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الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة االولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية  ادع

التشريعية العاشرة، الحكومة والبرلمان وكذا مختلف المؤسسات والهيئات المعنية إلى إعادة النظر في 
جابة للمطالب الملحة النموذج التنموي المغربي والذي أضحى من أي وقت مضى غير قادر على االست

والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، 
.وعلى تحقيق العدالة االجتماعية  

 النموقبل الخوض في تجليات فشل هذا النموذج التنموي يجب أوالً عدم الخلط بين مفهومين أساسيين وهما 
ل يقصد به ارتفاع الناتج الداخلي الخام )خلق الثروة(، والثاني أي التنمية هي منظومة ووالتنمية. فاأل

اجتماعية، اقتصادية، سياسية )مرتبطة بالحكامة(، ثقافية وبيئية. ومن هنا يتضح ان النموذج التنموي 
كافة افراد الناجح هو الذي يعتمد في نفس الوقت على خلق الثروة وتوزيعها بشكل ديمقراطي وعادل بين 

.المجتمع  

أن النمو االقتصادي ال يعرف  فييتجلى االختالل الرئيسي الذي يعرفه النموذج التنموي المغربي الحالي 
منحى تصاعديًا ثابتًا كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الدول المماثلة خصوصا دول شمال إفريقيا، وإنما 

ي منظومته اإلنتاجية على القطاع الفالحي والذي بدوره هو نمو متقلب بسبب اعتماد المغرب بشكل كبير ف
مرتبط بالتساقطات المطرية الغير متحكم فيها، حيث لم تتجاوز نسبة النمو %1.6 سنة 2016 حسب 

 احصائيات البنك المركزي وهذا ما يفسر هشاشة هذا النموذج.

الدولية خصوصا مع دول كما أن االقتصاد الوطني مرتبط بشكل كبير بالوضع الخارجي والظرفية  
االتحاد األوروبي بحيث أن اقتصادنا مرهون بمستوى النمو لدى هذه البلدان والتي بدورها تعرف نسب 

نمو جد ضعيفة وقريبة في بعض األحيان من الصفر وهذا ما تفسره المعضالت البنيوية التي يعاني منها 
عجز في الميزان التجاري، تفاقم عجز ميزانية االقتصاد الوطني من حيث التوازنات الماكروإقتصادية؛ ال

مليار درهم، مما جعله عاجزا عن خلق ديناميكية  300الدولة وارتفاع المديونية الخارجية التي بلغت 
.اقتصادية قوية وفعالة عبر تنويع ورفع نسبة اإلنتاجية وكذا التنافسية االقتصادية المطلوبة  

علق بمأذونات النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي بشكل كبير ليس فقط ما يتاقتصاد ريعي 
البحار وإنما كذلك على اعتبار أن اإلدارة العمومية أصبحت غير منتجة لألسف وتعرف مجموعة من 

بالخصوص بالعقلية الكالسيكية السائدة، فحين يكون أحد الموظفين مسؤوالً غير  ةاالختالالت المرتبط
لحديث هنا عن تنمية أو عدالة أو تكافؤ للفرص. وهذا ما يكلف خزينة الدولة خاضع للمحاسبة فال مجال ل

.نفقات تسيير مهمة بسبب ارتفاع األجور وهو ما يعيق تحقيق اقتصاد تنافسي   

نموذج تنموي لم يحقق ال عدالة اجتماعية وال مجالية، حيث أن المغرب بلد يعاني من الفوارق الشاسعة 
اعية، وهذا مما تسبب في المزيد من الهشاشة االجتماعية وتراجع االندماج تتمثل في الطبقية االجتم

االجتماعي وارتفاع رقعة االحتجاجات االجتماعية. باإلضافة الى فوارق جهوية ومجالية وهذا ما تفسره 



من الناتج الداخلي الخام.  50جهات من البالد تنتج حوالي % 3اإلحصائيات الرسمية حيث أن فقط 
، هناك مناطق في المغرب المنسي لم تستفد بعد من حقها في البرامج التنموية الالزمة. دون نسيان بالمقابل

الفوارق من حيث النوع؛ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي جميع مناحي الحياة بصفة عامة 
.بسب تفشي العقلية الذكورية وتخلف نظرة المجتمع للمرأة  

التفسيرات العامة لفشل النموذج التنموي المغربي من أجل ابراز اهم  هذه النقاط مجرد بعض من
اإلشكاليات التي يجب االنطالق منها في إطار التصور الجديد للنموذج التنموي انطالقاً من مقاربة 

تشاركية بين مختلف الفاعليين دون ان ننسى الدور المهم للمجتمع المدني )جمعيات، نقابات، مراكز 
.ي هذا التصورف…( البحث،   

وعليه فإن النموذج التنموي الجديد المنشود للمغرب مسؤولية جماعية، وينبغي تناوله ضمن إصالح شامل 
يؤطر الحاجات الحقيقية للفرد والمجتمع، ويحدد األهداف والغايات، ويرتب األولويات، ويراعي الهوية 

الثقافية وكذا انتماء المغرب العضوي إلى إفريقيا، الوطنية بجذورها الضاربة في التاريخ، ويحترم روافدها 
وإلى البعد األرومتوسطي، وانفتاحها على العالم الغربي، ويثمن بالنهاية موقعها الجغرافي االستراتيجي، 

.بما يمثله من صلة بين إفريقيا والعالم  

ساسيتين: إنتاج الثروة عموماً تبقى الركيزة االساسية عند صياغة أي نموذج تنموي العمل على ركيزتين أ
والقيمة االقتصادية الُمضافة، ثم توزيع هذه الثروة وثمار النمو االقتصادي. وفي هذا اإلطار سنحاول من 

خالل النقط الموالية اإلشارة إلى بعض المحددات األساسية التي يجب أن تحكم بناء أي نموذج تنموي 
ة والمجالية وتحقيق التنمية الشاملة والتي هي عملية جديد لكي يكون قادرا على ضمان العدالة االجتماعي

تقتضي إخضاعها لمنطق المشاركة وللنقاشات العمومية والمؤسساتية بشكل يجعله أكثر ديمقراطية   معقدة
وأن يتمحور بشكل أساسي حول المواطن، حول حاجياته وتطلعاته، وحول حقوقه وحرياته، باعتباره 

ألساسي في العملية التنموية وباعتبار الحق في التنمية حق من حقوق المشارك الرئيسي والمستفيد ا
: اإلنسان غير قابل للتصرف؛ ونورد هنا على سبيل المثال ال الحصر  

أوالً: إن النموذج االقتصادي يتطلب اليوم أن نعتمد على قواعد االقتصاد الليبرالي الفعلي المبني على 
إدخال سياسات عمومية اجتماعية للتقليل من الطابع الوحشي لهذا  التنافس الحر وسيادة القانون، لكن مع

االقتصاد، وبالتالي اقتصاد قادر على خلق فرص الشغل وخلق التوازن االجتماعي ويضمن كذلك بروز 
.طبقة متوسطة عريضة  

ثانياً: وضع نظام جبائي جديد من شأنه أن يساهم في جلب موارد مهمة للدولة، بحيث أن هاته الموارد ال 
يجب أن تكون على حساب جيوب الطبقة المتوسطة والضعيفة، وإنما عبر إصالح جبائي جريء قادر 
على تحقيق العدالة الجبائية وعلى تحسين وتشجيع مناخ األعمال عبر االنفتاح على قطاعات استثمارية 

خلق بنك عمومي  جديدة، مع تنسيق السياسات العمومية وتعزيز آليات الحكامة المالية المنضبطة مع
.لالستثمار على الصعيد الجهوي قصد تمويل المقاوالت المحلية ومواكبة استثمارات الشباب  

ثالثاً: خلق مناخ اقتصادي عصري محفز على مزيد من االستثمار وقادر على إعطاء دينامية جديدة فيما 
نقل الملكية، تنمية التجارة يخص جاذبية رؤوس األموال عبر تبسيط المساطر اإلدارية للمقاولة وتيسير 

.يات الحوار المؤسساتي بين القطاعيين العام والخاصلوتبسيط مساطر االستيراد وكذا التفعيل الحقيقي آل  

رابعاً: التنزيل التام للجهوية المتقدمة تعتمد باألساس على كادر بشري متخصص مؤهل قادر على وضع 
عات السياسية. ألن اة كل جهة بعيداً على الصربرامج تنموية واستراتيجيات قطاعية حسب خصوصي



غياب التخصص والكفاءة في صفوف أصحاب القرار على مستوى المجالس الجهوية ال يمكن الحديث عن 
.وضع برامج تنموية  

خامساً: استكمال إصالح القضاء نحو إصالحات عميقة ترسخ الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة الحق 
ء صالحيات واسعة للمجلس األعلى للحسابات وإخضاعه للمساءلة من طرف البرلمان والقانون وكذا إعطا

.بغرفتيه، والقطع مع الريع  

سادساً: إصالح منظومة التعليم والتأهيل والبحث العلمي حيث أن التعليم هو الكفيل بخلق كفاءات قادرة 
على البحث واإلنتاج والصناعة وتطوير المهن العالمية الجديدة وهذا يتطلب بالخصوص الرفع من ميزانية 

.الدولة الموجهة للبحث العلمي  

سابعاً وأخيراً: جعل الثقافة على اعتبارها مرآة الشعوب أيضا مكونا رئيسيا للتنمية الشاملة ورقما أساسيا 
.في المعادلة االقتصادية واالجتماعية للنموذج التنموي  

ختاماً، يبقى النموذج التنموي المنشود وسيلة وليس هدفا في حد ذاته، حتى يتسنى خلق قيمة مضافة مهمة 
اد المجتمع ومحاربة كل أشكال الفساد من وتوزيعها بشكل منصف وعادل اجتماعيا ومجاليا بين كافة أفر

.خالل التنزيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية  
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