمكنها من تنزيل اختيارا تها التعاقد ّية ،بما يضمن
ربط املسؤولية باملحاسبة ،و توفير الظروف لتعميم الطابع الفعلي لحرية

املواطنات واملواطنني ،واملساواة بينهم ،وضمان مشاركتهم في الحياة
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
حــزب العدالــة والتنميــة
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2.2تسريع ورش الجهوية كرافعة لتحديث هياكل الدولة وتحسين
الحكامة الترابية
تشكل الجهوية املتقدمة مدخال لتحديث هياكل الدولة وإصالح منظومة الحكامة

العامة ،وذلك من خالل مراجعة توزيع األدوار بني املركز واملجال ،فاألول يتم
على صعيده تحديد االختيارات االسترا تيجية ،والثاني يتم على صعيده بلورة

وإنجاز كل ما له طابع تنموي و تدبيري إجرائي ،طبقا ملبدأ التفريع الوارد في
الدستور .وهو ما يقتضي إسناد دور الجماعات الترابية بتفعيل و تعميق الالتمركز

اإلداري ،و تأطير العالقة بني اإلدارة واملنتخبني بضابطني أساسني هما التمايز

في الوظائف واالختصاصات والتكامل في الفعل والتدخل.

غير أننا ،وبعد ثالث سنوات من االنطالق الفعلي لورش الجهوية ،مازلنا بعيدين
عن تحقيق األهداف املتوخاة منها ،وهو ما يتطلب مزيدا من العمل من أجل

تكريس مبادئ التدبير الحر والديمقراطية املحلية ،واحترام مقتضيات الدستور
فيما يتعلق بممارسة املراقبة اإلدارية ،و تسريع و تيرة الالتمركز اإلداري ،بالتوازي

مع تعزيز بنيات وقدرات الجهات .وإلى جانب هذه اإلجراءات ،نقترح تسريع تفعيل
االختصاصات الذا تية للجماعات الترابية ،ومراجعة القوانني التنظيمية املتعلقة
بها بالشكل الذي يوسع أكثر من أدوارها ،وخاصة في مجال التنمية املستدامة

واملندمجة بالنسبة للجهات و تمكينها من اإلمكانات الالزمة تبعا لذلك.

3.3تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب
إن تصاعد الصراعات اإلقليمية ،و تزايد التهديدات العابرة للدول ،و تكا ثر

بؤر التو تر عبر العالم ،كلها مؤشرات على ضرورة انخراط املغرب ،من موقعه
وحسب إمكانا ته ورصيده الحضاري واالسترا تيجي ،في النظام العاملي ،وفق
رؤية مستقبلية مبنية على معايير العدالة واملساواة والحرية والوفاء بالعهود

والتنمية املستدامة.

وعليه ،فإننا في حزب العدالة والتنمية ندعو إلى السير قدما ،بقيادة جاللة امللك
حفظه اهلل ،على طريق سياسة خارجية ناجعة في الدفاع عن املصالح الحيوية

للمغرب ،من خالل تقديم الدعم للقضايا العادلة عبر العالم ،واملساهمة في
تفعيل االتحاد املغاربي ،و توحيد كلمة األمة العربية واإلسالمية ،واالنخراط في
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مشاريع تطوير املنظمات الدولية والقارية والعربية واإلسالمية واإلقليمية،

و ترسيخ التوجه اإلفريقي ،و تنويع الشراكات بما يعزز مكانة املغرب واإلسهام
في تدعيم اإلجماع الوطني حول قضية وحد تنا الوطنية والترابية ،ويمكن من

تقوية إشعاع النموذج املغربي .كما ندعو لالرتقاء بالعمل الدبلوماسي و تقوية
األداء العمومي لخدمة املغاربة املقيمني في الخارج و تطوير االهتمام بقضايا
الهجرة واملهاجرين.

IIIIIتطوير الحكامة لتسريع اإلصالح ورفع قدرات اإلنجاز
يعتبر حزب العدالة والتنمية أن أهمية الحكامة تكمن في كونها مسألة أفقية
ترهن بشكل كبير قدرة بلدنا على إنجاح مختلف األوراش التي يباشرها .ويقدر
الحزب أن أسس الحكامة تتجلى في أربعة عناصر،أولها النزاهة كمنظومة من

القواعد والقيم التي تحكم مسؤولية الحفاظ على املوارد واملمتلكات العمومية
وضمان نجاعة استخدامها ،و ثانيها الشفافية ،وخاصة ضمان ولوج العموم إلى
معلومات دقيقة ومحينة ،و ثالثها االنفتاح واإلدماج لضمان مشاركة واسعة

ملختلف الفاعلني في املجتمع في إعداد و تنفيذ السياسات العمومية ،وآخرها

املحاسبة واملساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية واملادية وربط
اإلنجازات باألهداف.

1 .1استكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها
وبناء على هذا التوجه ،يركز حزب العدالة والتنمية على استكمال تأهيل الترسانة

القانونية و تفعيلها ،وإقامة مؤسسات الحكامة و تعزيز قدرا تها ،و تفعيل آليات

الحكامة الجيدة ميدانيا وعلى جميع املستويات .وهكذا ،نقترح السهر على
حسن تنزيل القوانني املرتبطة بالحكامة ،من خالل مأسسة الدراسة القبلية

ألثر وجدوى مشاريع ومقترحات القوانني واملشاريع العمومية ،وإصدار النصوص
التنظيمية الالزمة لتفعيل مختلف القوانني ،و تتبع األثر الفعلي للقوانني

الصادرة ومدى استيفائها للغاية التي شرعت من أجلها ،و تحيني الترسانة
القانونية على ضوء تقييم مفعولها على أرض الواقع .كما نقترح محاربة الفساد،
من خالل ترسيخ منظومة القيم لدى املغاربة باالرتكاز على مرجعيا تهم الدينية

والوطنية ،وضمان التنزيل األمثل لالسترا تيجية الوطنية ملحاربة الفساد،
حــزب العدالــة والتنميــة
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بتخصيص املوارد الالزمة لها ،وإرساء نظام فعال للتتبع والتقييم ،وإرساء آلية

لضمان سرعة التفاعل مع شكايات املواطنني من شتى مظاهر الفساد.

2.2تطوير نجاعة والتقائية السياسات العمومية
ولتطوير نجاعة السياسات العمومية ،نقترح اعتماد التخطيط االسترا تيجي

الشامل واملندمج في تدبير العمل الحكومي ،ومأسسة التقييم في تدبير
االسترا تيجيات القطاعية .كما نقترح العمل على الرفع من نجاعة اللجان بني-

الوزارية كآليات لتنسيق وضمان االلتقائية ،وكذا من فعالية املجالس الوطنية،
كآليات للحوار املؤسسا تي بني القطاعني العام والخاص .ويعتبر الحزب أن
إرساء آليات خاصة لتتبع وضبط تدبير املشاريع الكبرى و تقييم نجاعتها وإرساء

حكامة اقتصادية حقيقية ،و تجميع السياسات االجتماعية في منظومة موحدة
ومندمجة للحكامة سيسهم في الرفع من نجاعة السياسات العمومية .كما

نقترح مواصلة إصالح املالية العمومية و ترشيد النفقات من خالل تفعيل
القانون التنظيمي لقانون املالية كمدخل إلصالح املالية العمومية.

3.3إصالح اإلدارة و تعزيز دور المجتمع المدني
للوصول إلى هذه األهداف ،نرى من الضروري إصالح اإلدارة ،من خالل مباشرة

إصالح شامل وعميق يعتمد أساسا على الحكامة اإللكترونية والتدبير املبني

على النتائج ،ومراجعة نظام حكامة الخدمات العمومية .كما نؤكد على ضرورة
تعزيز دور املجتمع املدني من خالل تطوير املوارد املالية املتاحة لتنظيما ته،

و تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة
فعالة للمواطنني وجمعيات املجتمع املدني في تدبير الشأن العام ،ومراجعة

قانون الحريات العامة ،واعتماد نظام التصريح اإللكتروني بتأسيس الجمعيات،
وإرساء نظام خاص بالجمعيات الكبرى املنخرطة بشكل فعال في األوراش

والبرامج واملشاريع التنموية.

IVIVتوطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية
االقتصاد الوطني
من خالل النهوض بالصادرات املغربية ،و تطوير االقتصاد الرقمي ،ودعم اإلبداع
واالبتكار ،و تطوير االقتصاد األزر ق ،و تدعيم التنمية املستدامة.
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1 .1توجيه التحفيزات العمومية لخدمة االقتصاد المنتج
على مستوى القيادة ،عانى النموذج الحالي من تناقضات مختلفة على مستوى

بلورة السياسات العمومية واالسترا تيجيات القطاعية و تفعيلها و تنفيذها
و تقييمها .و تجلت هذه التناقضات في غياب البرمجة االسترا تيجية املندمجة،
وفي التناقض بني السياسة النقدية والسياسة امليزانيا تية ،والتناقض
بني سياسة االنفتاح و تدبير سعر الصرف ،والتناقض بني أهداف التدبير

الشامل لالستثمار العمومي وأهداف االسترا تيجيات القطاعية ،والتناقض

بني سياستي التعليم والتشغيل ،والتناقض بني أنظمة التحفيزات والدعم

و توجهات القطاعات اإلنتاجية و تنويع النسيج اإلنتاجي .لذا نقترح أن يعالج
النموذج التنموي الجديد هذه االشكاليات من خالل إعادة النظر في منظومة

التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم املالي العمومي ،و توجيه هذه التحفيزات

نحو االقتصاد واالستثمار املنتج ،بما يرفع من اإلنتاجية ،ويحارب الريع واملضاربة
واالحتكار والربح السهل.

 2.2تحرير الطاقات الكامنة ومحاربة الريع
تملك بالدنا الكثير من اإلمكانات والفرص االقتصادية واالستثمارية الكامنة ،لذا

نقترح أن يسعى النموذج التنموي الجديد إلى تحرير الطاقات بفسح املجال
للتنافس الحر ولحرية املبادرة واملقاولة ،باعتبارها أساس إنعاش االستثمار

والنمو والتشغيل ،واملساهمة في تكبير الثروة الوطنية عوض الركون للمواقع

واملصالح املكتسبة .كما نقترح القطع مع تنازع املصالح واستغالل مواقع
النفوذ واالمتياز ،وإنهاء املمارسات التجارية غير املشروعة وعمليات التركيز

االقتصادي واالحتكار والهيمنة ،وكل املمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة
الحرة واملشروعة والشفافية واإلنصاف في العالقات االقتصادية.

3.3دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي عبر النهوض بالقطاع
الصناعي
يرتبط إرساء نسيج اقتصادي قوي ارتباطا و ثيقا بتأهيل و تقوية القطاع

الصناعي ،ليكون قاطرة للتنمية االقتصادية ،وذلك عبر الحرص على تفعيل
مخطط التسريع الصناعي .ويقتضي بلوغ هذا الهدف ا تخاذ مجموعة من
حــزب العدالــة والتنميــة
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اإلجراءات ،تتمثل باألساس في اعتماد نظام جبائي تحفيزي خاص بالقطاعات

الصناعية املهيكلة ،ومواصلة ورش تحسني مناخ األعمال واالستثمار ،و تنزيل

إصالح القانون البنكي ،واعتماد استرا تيجية وطنية شاملة ومندمجة لتعبئة
العقار لفائدة املشاريع االستثمارية.

4.4تعزيز إنتاجية وتنافسية االقتصاد الوطني
يتطلب تعزيز إنتاجية و تنافسية االقتصاد الوطني ا تخاذ مجموعة من اإلجراءات،
من أهمها إرساء عالقة أو ثق بني التحفيز الدائم للنسيج االقتصادي وبني الزيادة
في األجور و تحسني اإلنتاجية في العمل ،والتحفيز على التشغيل والتكوين

املستمر ،إليالء العمل مكانته املحورية في اإلنتاج ،واعتماد القانون التنظيمي

لإلضراب وقانون النقابات املهنية ،و تعزيز آليات دعم املقاوالت الصغرى

واملتوسطة املبتكرة ،واعتماد استرا تيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير
املهيكل في النسيج االقتصادي الوطني ،بشراكة بني القطاعني العام والخاص

والجماعات الترابية ،باإلضافة إلى تقوية دور االقتصاد التضامني واالجتماعي.

5.5تطوير االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونية والحكومة
اإللكترونية
ملواكبة الثورة الرقمية التي تسود العالم اليوم ،نقترح العمل على وضع
استرا تيجية جديدة للمغرب الرقمي ،تنبني على ثالثة ركائز ،أولها وضع املواطن
في صلب اهتمام املتدخلني العموميني و تمكينه من الولوج إلى خدمات

الحكومة اإللكترونية ،و ثانيها تحفيز املقاوالت الوطنية على اعتماد املعلوميات
في التدبير والتسويق وكافة املعامالت ،و ثالثها جعل التكنولوجيات الرقمية

رافعة للتنمية البشرية ،وقيمة مضافة لكافة القطاعات االقتصادية ،إضافة إلى
كونها تساهم في تعزيز مكانة املغرب كقطب تكنولوجي إقليمي.

6.6دعم اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي
ولرفع القدرة التنافسية والصادرات واالستثمار ،نقترح دعم االبتكار والبحث
العلمي من خالل تهيئة بيئة موا تية أكثر لتنميتهما ،وزيادة مساهمة القطاع
الخاص في تمويلهما ،إذ أصبحا اليوم محددين أساسني لتحسني التنافسية.
ويبقى التحدي هنا في تحسني املحتوى التكنولوجي للصادرات.
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7.7تعزيز االنتقال نحو االقتصاد األخضر
تفرض اإلكراهات البيئية التي يعاني منها املغرب ،من إجهاد مائي ،و تدهور
بيئي ،و تبعية طاقية ،وهشاشة إزاء تغير املناخ ،إعادة توجيه النموذج

االقتصادي نحو اقتصاد أخضر مندمج ،كفيل بتوفير فرص الشغل وبتقليص الفقر،

وبتسوية اختالالت التنمية الترابية .من أجل ذلك ،نقترح تثبيت اإلصالحات التي
انتهجتها بالدنا على املستوى املؤسسا تي والتنظيمي واملالي والبشري ،وكذا
اعتماد سياسات تحفيزية تتعلق بإدماج البعد البيئي في مختلف االستثمارات،
و تشجيع تطوير القطاعات االسترا تيجية مثل الطاقات املتجددة والنجاعة

الطاقية ،و توفير وحسن تدبير املياه ،والتدبير املستدام للنفايات الصلبة

والسائلة ،و تربية األحياء املائية والسياحة اإليكولوجية ،في إطار استرا تيجية
شاملة لتطوير مسالك االقتصاد األخضر .ومن أجل النهوض باالستثمارات
الخضراء و تشجيع املقاوالت على إطالق مشاريع ذات طابع مستدام في إطار

مخطط االستثمار األخضر ،يجب تفعيل صندوق االستثمار األخضر ،والعمل على

تعبئة الفاعلني ،وبناء شراكات قوية بني القطاعني العام والخاص.

8.8تطوير االقتصاد األزرق
تكتسي التنمية املستدامة للساحل املغربي أهمية استرا تيجية تقتضي تطوير

االقتصاد األزر ق كمفهوم تنموي جديد ،يقوم على رصد واستغالل و تثمني
اإلمكانات التي تتيحها املنظومات البيئية البحرية واملائية .وعليه ،نقترح
اعتماد اسـترا تيجية وطنية في هذا املجال ،وبلـورة رؤيـة ترتكز على القطاعات

االقتصادية التقليدية ،كالصيد والسياحة واألنشطة املينائية ،مع العمل على
النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية ،والتي تستدعي االستثمار في

البحث واالبتكار لتثمني الخدمات البحرية ،ال سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات
الحيوية البحرية والطاقات املتجددة ،فضال عن أنشطة تحلية املياه ،وأنشطة

التنقيب واستكشاف املوارد املعدنية واألحفورية .وأخيرا نقترح مواكبة هذه
االسترا تيجية من خالل فتح املزيد من مسالك التكوين املتخصصة في املجاالت

البحرية ،بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة الالزمة لجعل هذا
االقتصاد ركيـزة أساسـية لبنـاء النمـوذج التنمـوي الجديد.
حــزب العدالــة والتنميــة
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V.Vتثمين الثروة البشرية لالستجابة لتحديات التنمية
يعتبر اإلنسان أساس التنمية ومحركها وموضوعها وغايتها ،وهو ما يستوجب

العمل على ضمان كرامة املواطن وحقوقه وأمنه الروحي واملادي ،و تحسني
جودة املنظومة املكرسة لتربيته و تكوينه ،و توسيع تغطيته االجتماعية

والصحية و تحسني خدما تها.

 1 .1تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
أكدت مختلف الدراسات الوطنية والدولية أن ضعف املنظومة التكوينية يعلو
قائمة معيقات التنمية ببالدنا .ولتجاوز هذا الوضع ،نقترح التنزيل الناجع إلصالح
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،من خالل تسريع إصدار القانون اإلطار

املتعلق به ،وإصالح املناهج والبرامج ،و تأهيل املوارد البشرية ،و تطوير حكامة

املنظومة ،وإصالح التعليم الخاص بتبني نموذج مواطن ومتضامن ،على أن
يظل التعليم خدمة عمومية تضمنها الدولة و تحدد مواصفا تها امللزمة لجميع

املتدخلني .كما نقترح إرساء مدرسة منصفة وذات جودة عالية بجميع مجاالت
التراب الوطني ،وذلك من خالل اعتماد التعميم التدريجي للتعليم األولي،

واستثمار رصيد الكتا تيب القرآنية ،مع اعتماد و تفعيل بيداغوجيات تتمحور
حول املتعلم ،وإرساء املشروع املندمج للمؤسسة التعليمية .ونقترح تمكني

األسر املعوزة من الدعم االجتماعي ملساعد تها على تعليم أبنائها ،واستكمال
شبكة مدارس القرب واملدارس الجماعا تية بالعالم القروي ،والعمل على إبرام

شراكات بني الدولة والقطاع الخاص والجماعات الترابية في هذا السياق.

وفي مجال محاربة األمية ،نقترح ضمان التقائية و تناسق البرامج التي يضطلع بها
مختلف املتدخلني .وفي مجال التعليم العالي ،نقترح إصالح منظومة الحكامة،

و تحسني الخدمات املقدمة للطلبة ،وانفتاح التدريس على الكفاءات املهنية،
وربط التكوينات بحاجيات التنمية ،وإحداث جامعات افتراضية ،ودعم التكوينات

خارج األسالك واألوقات النظامية.

وفي مجال البحث العلمي ،نقترح إشراك القطاع الخاص ،وإحداث و تفعيل مدن

لالبتكار تتوسطها الجامعات ،و تكتل أقطاب البحث لتزيد من تنافسية منتجا تها
ونجاعة أعمالها.
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وفي مجال التكوين املهني املوجه لتحقيق فرص التشغيل ،نقترح أجرأة

إصالح منظومة التكوين املهني ،وضمان التنسيق بني القطاع الوزاري الوصي
ومكونات هذه املنظومة ،والرفع من جودة التكوينات ،و تعزيز التدبير الجهوي

للتكوين املهني ،مع إشراك القطاع الخاص واملجتمع املدني.

2.2تحسين وتعميم الخدمات الصحية
لضمان أحسن الشروط لفعالية املواطنني ،ينبغي تأمني سالمتهم وصحتهم،

و تحقيق املساواة فيما بينهم أمام املؤسسات االستشفائية .لهذا السبب،
يعتبر االستثمار في الصحة مقدمة للتنمية االقتصادية ونتيجة لها .وعليه ،نقترح

نهج سياسة صحية تهدف إلى تطوير و تعميم وأنسنة الخدمات الصحية ،وأن
تشمل جميع الجهات وكافة الفئات مع االعتماد على أساليب حديثة ،واعتماد

سياسة دوائية تكفل توفير األمن الدوائي بدون أن تغفل تحديث نظام التكوين

والبحث العلمي في ميدان الصحة .و تشمل هذه السياسة جميع املؤشرات

الصحية ،من خالل رفع امليزانية املخصصة لقطاع الصحة ،و تطوير كفاية وأهلية
املؤسسات الصحية ،باإلضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية املقدمة

للمواطنني ،والسير نحو تعميم التغطية الصحية ،واعتماد نظام حماية صحية
متقدم يحقق شموله ملختلف فئات الشعب ،و تغطيته لجميع املجال الترابي.

 3.3تحسين الولوج للثقافة والرياضة
ونظرا ملا أصبحت تمثله الرياضة في التنمية البشرية ،فإننا نقترح تحسني

الولوج ملختلف األنواع الرياضية ،و تعزيز اإلشعاع الرياضي ،من خالل بلورة

واعتماد ميثاق الرياضة للجميع ،و تعزيز سياسة القرب الرياضي ،و تحسني
و ترشيد املساعدات املقدمة للجامعات والجمعيات الرياضية ،وإرساء شراكة

بني القطاعني الخاص والعام والجماعات الترابية لتنمية و تدبير البنيات التحتية
الرياضية للقرب.

وبما أن الثقافة أساس الخصوصية الوطنية واالنتماء الحضاري ،نقترح تحسني
الولوج ملختلف املجاالت الثقافية ،و تعزيز اإلشعاع الثقافي الوطني ،من خالل

بلورة استرا تيجية ثقافية تربط الثقافة بالقيم الدينية والوطنية ،و ترسي أسس
الصناعة الثقافية الوطنية.
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VIVIتعزيز العدالة االجتماعية والمجالية والقطاعية
إن مطلب تحقيق العدالة االجتماعية واملجالية والقطاعية ال يعني فقط محاولة
تقليص التفاو تات املبنية على اختالف الجهود املبذولة أو االستحقاق ،بل

يرتبط أيضا بالسعي إلى معالجة االختالالت املهددة للسلم االجتماعي ،بما

فيها العدالة املتعلقة بالنوع االجتماعي .غير أن تحقيق هذه العدالة ال يمكن

أن يتم في غياب إقرار سياسة تضامنية تخفف من حدة هذه االختالالت و تدفع
الشرائح املستفيدة إلى املساهمة في تحقيق التوازن ،وإشراك الجميع في

املجهود التنموي للبالد واالستفادة من عائدا ته ،كما يعتبر تقليص فوار ق
الدخل املفرطة بني الفئات االجتماعية والتفاو تات املجالية والقطاعية وضمان

حد أدنى من العيش الكريم للجميع واجبا أساسيا للدولة واملجتمع على حد
سواء.

1 .1الحد من الفوارق الكبيرة في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة
إن أهم خطوة في هذا السبيل تتعلق بتسريع إخراج السجل االجتماعي املوحد

الذي يعتبر املدخل األساس إلحداث منظومة لليقظة االجتماعية يعهد
إليها برصد و تتبع و تقييم و تصنيف الظواهر االجتماعية ،ورصد الفئات الفقيرة

والهشة ،واعتماد قاعدة معطيات موحدة لهذه الفئات .ومن أجل تحقيق

العدالة االجتماعية والحد من الفوار ق املهولة في الدخل ،نقترح إصالح منظومة
األجور العمومية لتصحيح االختالالت العميقة في هذه املنظومة ،و تجويد حكامة
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،و تطوير برنامج تقليص الفوار ق االجتماعية

واملجالية بالعالم القروي بما يمكن من استدامة املشاريع املنجزة والتقدم في
تقليص الفوار ق ،و تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي .كما نقترح محاربة اإلقصاء

االجتماعي ،ودعم الفئات ذات االحتياجات الخاصة ،و تفعيل السياسة العمومية
املندمجة لحماية الطفولة ،وا تخاذ تدابير استعجالية وناجعة من أجل التكفل
باألطفال املتخلى عنهم واملشردين .ونقترح إحداث صندوق للتكفل باأليتام
واألطفال في وضعية هشة ،و تفعيل سياسة وطنية للمسنني ،واعتماد إطار

قانوني و تنظيمي لتدخل الدولة واملجتمع املدني لحمايتهم من كل مظاهر
التعسف والقهر والحرمان .وال يفو تنا التأكيد عل ضرورة دمج بعد اإلعاقة في

املخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية ،وإدراجه في امليزانيات القطاعية،
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و تعزيز الشراكة مع املجتمع املدني ،ودعم مبادرات القطاع الخاص في مجال
النهوض بأوضاع ذوي االحتياجات الخاصة.

2.2السعي إلى تكافؤ الفرص وتوحيد المعاملة في الشغل
لتحقيق تكافؤ الفرص في ميدان الشغل ،نقترح تفعيل استرا تيجية التشغيل،

و تجويد برامج إنعاش الشغل و تحسني أداء مؤسسا ته ،من خالل ربطها
باالسترا تيجيات القطاعية ،و تعزيز دور الجماعات الترابية في هذا املجال .كما

نقترح إيجاد اآلليات الالزمة وا تخاذ اإلجراءات الناجعة من أجل ربط منظومة
التربية والتكوين ومحو األمية بالتشغيل .كما نقترح إيالء أهمية قصوى للرفع
من نسبة السكان النشيطني باملغرب والقيام بتقييم شامل لبرامج إنعاش
التشغيل للتأكد من نجاعتها ،ومراجعة آليات الوساطة ،سواء تعلق األمر

بالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع
الخاص ،و تقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة

في أفق تحسني حكامتها.

ولدعم هذه املقترحات ،ينبغي مراجعة و تجويد التحفيزات القطاعية واملجالية

و توجيهها إلى القطاعات الواعدة على مستوى حجم ونوعية فرص الشغل التي
تحد ثها .أما بالنسبة للعالم القروي ،فإننا نقترح إحداث برامج تكوين خاصة

بالشباب الحاصلني على شهادات ،بما يساعدهم على ولوج سوق الشغل،

وإقامة بنيات تحتية رقمية لتشجيعهم على تطوير أنشطة وخدمات عن بعد
في هذا املجال.

 3.3تنفيذ سياسة مندمجة إلعداد التراب واالستفادة المتكافئة من
البنيات التحتية
لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومتناسقة ملختلف املجاالت ،والحد من
االختالالت على هذا املستوى ،نقترح اعتماد و تنزيل التوجهات العامة إلعداد

التراب الوطني والتصاميم الجهوية إلعداد التراب ،واستمرار مساهمة الدولة في

إنجاز البنيات التحتية على مستوى الجماعات الترابية ،وإخضاع برامج فك العزلة
عن العالم القروي ملعايير موضوعية واالستئناس بتجارب ميدانية متميزة في

هذا املجال ،و تفعيل برنامج وطني للمراكز القروية الناشئة ،و تزويدها باملرافق
حــزب العدالــة والتنميــة
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والبنيات التحتية األساسية وجعلها قطبا محليا جذابا للساكنة وللنشاط

االقتصادي.

4.4دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن الئق
رغم املجهود الكبير الذي بذله املغرب لتوفير سكن الئق لساكنته املتزايدة،

فما تزال الطريق أمامنا طويلة للحاق بالدول التي حققت إنجازات مهمة في
هذا املجال .وفي هذا اإلطار نقترح مراجعة جذرية لسياسة معالجة أوضاع

السكن غير الالئق ،بالتركيز على تلك التي تشكل تهديدا للساكنة ،من قبيل
السكن املهدد باالنهيار ،واعتماد مقاربات مندمجة تستحضر مساهمة الساكنة
والجماعات الترابية إضافة إلى الدولة .كما نقترح مراجعة سياسة دعم السكن

عبر اعتماد منظومة تركز على املستفيدين عوض املنتجني لعروض السكن
و توجيهها ملختلف الفئات االجتماعية واملتوسطة بمنظومة متكاملة من
أدوات الدعم ،مع تيسير الولوج للتمويل.
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خاتمة
إن رهان تجديد النموذج التنموي ،يقتضي إجراء قطيعة حقيقية
مع املمارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية ،و تعيق

مبادرات اإلصالح ،و تكبل روح اإلبداع واالبتكار ،كما يستوجب

التقييم املنتظم والتحيني املستمر ألهدافه املرحلية والبعيدة،

و تطوير آليات ووسائل تنفيذه.

وعليه ،نرجو أن تسهم مقترحات حزب العدالة والتنمية في
إغناء هذه املحطة التي نعتبرها فرصة النخراط كافة القوى

الحية العاملة من أجل اإلصالح في إنجاح هذا التحدي الوطني،

الذي يتجاوز مسؤولية تحديد السياسات العمومية ومتابعة
تنزيلها ،إلى تنزيل الدستور ،واملساهمة في تجديد بنيات

الدولة و تحديثها ،و توطيد دعائم التنمية املندمجة ملجاالتنا

الترابية ،والتفاعل اإليجابي مع انتظارات املواطنات واملواطنني
ومطالبهم املشروعة ،من أجل مغرب أفضل.

األمني العام لحزب العدالة والتنمية
د .سعد الدين العثماني
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