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تنــدرج ُمَســاَهمة املجلــس االقتصــادي 
إطــار  يف  والبيئــي  واالجتماعــي 
الديناميــة التــي تولــدت عقــب خطــاب 
إلــى  فيــه  الــذي دعــا  امللــك  جالــة 
التنمــوي  النمــوذج  النظــر يف  إعــادة 
التــي  التطــورات  ملواكبــة  لبادنــا 

اململكــة. تعرفهــا 

املغــرب  أن  الدراســة  هــذه  وتؤكــد 
يكنــه  مهمــة  مبؤهــات  يزخــر 
االعتمــاد عليهــا مــن أجــل النهــوض 
ومــن  وتيرتهــا.  وتســريع  بتنميتــه 
هــذه املؤهــات الهامــة التــي يحبــل 
املــادي  رأســماله  ثــراء  املغــرب  بهــا 
وإشــعاعه  وتاريخــه  املــادي،  وغيــر 
عنــد  اجلغــرايف،  وموقعــه  الدولــي، 
أظهــر  وقــد  احلضــارات.  ملتقــى 
املغــرب قــدرة علــى الصمــود يف وجــه 
األزمــات اإلقليميــة متعــددة األشــكال 
بفضــل صمــام األمــان الــذي جتســده 

امللكيــة. املؤسســة 

وخــال العقديــن األخيريــن، اســتطاع 
املغــرب إحــراز تقــدم مهــم يف مجــال 
الديقراطــي  اخليــار  تكريــس 
والتنميــة  املاضــي  مــع  واملصاحلــة 
االقتصاديــة وحتقيــق رفــاه املواطنــات 
حتتيــة  بنيــات  وتشــييد  واملواطنــن 

حديثــة.  

وارتــكازا علــى املؤهــات واملنجــزات 
للمغــرب  يَِحــقُّ  بــات  إليهــا،  املشــار 
أن يَطمــح يف حتقيــق مســتوى أعلــى 
مــن التنميــة. وهــي تنميــة محورهــا 
ــد مــن  ــق املزي ــا حتقي املواطــن وغايته

االقتصــادي. النمــو 

أوجــه  الوقــوف علــى  أنــه مت   غيــر 
النمــوذج  تعتــري  مهمــة  قصــور 
التنمــوي احلالــي وهــي تهــم مجــاالت 
وتكافــؤ  والتضامــن  واإلدمــاج  النمــو 
الفــرص واالســتدامة. وهــو مــا ســاهم 
يف إذكاء التقاطبــات داخــل املجتمــع 
ــة  ــن يف احلكوم ــة املواطن وتراجــع ثق

الوســاطة. وفعاليــات  واإلدارة 

النمــوذج  حتليــل  مــن  وانطاقــاً 
مــن  يعتريــه  ومــا  احلالــي  التنمــوي 
علــى  الوقــوف  مت  قصــور،  أوجــه 
مكامــن الضعــف البنيويــة التــي حتــول 
اجلماعــي.  طموحنــا  حتقيــق  دون 
وتهــم مواطــن الضعــف هــذه مــا يلــي:

تنميــة  	 مــن  حتــد  عوامــل 
وجماعــات،  أفــرادا  املواطنــن، 
وترتبــط  مبادراتهــم،  وتكبــح 
اخلدمــات  بضعــف  أساســا 
العموميــة وضغــط اقتصــاد الريــع 
التــي  واإلكراهــات  واالمتيــازات 

حتــد مــن املبــادرة احلــرة. وكلهــا 
عوامــل مــن شــأنها أن حتــد مــن 
مســاهمة  املواطنــن  مســاهمة 

التنميــة؛ ديناميــة  يف  كاملــة 

احلالــي  	 النمــوذج  قصــور 
والدعــم  احلمايــة  تأمــن  عــن 
واإلشــراك يف ديناميــة التنميــة، 
املجتمــع،  مــن  عريضــة  لفئــات 
املعوزيــن  األشــخاص  الســيما 
القــروي؛ العالــم  وســاكنة  والنســاء 

توجهــات  	 يف  الوضــوح  نقــص 
وضعــف  العموميــة،  السياســات 
التقائيتهــا وانســجامها، وافتقــار 
تنفيــذ اإلصاحــات املعتمــدة إلــى 
النجاعــة، فضــا عــن اتســامها 

التجــزيء. بشــدة 

هــذه  	 الضعــف  مواطــن  إن 
مــن  العديــد  تراكــم  نتــاج  هــي 
التــي  والتحــوالت  املنعطفــات 
القــرن  منــذ  املغــرب  شــهدها 
املاضــي، بعضهــا أملتــه ديناميــات 
خارجيــة أو داخليــة عميقــة. كمــا 
رغــم  أخــرى،  ملنعطفــات  كان 
طابعهــا الظــريف، تأثيــر أساســي 

البــاد. مســار  علــى 
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ينبغــي إذن جتــاوز مواطــن الضعــف، عبــر اعتمــاد حتــوالت جديــدة، تقــوم علــى تســع خيــارات كبــرى حتــدد معالــم 
النمــوذج التنمــوي اجلديــد وتكفــل حتقيــق طموحنــا اجلماعــي وفــق مقاربــة منهجيــة وتشــاركية.

وتهم اخليارات األربع األولى تنمية الفرد وتعزيز قدراته بغية حترير الطاقات، وذلك من خال:

ـم، وقائمــة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية الفاعلــن  	 اخليــار األول: منظومــة وطنيــة للتربيــة والتكويــن محورهــا املُتََعلِـّ
وتقويــة قدراتهــم وحتفيزهــم، وهادفــة إلــى إعــداد مواِطــٍن فاعــٍل يف ديناميــة التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي

اخليــار الثانــي: جيــل جديــد مــن اخلدمــات العموميــة، الناجعــة واملتاحــة الولــوج واملرتكــزة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية  	
الفاعلــن واملســتثِمرة بقــوة لفرصــة التحــول الرقمــي

ــازات، مــن أجــل حتفيــز االســتثمار  	 ــة واالمتي ــنِّ املمارســات الريعي ــن املنافســة الســليمة وتَُق ــة تَْضَم اخليــار الثالــث: بيئ
ــج والناجــع وتقليــص الفــوارق املنِت

ــم ويرتكــز علــى روح املبــادرة واالبتــكار ويرمــي  	 اخليــار الرابــع: إجــراء حتــوُّل هيكلــي لاقتصــاد يُدِمــج القطــاع غيــر املنظَّ
إلــى حتقيــق اإلقــاع الصناعــي

ويهــم خيــاران اثنــان فتــح مجــال املشــاركة يف مسلســل التنميــة يف وجــه اجلميــع، ال ســيما األشــخاص األكثــر 
تهميشــا:

اخليــار اخلامــس: نســاءٌ يتمتَّعــن باالســتقالية ويكــنَّ فاعــاٍت يف مجــال التنميــة ويارســن حقوقهــن مبــا يكفــل مشــاركة  	
كاملــة يف احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 

اخليار السادس: عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمن، ويتسم باجلاذبية، ومرتبط مبحيطه 	

ويخــص خيــاران اثنــان ترســيخ قيــم التضامــن مــع األشــخاص األكثــر فقــراً وحفــظ حقــوق األجيــال املقبلــة، وذلــك 
مــن خــال:

ــن مــن حمايــة اجتماعيــة شــاملة  	 ــم يهــدف إلــى تقليــص الفــوارق االجتماعيــة واملجاليــة وَيكِّ اخليــار الســابع: تضامــٌن ُمنظَّ
يســاهم يف متويلهــا املواطنــون واملواطنــات بكيفيــة عادلــة

رد 	 اخليار الثامن: رأسمال طبيعي يحظى باحلماية والتثمن على نحٍو مستداٍم من أجل تعزيز النمو املطَّ

ــي حكامــة ناجعــة ومســؤولة، وتدابيــر قويــة  ــأ نحوهــا اجلميــع، وتَبَنِّ أمــا اخليــار األخيــر فيــروم حتديــد وجهــة يتعبَّ
وقابلــة للتنفيــذ، وذلــك مــن خــال:

اخليــار التاســع: دولــة احلــق والقانــون ضامنــة للصالــح العــام، وفــق مقاربــة ترابيــة للعمــل العمومــي تقــوم علــى التجانــس  	
والشــفافية والنجاعــة والتقييــم املَُمنهــج

ــد  ــي أزي ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــرح املجل ــى أرض الواقــع، اقت ــارات عل ومــن أجــل جتســيد هــذه اخلي
ــة،  مــن 180 إجــراَء ملموســاً. ويكــن تنفيــذ هــذه اإلجــراءات بوتيــرة ســريعة يف غضــون الســنوات اخلمــس املقبل
مــع احلــرص علــى إعــادة توزيــع االعتمــادات بشــكل أفضــل وتأمــن تعبئــة قويــة تكفــل جتــاوز كل مقاومــة للتغييــر.
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 ويكــن إطــاق أوراش مهيكلــة بشــكل فــوري، إلعطــاء إشــارات قويــة مــن شــأنها تعزيــز رأســمال الثقــة. ويفــي هــذا 
الصــدد، ثمــة جملــة مــن اإلجــراءات التــي يكــن أن تهــم:

اإلســراع مبنــح اســتقالية فعليــة يف مجــال التدبيــر لألكادييــات واجلامعــات واملــدارس واملستشــفيات، مــن أجــل تخويــل  	
املســؤولن القــدرة علــى الفعــل واملبــادرة، وذلــك علــى أســاس تعاقــدي ويف إطــار ربــط املســؤولية باحملاســبة )اإلجــراءات 

رقــم 1 و22 و95( ؛

حتريــر املبــادرة االقتصاديــة، مــن خــال اســتبدال 90 يف املائــة مــن األذون والتراخيــص لتــي تفرضهــا اإلدارة بدفاتــر  	
حتمــات )اإلجــراء رقــم 97(، وإعــادة النظــر يف االســتثناءات ومواطــن الريــع )اإلجــراء رقــم 70(، واحلــد مــن املضاربــة 

العقاريــة )اإلجــراءات رقــم 60 و74 و76(؛

إطــاق برنامــج واســع النطــاق يهــدف إلــى إحــداث »رجــة مبادراتيــة« عبــر إنشــاء 10.000 مقاولــة صغيــرة جــدا ســنويا  	
وانبثــاق 30.000 مقاولــة صغــرى ومتوســطة )اإلجــراءان رقــم 77 و78(؛

العمــل، خــال ثــاث ســنوات، علــى نــزع الطابــع املــادي بشــكل تــام عــن جميــع معامــات املواطنــن واملقــاوالت مــع اإلدارة  	
)اإلجــراء رقــم 98(؛

تعبئــة املســؤولن باملؤسســات العموميــة، مــن خــال تعزيــز الثقــة فيهــم ومنحهــم هامشــاً أكبــر للفعــل واملبــادرة عبــر تقويــة  	
 )delivery unit( »وإحــداث وحــدات دعــم مؤقتــة علــى شــاكلة »وحــدة التنفيــذ )املراقبــة البعديــة )اإلجــراء رقــم 164

ــل لــألوراش ذات األولويــة )اإلجــراء رقــم 172(. يعهــد إليهــا بدعــم التنفيــذ املعجَّ

إن النمــوذج التنمــوي اجلديــد ينهــل مــن منظومــة القيــم التــي يقــوم عليهــا »مشــروعنا املشــترك«. وهــو كفيــل 
باســتعادة الثقــة وتعزيزهــا للحفــاظ علــى التماســك االجتماعــي وتوطيــده. إن تنزيــل هــذا النمــوذج التنمــوي غايــة 
يكننــا بلوغهــا، لكــن األمــر يتطلــب االنخــراط الفعلــي جلميــع الفاعلــن املعنيــن يف مســار التغييــر، وذلــك حتــت 

إشــراف مؤسســاتي مــن أعلــى مســتوى.


