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تمهيد

«إذا كان المغــرب قــد حقــق تقدمــا ملموســا ،يشــهد بــه العالــم ،إال أن النمــوذج التنمــوي الوطنــي
أصبح اليوم ،غير قادر على االستجابة للمطالب الملحة ،والحاجيات المتزايدة للمواطنين ،وغير قادر
علــى الحــد مــن الفــوارق بيــن الفئــات ومــن التفاوتــات المجاليــة ،وعلــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة»،

مقتطــف مــن نــص الخطــاب الســامي الــذي وجهــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،نصــره اهلل ،بمناســبة تــرؤس جاللتــه
الفتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة ،فــي  13أكتوبــر .2017
منــذ ذلــك الحيــن ،اســتنفر المغــرب كل مكوناتــه ،وأهــاب جهــارا بالجميــع «نحــن فــي بصــدد البحــث عــن نمــوذج تنمــوي جديــد»،
نمــوذج مغربــي خالــص ،شــيء جديــد لــم يخطــر ببــال أحــد حتــى اآلن ،أو شــيء راودنــا التفكيــر بشــأنه مســبقا ،أو شــيء اســتحدثته
دولــة أخــرى مــن قبــل.
وعندهــا تجنــدت ثلــة مــن العقــول النيــرة ،ضمــت لجانــا فر يــدة مــن نوعهــا ومؤسســات دســتورية ،مــن أجــل التشــمير عــن ســواعد
الجــد تأهبــا للعمــل .وانخــرط فــي هــذا الجمــع أيضــا كل المفكر يــن والقــوى الفاعلــة فــي الوطــن ،الذيــن واكبــوا بدورهــم هــذا
الركــب ،كل مــن موقعــه ينقــب عــن هــذه الوصفــة المبتكــرة التــي مــن شــأنها أن تنفــض عــن المغــرب حالــة الخمــول االجتماعــي
وأزمــة الثقــة التــي تلبســت بــه.
فــي هــدا الســياق ،يشــارك «منتــدى الوطنييــن» ،باعتبــاره مركــز تفكيــر مســتقل ،يطمــح باألســاس إلــى انتــاج وتعز يــز ونشــر أفــكار
ومقترحــات بديلــة ،بنــاء علــى مقاربــة تشــاركية وترابيــة ،فــي النقــاش العمومــي حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد ،بتقديمــه رؤيــة
جديــدة لمغــرب الغــد ،باإلضافــة لمقترحــات طموحــة وواقعيــة.
فــي هــدا الصــدد ،ســاهم فــي بلــورة هــده المســاهمة أطــر وكفــاءات مــن القطــاع الخــاص ،العــام والمجتمــع المدنــي ،مــن
مختلــف مناطــق وجهــات المملكــة ،قاســمهم المشــترك الحــس الوطنــي العالــي والرغبــة المشــتركة فــي المســاهمة فــي
تنميــة وطننــا الحبيــب.
نود أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا لهم على ثقتهم والتزامهم ووطنيهم.

نتقــدم بخالــص شــكرنا لــكل المشــاركين فــي مجموعــات تفكيــر منتــدى الوطنييــن والذيــن بلــغ عددهــم  310مشــارك ،ممثليــن
 16عمالــة واقليــم مــن مختلــف جهــات المملكــة :تطــوان ،الداخلــة ،طنجــة ،العيــون ،وجــدة أنــكاد ،اكاديــر ادا وتنــان ،بنــي مــال،
الراشــيدية ،القنيطــرة ،ورززات ،مراكــش ،الربــاط ،فــاس ،الــدار البيضــاء.
كمــا نعبــر عــن شــكرنا وتقديرنــا للباحثيــن وكل الفاعليــن علــى مســاهماتهم :غيثــى الســقاط ،ســكينة بنكيــران ،ناديــة اليوســفي،
فاطمــة الزهــراء البورقــادي ،ناهيــد العمــري ،مور يــد تاجانــي ،ياســين صواليــح ،محمــد افقيــر ،طــارق اقديــم ،مــروان الحاليســي،
طــارق رزوق ،عــادل رشــدي ،ســعيد مســتفيد ،مهــدي نعيــم... ،
واخيــرا ،نتقــدم بعظيــم شــكرنا لجميــع اعضــاء منتــدى الوطنييــن ،مــن مختلــف االعمــار ،علــى حســهم الوطنــي العالــي وعلــى
رغبتهــم والتزامهــم بالمســاهمة فــي تقــدم البــاد.
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الفصل الأول  :صوت المجاالت الترابية
1.حلقات اشتغال «المنتدى»
مــن بيــن قناعاتنــا فــي «المنتــدى» ،نعتقــد جازميــن أن المقاربــة التشــاركية هــي وحدهــا الســبيل األنجــع مــن أجــل بلــورة رؤيــة تنمويــة
خاصــة ببالدنــا ،لكــن دونمــا إغفــال للمقاربــة المجاليــة التــي هــي األخــرى قناعــة يتعيــن اســتحضارها مــع ضــرورة إرســاء مقوماتهــا
وفــق رؤيــة ترتكــز علــى خصوصيــات المجــاالت الترابيــة ،علــى اعتبــار أن الواقــع والمقومــات تختلــف مــن جهــة ألخــرى كمــا تختلــف
داخــل الجهــة نفســها.
وينبنــي المنهــج الــذي اعتمــده «المنتــدى» بغــرض إنجــاز هــذه الدراســة علــى محــاور أساســية مــن جملتهــا إبــراز الــذكاء الجماعــي،
والقيــام بتشــخيص ميدانــي ،والتفكيــر فــي مقترحــات منبثقــة مــن الواقــع الميدانــي ومــن لــدن الســاكنة ،وأيضــا اســتخالص رؤيــة
مشــتركة .وقــد تأتــى لنــا هــذا األمــر مــن خــال عقــد حلقــات اشــتغال علــى مســتوى عــدد مــن أقاليــم جهــات المملكــة االثنتــي
عشرة.
وقــد أتاحــت حلقــات االشــتغال قيــاس مســتوى وعــي المواطنيــن فــي مختلــف الجهــات فيمــا يتعلــق بتحديــات تدبيــر الشــأن
العمومــي ،وكــذا مــن قيــاس الحــس النقــدي والبنــاء لديهــم.
الحلقــات الجهويــة  :لقــد عمــل «المنتــدى» علــى تنظيــم مــا مجموعــه  18حلقــة اشــتغال شــملت مختلــف جهــات المملكــة.
وفــي ســبيل ذلــك ،تمــت تعبئــة  310عنصــر مــن الفاعليــن المحلييــن .وقــد ضمــت حلقــات االشــتغال هــذه شــخصيات مــن مشــارب
متنوعــة مــن جملتهــم فاعلــون جمعويــون وفاعلــون سياســيون وأطــر ومــدراء (مــن القطاعيــن العــام والخــاص) وأكاديميــون
مــن تخصصــات مختلفــة (مختصــون فــي االقتصــاد وعلــم االجتمــاع ومحامــون )... ،وأيضــا الطــاب... ،
فــي مرحلــة أولــى ،تمــت مناقشــة «هندســة النمــوذج التنمــوي» الــذي يرقــى إلــى مســتوى تطلعــات هــؤالء الفاعليــن .وعلــى
هــذا األســاس ،تــم تحديــد المحــاور الرئيســية والتحديــات السياســية والسوســيو-اقتصادية التــي تنهــل مــن مشــروع النمــوذج
التنمــوي الوطنــي .ويهــدف هــذا التمر يــن إلــى اســتخالص «رؤيــة موحــدة وتشــاركية» بيــن جميــع المغاربــة بخصــوص األولويــات
التــي يتعيــن أن يســتجيب لهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد.
وفــي مرحلــة ثانيــة ،قــام المشــاركون فــي الحلقــات الجهويــة بتشــخيص خــاص بالجهــات التــي ينحــدرون منهــا شــمل مختلــف
الجوانــب (االقتصاديــة واالجتماعيــة والعرضيــة) .وعلــى إثــره ،اقترحــوا توصيــات تتماشــى مــع الواقــع السوســيو-اقتصادي
والخصائــص الجغرافيــة والديمغرافيــة والتاريخيــة والطبيعيــة والثقافيــة للجهــات التــي ينتمــون إليهــا.

حلقات الخبراء

 :فقد ضمت أساتذة وأكاديميين وباحثين يتبنون مقاربة تتقاطع طوال وعرضا مع وجهة نظر «المنتدى»

2.باروميتر قياس ثقة المغاربة
وعيــا منــه بأهميــة اعتمــاد منهجيــة علميــة تمكــن بدايــة مــن ســبر أغــوار الحالــة الذهنيــة للمغاربــة ،وكــذا قيــاس درجــة الثقة لديهم
فــي بلدهــم ومســتقبلهم ،وذلــك قبــل القيــام بمختلــف التحليــات والمقترحــات المتعلقــة بالنمــوذج التنمــوي ،فقــد قــام فر يــق
عمــل «المنتــدى» بإجــراء اســتطالع للــرأي حــول درجــة الثقــة لــدى المغاربــة ،وتــم ذلــك بشــراكة مــع « .»OpinionWay
وقــد أجر يــت هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا  1001شــخص 1يمثلــون شــريحة مــن المغاربــة تبلــغ أعمارهــم  18ســنة فمــا
فــوق .وروعــي عنــد إجرائــه نظــام المحاصــة «الكوتــا» فــي انتقــاء هــذه العينــة ،ســيما فيمــا يتعلــق بالمعاييــر المرتبطــة بالجنــس
والعمــر والفئــة السوســيو-مهنية التــي ينتمــي لهــا رب األســرة وكــذا التجمــع الســكاني والجهــة التــي يقيــم بهــا المســتجوب.
وقــد تــم االســتجواب عبــر الهاتــف وفــق نظــام «كاتــي» « .»)CATI (Computer Assisted Telephone Interview
وتمحــورت األســئلة المطروحــة حــول الثقــة الشــخصية للمســتجوبين ونظرتهــم بخصــوص الوضــع فــي البــاد وثقتهــم فــي
المؤسســات واهتمامهــم بالسياســة وثقتهــم فــي المرافــق العموميــة وقيمتهــم التمثيليــة وكذلــك تصورهــم عــن
الديمقراطيــة والحر يــة.
يجــب اســتقراء نتائــج هــذا اإلســتطالع ،كمــا هــو موضــح أدنــاه ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار هوامــش االرتيــاب التــي قــد تتــراوح مــا بيــن
 1.5إلــى  3نقــاط علــى األكثــر بالنســبة لعينــة مــن  1000مســتجوب ينحــدرون مــن جهــات مختلفــة مــن المملكــة.

  )1تــم وضــع العينــة حســب طريقــة الكوتــا فيمــا يتعلــق بمعاييــر الجنــس والعمــر والفئــة االجتماعيــة المهنيــة لــرب األســرة وفئــة التكتــل ومنطقــة اإلقامــة واســتجوابه عبــر الهاتــف علــى نظــام CATI
).(Computer Assisted Téléphone Interview
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الشعور العام
أفضــل صفــة تغلــب علــى حالتــك الذهنيــة حاليــا ؟
االرتياب

جهة طنجة – تطوان -الحسيمة
جهة الشرق

الحماس

اإلنهاك

جهة فاس مكناس
جهة الرباط سال القنيطرة
جهة بني مالل خنيفرة
جهة الدار البيضاء سطات

الغضب

جهة مراكش أسفي

الطمأنينة

جهة درعة تافياللت
جهة سوس ماسة
جهة كلميم واد نون

الخوف

جهة العيون الساقية الحمراء
جهة الداخلة وادي الذهب

الرفاهية
الثقة

المستوى الوطني
ما يميز المزاج العام للمغاربة التعب ( )% 43والحماس ( )% 39والثقة ()% 40

هــل تنصــح شــاب مغربــي ير يــد أن ينجــح فــي حيا تــه ؟
على المستوى الوطني
طنجة – تطوان  -الحسيمة
جهة الشرق
فاس مكناس
مراكش أسفي
الدار البيضاء سطات
بني مالل خنيفرة
الرباط سال القنيطرة
درعة تافياللت
كلميم واد نون
سوس ماسة
الداخلة وادي الذهب
العيون الساقية الحمراء

المغرب      
العيشفي 

العيش خارج المغرب













% 63
% 56
% 54
% 64
% 70
% 61
% 66
% 60
% 66
% 66
% 72
% 66
% 66
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بشــكل عــام  ،منــذ ثــاث ســنوات  ،هــل تظــن أن الو ضــع فــي المغــرب …
على المستوى الوطني
طنجة – تطوان  -الحسيمة
جهة الشرق
فاس مكناس
مراكش أسفي
الدار البيضاء سطات
بني مالل خنيفرة
الرباط سال القنيطرة
درعة تافياللت
كلميم واد نون
سوس ماسة
الداخلة وادي الذهب
العيون الساقية الحمراء

تراجع   اليتغير
في تحسن     في 














% 47
% 40
% 32
% 39
% 62
% 38
% 53
% 58
% 53
% 49
% 44
% 49
% 49

مــا هــو شــعورك حيــال مســتقبل المغــرب ؟
على المستوى الوطني
طنجة – تطوان  -الحسيمة
جهة الشرق
فاس مكناس
مراكش أسفي
الدار البيضاء سطات
بني مالل خنيفرة
الرباط سال القنيطرة
درعة تافياللت
كلميم واد نون
سوس ماسة
الداخلة وادي الذهب
العيون الساقية الحمراء
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سلبي 
ايجابي      






              







% 77
% 65
% 69
% 79
% 86
% 66
% 90
% 76
% 90
% 86
% 76
% 86
% 86

راض علــى الخد مــات العا مــة التاليــة ؟
هــل أ نــت
ٍ
الحالة االقتصادية

جودة المعلومات التي تنقلها
وسائل اإلعالم

العمل الحكومي

توزيع الثروات

العدالة

مكافحة الرشوة

التعليم

البنى التحتية والمشاريع الكبرى

الصحة
األمن

جهة فاس مكناس
جهة بني مالل خنيفرة
جهة مراكش أسفي
جهة سوس ماسة
جهة العيون الساقية الحمراء
المستوى الوطني

جهة الشرق
جهة الرباط سال القنيطرة
جهة الدار البيضاء سطات
جهة درعة تافياللت
جهة كلميم واد نون
جهة الداخلة وادي الذهب
جهة طنجة – تطوان -الحسيمة

يشعر المغاربة بالرضا تجاه الخدمات األمنية ( )% 79والبنية التحتية والمشاريع الكبرى ( ، )% 64وسير العدالة ( )% 55والوضع االقتصادي ( ، )% 54في
حين يشعر غالبية المغاربة بعدم الرضا تجاه التعليم ( )% 72والصحة (.)% 69

أي مــن القضا يــا التاليــة هــي األ هــم بالنســبة لــك فــي المغــرب حاليــا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
جودة المعلومات

التعليم

توزيع الثروات

العدالة
الفالحة والتنمية القروية

االمن الوطني

مكافحة الرشوة
حماية الثفافة

جهة الشرق
جهة الرباط سال القنيطرة
جهة الدار البيضاء سطات
جهة درعة تافياللت
جهة كلميم واد نون
جهة الداخلة وادي الذهب
جهة طنجة – تطوان -الحسيمة

الصحة

البنى التحتية
والمشاريع الكبرى

جهة فاس مكناس
جهة بني مالل خنيفرة
جهة مراكش أسفي
جهة سوس ماسة
جهة العيون الساقية الحمراء
المستوى الوطني

أهم القضايا التي تشغل بال المغاربة هي التعليم ( )% 72والصحة ( )% 66واألمن الوطني ( )% 31والتنمية االقتصادية (.)% 22
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الشعور تجاه المؤسسات
هــل لد يــك اهتمــام بالسيا ســة… ؟
على المستوى الوطني
طنجة – تطوان  -الحسيمة
جهة الشرق
فاس مكناس
مراكش أسفي
الدار البيضاء سطات
بني مالل خنيفرة
الرباط سال القنيطرة
درعة تافياللت
كلميم واد نون
سوس ماسة
الداخلة وادي الذهب
العيون الساقية الحمراء


ال
نعم
% 12

% 10 
% 22 
% 16 
% 13 
% 7 
% 18 
% 7 
% 12 
% 20 
% 12 
% 12 
% 17

فــي المغــرب  ،مــا مــدى شــعورك بحر يــة… ؟
التعبير عن رأيك

االنضمام إلى منظمة
سياسية من اختيارك

جهة الشرق
جهة الرباط سال القنيطرة
جهة الدار البيضاء سطات
جهة درعة تافياللت
جهة كلميم واد نون
جهة الداخلة وادي الذهب
جهة طنجة – تطوان -الحسيمة

اختيار بدون ضغط المرشح الذي
ستصوت عليه

جهة فاس مكناس
جهة بني مالل خنيفرة
جهة مراكش أسفي
جهة سوس ماسة
جهة العيون الساقية الحمراء
المستوى الوطني

غالبيــة المغاربــة يشــعرون بالحر يــة فــي بالدهــم ( :)% 83يشــعر المغاربــة بالحر يــة فــي اختيــار الشــخص الــذي ســيصوتون عليــه ( ،)% 64فــي االنضمــام إلــى
منظمــة سياســية مــن اختيارهــم ( ، )% 77فــي التعبيــر عــن رأيهــم (.)% 75
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هــل تثــق فــي كل مــن المؤسســات التاليــة ؟

األحزاب السياسية
المستشفيات

جهة طنجة – تطوان -الحسيمة
جهة الشرق
جهة فاس مكناس
جهة الرباط سال القنيطرة

اإلعالم
الحكومة

البنوك

جهة بني مالل خنيفرة
جهة الدار البيضاء سطات

المنتخبون المحليون

الشرطة

جهة مراكش أسفي
جهة درعة تافياللت
جهة سوس ماسة
جهة كلميم واد نون
جهة العيون الساقية الحمراء
جهة الداخلة وادي الذهب
المستوى الوطني

النقابات

النواب

الشركات

الوزراء
رئيس الحكومة

المدرسة
La justice

البرلمان

العدالة

ال يشعر المغاربة بالثقة في األحزاب السياسية ( )% 83أو البرلمان ( ، )% 65في حين  % 68من المغاربة يثقون بالسلطات المحلية.

االنتظارات
راض علــى الخد مــات العا مــة التاليــة ؟
هــل أ نــت
ٍ
الصحة

جهة طنجة – تطوان -الحسيمة
جهة الشرق
جهة فاس مكناس
جهة الرباط سال القنيطرة
جهة بني مالل خنيفرة
جهة الدار البيضاء سطات

التعليم

الماء والكهرباء

جهة مراكش أسفي
جهة درعة تافياللت
جهة سوس ماسة
جهة كلميم واد نون
جهة العيون الساقية الحمراء
جهة الداخلة وادي الذهب

النقل

المستوى الوطني
يشعر المغاربة نسبيا بالرضا عن خدمات النقل ( )% 58والحصول على الماء والكهرباء ( ، )% 57فيما تضل نسبة الرضا ضعيفة بالنسبة لقطاع التعليم (35
 )%و الصحة ()% 8

13

القيم

ً
إيجابيــا أم سـ ً
ً
ـلبيا ؟
هــل تمثــل لــك الكلمــات التاليــة شــيئا
التضامن

جهة طنجة – تطوان -الحسيمة

الحركة
النسوية

جهة الشرق
جهة فاس مكناس
جهة الرباط سال القنيطرة

الحرية

الليبيرالية

الدولة

جهة بني مالل خنيفرة
جهة الدار البيضاء سطات
جهة مراكش أسفي
جهة درعة تافياللت

الرأسمالية

التسامح

جهة سوس ماسة
جهة كلميم واد نون
جهة العيون الساقية الحمراء
جهة الداخلة وادي الذهب
المستوى الوطني

االشتراكية

الوطنية

العولمة

السلطة
النظام

ينظر المغاربة بطريقة إيجابية مفاهيم التسامح ( )% 97والتضامن ( )% 91والحرية ( )% 91والوطنية ( )% 88و بطريقة سلبية إلى حد ما مفاهيم الليبرالية
( )% 74واالشتراكية (.)% 66
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.أالنتائج الوطنية

بعــض النواقــص فــي أداء المرفــق العمومــي تولــد تدنــي فــي مســتوى الرضــا لــدى المغاربــة :

تطغــى علــى المغاربــة حالــة ذهنيــة متقلبــة .كثيــر منهــم صرحــوا أن الشــعور الــذي يطغــى عليهــم هــو الثقــة ( )% 40أو التحمــس
( ،)% 39وقــد أعــرب البعــض عــن شــعوره بالطمأنينــة ( )% 26وبنــوع مــن الرفــاه ( .)% 18ومــع ذلــك ،فــإن أول مــا يعــرب عنــه
المغاربــة هــو الشــعور باالســتياء ( ،)% 43ناهيــك عــن اســتخدام ســمات أخــرى أكثــر قتامــة مــن قبيــل الخــوف ( )% 21والتوجــس
(.)% 18
يطغــى الشــعور باالســتياء بشــكل أكبــر بيــن صفــوف النســاء منــه لــدى الرجــال ( % 46مقارنــة ب ـ  % 40بيــن الرجــال) ،فــي حيــنعبــر الرجــال أوال عــن شــعور بالثقــة بنســبة (.)42
أعــرب العديــد مــن الشــباب بدورهــم ،فــي البدايــة ،عــن شــعورهم باالســتياء لوصــف حالتهــم النفســانية ( % 47مــنالمغاربــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 24ســنة ،مقارنــة ب ـ  % 34مــن المغاربــة الذيــن تز يــد أعمارهــم عــن  50ســنة).
ويمكــن أن تحيــل حالــة االســتياء التــي أثارهــا المغاربــة علــى عــدم الرضــا الــذي يبدونــه إزاء عمــل بعــض المرافــق العموميــة .وقــد
أعربــت غالبيــة كبيــرة مــن المغاربــة عــن شــعورهم بالرضــا بخصــوص اســتتباب األمــن فــي البــاد ( .)% 79بدورهــا ،تعــد السياســة
االقتصاديــة هــي األخــرى باعثــا علــى الشــعور بالرضــا لــدى المغاربــة ،ســواء فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة واألوراش الكبــرى (64
 )%أو فيمــا يتعلــق بالوضــع االقتصــادي العــام ( ،)% 54ناهيــك عــن أن أغلبيــة المغاربــة أعربــوا أيضــا عــن رضاهــم إزاء حســن ســير
العدالــة (!)% 55
وفيمــا يعربــون عــن رضاهــم عــن األمــن والعدالــة ،يكــن المغاربــة ثقــة فــي المؤسســات المســؤولة عــن تدبيــر هــذا الشــأن .حيــث
تبيــن األرقــام أن  % 81مــن المغاربــة يثقــون فــي جهــاز الشــرطة ( % 45أعربــوا عــن ثقــة تامــة) و % 63يثقــون فــي المنظومــة
القضائيــة.
بالمقابــل ،فــإن  % 33فقــط أعربــوا عــن رضاهــم عــن عمــل الحكومــة .فــي حيــن تثيــر قطاعــات كالتعليــم والصحــة علــى وجــه
الخصــوص اســتياء كبيــرا % 72 :و % 69علــى التوالــي مــن المغاربــة غيــر راضيــن عــن تدبيــر هذيــن الشــأنين.
مــن ناحيــة أخــرى ،يتضــح أن النســاء غيــر راضيــات أكثــر مــن الرجــال عــن منظومــة التعليــم فــي المغــرب ،ومــن خــال اســتقراء
المعطيــات ،يتضــح أن  % 26منهــن أعربــن عــن رضاهــن عنهــا ،مقابــل  % 30مــن الرجــال .وبالرغــم مــن عــدم رضاهــن عــن المنظومــة
التعليمــة ،تعتقــد العديــد مــن النســاء أن التعليــم يعــد التحــدي األبــرز الــذي يتعيــن أن يحظــى باألولويــة فــي القــادم مــن الســنوات
( % 75مقارنــة ب ـ  % 69مــن الرجــال).
ضعــف التفــاؤل بشــأن التنميــة فــي المغــرب فــي صفــوف الشــباب  :أعربــت الغالبيــة العظمــى مــن المغاربــة
عــن تمســكهم بالعيــش فــي بالدهــم .حيــث أن  % 73منهــم يقولــون إنــه مــن األســهل العيــش فــي المغــرب ،مقابــل % 27
فقــط ممــن يعتقــدون أنــه مــن األســهل العيــش فــي الخــارج .ويحضــر عامــل االنجــذاب للخــارج بشــكل خــاص بيــن فئــة الشــباب :إذ
يعتقــد  % 43مــن المغاربــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 24ســنة أنــه مــن األســهل العيــش فــي الخــارج مقارنــة ب ـ  % 9فقــط
مــن المغاربــة الذيــن تز يــد أعمارهــم عــن  50ســنة.
وفــي حيــن يعتقــد مــا يقــرب مــن نصــف المغاربــة أن الوضــع فــي المغــرب قــد تحســن فــي الســنوات الثــاث الماضيــة ( ،)% 47فــإن
 % 77منهم متفائلون بشــأن مســتقبله و % 40متفائلون للغاية.
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ويالحــظ أن األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات االجتماعيــة األقــل يســرا يجــدون ،أكثــر مــن غيرهــم ،أن الوضــع فــي المغــرب
قــد تحســن علــى مــدى الســنوات الثــاث األخيــرة ( )% 67وأعربــوا أيضــا عــن تفاؤلهــم بشــأن مســتقبل المغــرب ( .)% 91وعبــرت
نســبة  % 63منهــم عــن اســتعدادهم لحــث الشــاب المغربــي علــى البقــاء فــي المغــرب مــن أجــل حيــاة ناجحــة ،مقارنــة ب ـ % 37
ممــن ينصحــون بالســفر إلــى الخــارج .وتعتقــد غالبيــة المغاربــة أن أطفالهــم يتوفــرون علــى حظــوظ أوفــر للنجــاح فــي ظــل مغــرب
المســتقبل (.)% 64
ويالحــظ أيضــا أن التفــاؤل بخصــوص المكــوث فــي المغــرب أقــل حضــورا بيــن صفــوف الشــباب :حيــث تقــدر نســبة  % 52مــن المغاربــة
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 24ســنة والذيــن أبــدوا اســتعدادهم لتقديــم النصــح ألي شــاب مغربــي بالســفر نحــو الخــارج مــن
أجــل حيــاة ناجحــة (مقارنــة بنســبة  % 22مــن المغاربــة فــوق ســن الخمســين).
يــؤدي فقــدان الثقــة فــي الممثليــن المنتخبيــن إلــى العــزوف عــن السياســة  :يبعــث النظــام السياســي ،علــى
نطــاق واســع ،علــى احســاس بعــدم الثقــة .وبالنظــر إلــى األرقــام ،فــإن مــا نســبته  % 35مــن المغاربــة يثقــون بالبرلمــان و% 17
فقــط يثقــون باألحــزاب السياســية .وبمز يــد مــن التفصيــل ،وحدهــا الســلطات المحليــة هــي المســتثناة :إذ أن  % 68مــن المغاربــة
أعربــوا عــن ثقتهــم بهــا.
إن هــذا اإلحســاس بفقــدان الثقــة تجــاه معظــم السياســيين يتغــذى مــن الشــعور بأنهــم ليســوا بمنــأى عــن الخطــأ .إذ أن نســبة 13
 %فقــط مــن المغاربــة يعتبــرون المســؤولين المنتخبيــن والقــادة السياســيين نزهــاء إلــى حــد مــا ،فــي حيــن أن مــا يقــرب مــن ثلثهــم
يعتبرونهــم فاســدين ( ،)% 32بينمــا آثــرت غالبيــة المســتجوبين عــدم اتخــاذ موقــف فــي هــذا الصــدد (.)% 55
باإلضافــة إلــى فقــدان الثقــة فــي الفاعليــن السياســيين ،يعبــر المغاربــة إجمــاال عــن عزوفهــم عــن السياســة بشــكل عــام :فقــط 15
 %ممــن شــملهم االســتطالع أعربــوا عــن اهتمامهــم بهــذا الشــأن ،فــي الوقــت الــذي ال يعيــر  % 50مــن المغاربــة أي اهتمــام
علــى اإلطــاق للسياســة.
والمالحــظ أن مســألة العــزوف عــن السياســة تســجل بيــن صفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 24ســنة ( % 4عبــروا
عــن عــزوف كبيــر مقارنــة ب ـ  % 18مــن األشــخاص فــوق ســن  ،)50وكذلــك الشــأن بالنســبة لألشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات
األقــل يســرا ( % 4عبــروا عــن عــزوف كبيــر مقارنــة ب ـ  % 21مــن األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات األكثــر يســرا).
ويبــدو أن صفــة االســتقامة لــدى الشــخصيات السياســية هــي الســمة التــي مــن شــأنها أن تفضــي إلــى كســب رهــان الثقــة.
ويعتقــد  % 57مــن المغاربــة أن النزاهــة تعتبــر أهــم شــيء بالنســبة للسياســي لكســب ثقــة المواطنيــن ،ويلــي هــذه الســمة
مباشــرة خصلــة الوفــاء بالوعــود المضروبــة ( .)% 56بينمــا تبــدو مســائل مــن قبيــل القــرب مــن المغاربــة ( )% 37والفعاليــة (26
 )%وحســن االضطــاع بالملفــات ( )% 24مجــرد معاييــر ثانويــة.
يؤثــر المغاربــة قيــم االنفتــاح بــدال مــن الرغبــة فــي بســط رقابــة أكبــر للدولــة :تولــي غالبيــة المغاربــة اعتبــارات إيجابيــة إلــى مجموعــة
متنوعــة مــن المفاهيــم السياســية واالجتماعيــة .وفــي مقدمــة هــذه القيــم التــي تبعــث فــي نفوســهم مشــاعر إيجابيــة نجــد
التســامح ( )% 97والتضامــن ( )% 91والحر يــة ( .)% 91كمــا نجــد أن التشــبث بالوطــن حاضــر بقــوة هــو اآلخــر % 88 :مــن المغاربــة
ينظــرون إلــى مفهــوم الوطنيــة بشــكل إيجابــي ،و % 82يعبــرون عــن نفــس الشــعور تجــاه الدولــة .وعلــى نفــس المنــوال ،يعتبــر
 % 81و % 73علــى التوالــي النظــام والســلطة قيمــة إيجابيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يتبنــى  % 70مــن المغاربــة نظــرة إيجابيــة
إلــى حــد مــا تجــاه الحركــة النســوية.
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وعلــى أي حــال ،فقــد عبــر المغاربــة بوضــوح عــن رغبتهــم فــي انفتــاح البــاد ،ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة ( )% 64أو مــن
الناحيــة الثقافيــة ونمــط العيــش ( .)% 66فــي حيــن عبــر أقــل مــن ربــع المغاربــة عــن رغبتهــم فــي أن تحصــن الدولــة نفســها أكثــر
تجــاه العالــم فــي كل هــذه المجــاالت ( % 22و % 24علــى التوالــي).
ومــع ذلــك ،وكمــا اتضــح مــن خــال نســبة صغيــرة مــن المغاربــة الذيــن يعيــرون الليبراليــة قيمــة إيجابيــة ،ال يــزال المواطنــون يرغبــون
فــي أن تلعــب الدولــة دورا قويــا فــي االقتصــاد % 89 :يعتقــدون أنــه يجــب علــى الدولــة مراقبــة وتنظيــم النشــاط التجــاري
بشــكل أوثــق.
إلــى جانــب ذلــك ،ال يؤيــد المغاربــة خوصصــة قطاعــي الصحــة والتعليــم .فــي حيــن فضلــت أقليــة خوصصــة المنظومتيــن الصحيــة
والتعليميــة ( % 43و % 41علــى التوالــي) فــي الوقــت الــذي عبــرت علــى أنهــا غيــر راضيــة عنهمــا إلــى حــد كبيــر.
المغاربــة راضــون عــن الحر يــة التــي ينعمــون بهــا لكنهــم يطمحــون إلــى تعز يــز جــودة المعلومــات التــي تبثهــا وســائل اإلعــام:
أعربــت الغالبيــة العظمــى مــن المغاربــة عــن شــعورهم بالحر يــة داخــل بالدهــم  ،% 83هــذا فــي الوقــت الــذي أعــرب فيــه % 41
ممــن اســتجوبوا أنهــم يشــعرون بحر يــة كبيــرة .وبشــكل أدق ،لــم يصــرح أي مغربــي تقريبــا بأنــه يشــعر بــأي نــوع مــن اإلكــراه عنــد
اختيــار األشــخاص الذيــن يصــوت لهــم % 94 :يعتبــرون أنفســهم أحــرارا فــي هــذا الشــأن.
وأعربــت النســاء ،مــن جهتهــن وبأعــداد أقــل ،عــن إحساســهن بحر يــة كاملــة فــي المغــرب ( % 39مقارنــة ب ـ  % 44مــن الرجــال)،
وكذلــك الحــال بالنســبة لألشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 24ســنة ( % 27مقارنــة ب ـ  % 61لألشــخاص الذيــن تز يــد
أعمارهــم عــن  50ســنة).
وباعتبــار أن التلفــاز الوســيلة الرئيســية للتــزود بالمعلومــات بالنســبة ل ـ  % 30مــن المغاربــة ،إال أنــه بــات يعــرف منافســة قويــة مــن
قبــل شــبكات التواصــل االجتماعــي ( ،)% 29وقــد عبــر  % 46مــن المغاربــة عــن عــدم رضاهــم عــن جــودة األخبــار التــي تنقلهــا
وســائل اإلعــام ،بينمــا  % 35منهــم غيــر راضيــن عــن محتواهــا علــى اإلطــاق.
.بالدروس األساسية
بالرغــم مــن أوجــه القصــور المســجلة فــي حــق التعليــم والصحــة ،إال أن ذلــك لــم يمنــع المغاربــة مــن تبنــي نظــرة إيجابيــة إلــىحــد كبيــر بخصــوص بلدهــم ومســتقبله .كمــا أن قطاعــات أخــرى تنــدرج ضمــن عمــل المرفــق العــام تنــال رضاهــم ،والســيما
قطــاع األمــن.
الشــباب أقــل إيجابيــة ممــن يكبرونهــم ســنا بشــأن فرصهــم فــي بنــاء حيــاة أفضــل مــن خــال البقــاء فــي المغــرب ،وتــراودالكثير يــن منهــم فكــرة الهجــرة إلــى الخــارج.
يثيــر غيــاب التواصــل بيــن المواطنيــن وممثليهــم شــعورا بفقــدان الثقــة فــي هــؤالء ،فضــا عــن العــزوف الالفــت عــن الحيــاةالسياســية فــي المغــرب .ويحضــر انعــدام الثقــة بشــكل ملحــوظ خاصــة فــي صفــوف األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات
االجتماعيــة األكثــر يســرا.
تشــعر الغالبيــة العظمــى مــن المغاربــة بالحر يــة فــي جميــع مناحــي حياتهــم كمواطنيــن .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تظــلتوقعــات المجتمــع المغربــي كبيــرة خاصــة فــي صفــوف األجيــال الناشــئة التــي تستشــعر هــذه الحر يــة بشــكل أقــل.

17

نبذة عن جهة

طنجة – تطوان  -الحسيمة

مؤ شــرات رئيســية

% 1,8

% 10,6

% 10,1

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 10,6من الساكنة على الصعيد
الوطني

 % 10,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

 2عمالتین

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 61,6

المركز الخامس ضمن الجهات األكثر خلقا
للثروة

 5أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 45,7

 % 8.8من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 110جماعة ترابية

متوســط كثافة الســكان  274نســمة في
الكيلومتر المربع

 % 12من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  13,7140كم 2أي
 % 1,8من المساحة العامة للمملكة

نسبة البطالة % 7,8

 % 9,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 59,9معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 30,8

 % 11من القيمة المضافة في قطاع
الصيد

 3مطارات دولية

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 92,9

 % 7من االستثمار العام الوطني

 15ميناء من بينها ميناء طنجة
المتوسطي

نسبة الفقر % 2,6

 920وحدة صناعية

موقع جغرافي استراتيجي

طبيب لكل  1980نسمة (عام وخاص)

 1820هكتار من المناطق الصناعية

سرير طبي (عام وخاص) لكل 1294
نسمة

 % 63,9معدل توصيل مياه الشرب
 % 93,5معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة
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الصناعة

الفالحة

الصيد البحري

التجارة

قطاع البناء

السياحة

التشخيص والرؤية

طنجة – تطوان  -الحسيمة

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•الجهة الثالثة ذات أقل معدل للفقر
•معدل الربط بالكهرباء % 93.5

البعد االقتصادي

أبعاد أخرى

•الموقع الجغرافي المتميز
•البنيات التحتية (الجامعات  ،ميناء طنجة المتوسط ،الطريق السريع،
المنطقة الصناعية ،القطار فائق السرعة)

•ضعف التكامل االقتصادي للمقاوالت المحلية الصغيرة والمتوسطة
والصغيرة جدا
•نقص في الموارد البشرية المؤهلة (نسبة متدنية من كليات
الهندسة)
•غياب مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في الضواحي

أبعاد أخرى

•أزمة السكن والنقل
•مبادرات َ
محبطة بسبب القيود القانونية واإلدارية المفروضة

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•التفاوت المجالي :معدل البطالة  % 20.5بتطوان  ،ومعدل التمدرس
يبلغ  2.8بالفحص أنجرة... ،
•ثقافة الهجرة غير الشرعية

•تقنين القنب
•تعزيز الحريات الفردية

البعد االقتصادي

الفرص

•جذب الشركات الصناعية الجديدة العالمية
•دمج المقاوالت المحلية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والشركات
الناشئة في النظام البيئي الصناعي
•اإلمكانيات السياحية بالجهة

البعد االقتصادي

•النهوض بقطاع التكوين المهني والبحث والتطوير
•تعزيز البنيات التحتية بالضواحي

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•استبدال الموارد البشرية بالتكنولوجيا
•االعتماد على الخدمات ( % 55من القيمة المضافة الجهوية)،
واألنشطة غير المهيكلة(االتجار غير المشروع والقنب)
•إلغاء المزايا الضريبية للشركات األجنبية وعودتها إلى مواطنها االصلية

األخطار

نقاط القوة

•القوة االقتصادية الخامسة على المستوى الوطني
•المساهم الثاني في خلق القيمة المضافة الصناعية (السيارات والطيران
ونقل الخدمات إلى الخارج ،التكنولوجيا الجديدة لالتصاالت والمعلومات
 ،إلخ)...
•خدمات لوجستية تنافسية
•حضور بارز للشركات متعددة الجنسيات بطنجة

البعد االقتصادي

نقاط الضعف

•هشاشة اجتماعية مرتفعة بمعدل % 9.6
•الشعور ب»الحكرة»  
•تقييد الحريات الفردية

•الريع االقتصادي والسياسي
•ضعف الحكامة فيما يتعلق بمشاريع القطاع العمومي
•ارتفاع منسوب مياه البحر والتلوث

الرؤ يــة

•تنمية ثقافة ريادة األعمال وتشجيع الريادة االجتماعية بين الشباب من أجل الحد من البطالة والفقر
•تقليص القيود المفروضة على الحريات الفردية
•تنمية المناطق الحضرية والقروية الذكية لتسهيل الحياة المشتركة للسكان
•الحد من أوجه التفاوتات بين الجهات عبر التوزيع العادل لمشاريع التنمية بين األقاليم المختلفة
•تنويع العرض الصناعي من خالل تطوير صناعات جديدة بضواحي مدينة طنجة (الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة ووصلها بالمنطقة الصناعية بطنجة)
•ضرورة دمج الشركات المحلية في النظام البيئي الصناعي (قطاع السيارات على وجه الخصوص) من أجل تطوير صناعة محلية ذات قيمة مضافة عالية
•تطوير النظام اإليكولوجي لصناعة القنب بالضواحي  :البحث والتطوير وتصنيع وتسويق منتجات القنب
•تنمية السياحة من خالل دعم مبادرات السكان المحليين ،وتطوير السياحة الثقافية من خالل االعتماد على الهوية واالمتيازات الثقافية للجهة
•مراعاة البيئة في جميع المشاريع المتعلقة بالجهة
•إنشاء آليات الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية بمختلف األنشطة التي تخدم المصلحة العامة ،ومساءلة سيما عند عدم االلتزام بالتعهدات
•محاربة الريع والمنافسة غير العادلة من خالل مراقبة جودة الخدمات
•تعز يــز البنــى التحتيــة للجامعــات مــن أجــل خلــق فــرص تكوينيــة متكاملــة :تكويــن التقنييــن والمهندســين وعلمــاء االجتمــاع واالقتصادييــن  ،إلــخ  ...ووضــع اســتراتيجية تســويقية تجعــل
ً
ً
ً
وثقافيــا
علميــا
مــن الجهــة مركــزا
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إستطالع الرأي

طنجة – تطوان  -الحسيمة

الشــعور العــام
حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف







23
%
41
%
11
%
14
%
11
%

الثقة
الرفاهية
الطمأنينة
الحماس

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته ؟






43
%
17
%
30
%
50
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

56 %

44 %

40 %

40 %

20 %

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
72 %

28 %

16 %

84 %

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشاريع الكبرى






راض

غير راض

46
%

األمن

27
%

الصحة

30
%

التعليم

42
%
60
%

جودة المعلومات التي
تنقلها وسائل اإلعالم
العدالة







80
%
21
%
28
%
55
%
53
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية
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مهم

غير مهم

30
%
14
%
81
%
11
%
25
%
20
%
10
%

حماية الثفافة
المغربية
الصحة
البنى التحتية
والمشاريع الكبرى
الفالحة والتنمية
القروية
العدالة
جودة المعلومات









% 5
67
%
% 7
10
%
14
%
% 1

إستطالع الرأي

طنجة – تطوان  -الحسيمة

الشــعور تجــاه المؤسســات
هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

% 12

نعم

% 88

ال

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…


مقيد

التعبير عن رأيك

حر



73

االنضمام
اختياركإلى منظمة سياسية 
من

65

اختيار بدون ضغط المرشح

%



الذي ستصوت عليه

%

77
%
92
%

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟
األحزاب السياسية
المستشفيات
اإلعالم
البنوك
الشرطة
النقابات
الشركات
المدرسة








أثق

ال أثق

14
%

العدالة

36
%

الحكومة

46
%

البرلمان

68
%
79
%
25
%
49
%
75
%









رئيس الحكومة
الوزراء
النواب
المنتخبون المحليون

66
%
35
%
32
%
42
%
45
%
42
%
35
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض
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النقل

%
39
%



الماء والكهرباء

70
%
56
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

80
%

التضامن

69
%

الحركة النسوية

92
%

الليبيرالية

96
%

الرأسمالية

90
%

االشتراكية

89
%

العولمة








92
%
70
%
48
%
43
%
52
%
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نبذة عن جهة

الشرق

مؤ شــرات رئيســية

% 11,6

% 6,8

% 6,5

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 6,8من الساكنة على الصعيد الوطني

 % 4,8من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

 1عمالة

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 69,2

المركز الثامن ضمن الجهات األكثر
خلقا للثروة

 7أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 44,1

 % 5,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 113جماعة ترابية

متوســط كثافــة الســكان  27نســمة فــي
الكيلومتــر المربــع

 % 3,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  90,125كم 2أي
 % 11,8من المساحة العامة للمملكة

نسبة البطالة % 16,3

 % 4,9من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 65,4معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 32,1

 % 4,2من القيمة المضافة في قطاع
الصيد

 4حاضنات األعمال

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 92,9

 % 8,3من االستثمار العام الوطني

 2مطاران دوليان

نسبة الفقر % 5,2

 % 10شبكة الطرق

 3موانئ تجارية و  2مارينا

طبيب لكل  1456نسمة (عام وخاص)

 4وحدة صناعية

موقع جغرافي استراتيجي

سرير طبي (عام وخاص) لكل 785
نسمة

 % 68,3معدل توصيل مياه الشرب
 % 88,9معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة
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الصناعة

الفالحة

الصيد البحري

التجارة

السياحة

المناجم و الطاقات

التشخيص والرؤية

الشرق

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•التماسك والتضامن االجتماعي (الريف كمثال)
•نمو ديموغرافي مستمر

البعد االقتصادي

أبعاد أخرى

•الموارد الطبيعية :البحرية  ،التعدين  ،الثروة الغابوية
•البنيات التحتية  :منتجعات ساحلية  ،منصة لوجستية  ،الناظور ويست ميد ،
حديقة صناعية  ،مركز تجهيز المحاصيل ،مجمع العلوم والتكنولوجيا ،مطارات،
جامعة …

البعد االجتماعي

البعد االقتصادي

•معدل البطالة  %16.3في 2018
•نسبة الفقر مرتفعة (  %14.6في فكيك و  %13.2في جرسيف)
•معدل الدخل الفردي أقل من المستوى الوطني
•انخفاض معدل التمدرس في بعض األقاليم ( 3.7سنوات في
الدريوش)

أبعاد أخرى

•تمركز البنيات التحتية بالمنطقة الشمالية للجهة
•التزويد الماء والكهرباء

البعد االجتماعي

•التوترات االجتماعية
•ارتفاع معدل وفيات األمهات ( 184.2حالة وفاة لكل  100.000حالة
والدة في فكيك)

•االرتقاء بالقطاعات االجتماعية في جميع األقاليم والعماالت
•تعميم التزويد بمياه الشرب والكهرباء والطرق المعبدة

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

الفرص

تحويل الجهة إلى منطقة صناعية
•إمكانية ِ
•مضاعفة جهود الدولة لتسهيل تمويل المقاوالت المحلية الصغيرة
والمتوسطة والصغيرة جدا

•هجرة الموارد البشرية والرأس المال
•الثقافة الريعية للفاعلين االقتصاديين
•تعبئة أراضي الدولة لدعم القطاعات غير المنتجة مثل اإلسكان
(يستفيد هذا القطاع من  % 64من أراضي الدولة)

أبعاد أخرى

•المصالحة السياسية وتشجيع مشاركة الشباب في السياسة
•تطوير اإلدارة اإللكترونية

األخطار

نقاط القوة

•اهمية الفئة النشيطة داخل الجهة اذ تحتل الرتية الرابعة على المستوى
الوطني
•قطاع ثاني فعال يحتل المركز الخامس على الصعيد الوطني
•تمثل القيمة المضافة الزراعية  %12.8من الناتج المحلي اإلجمالي
للجهة
•اإلمكانيات السياحية

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•صعوبة تنفيذ خطط التنمية بسبب نقص الموارد البشرية المؤهلة
(اإلداريين والمنتخبين) وتتبع ومراقبة تقدم المشاريع
•االقتصاد قائم على القطاع غير المهيكل واستئثار القطاع الثالث بنصيب
 %68.6من القيمة المضافة

أبعاد أخرى

•الفساد
•التباين االجتماعي واالقتصادي والسياسي بين مدن الجهة

الرؤ يــة

•خدمات تعليمية وتكوينية مجانية وذات جودة عالية
•خدمات استشفائية مجانية وذات جودة عالية
•تطوير البرامج الثقافية (الموسيقى  ،المسرح  ،السينما  ،إلخ) والرياضية من أجل بناء مواطن منفتح ومتطلع
•تطوير نموذج نمو محلي قائم على موارد الجهة ،وتطوير ثقافة ريادة األعمال واالقتصاد التضامني
•تطويــر مهــن االقتصــاد األزرق ،والســياحة البيئيــة والحــرف اليدويــة ،والتعديــن ،وصناعــة األغذيــة الزراعيــة ،مــن خــال إنشــاء أنظمــة بيئيــة تعتمــد علــى تكويــن المــوارد البشــرية والبحــث
والتطوير
•تنمية ثقافة الجد والعمل عند الشباب
•رقمنة االقتصاد واإلدارة من أجل تبسيط المساطر وخلق التآزر بين مختلف الفاعليين المحليي
•اإلصالح السياسي بإعطاء المزيد من االستقالل المالي واإلداري للمنتخبين
•التكوين المستمر للمنتخبين المحليين واإلداريين والمجتمع المدني من أجل تنفيذ المشاريع بالجهة
•مراقبة وتتبع المشاريع العمومية
•محاربة الفساد والريع
•تطوير البنيات التحتية في المناطق القروية وجنوب الجهة ،وال سيما التزويد بالماء والكهرباء والطرق المعبدة
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إستطالع الرأي

الشرق

الشــعور العــام
حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف

20
%







الثقة

45
%

الرفاهية

19
%

الطمأنينة

15
%
23
%

الحماس

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته

44






%
18
%
23
%
47
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 54

% 46

% 32

% 51

% 17

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
% 63

% 37

% 69

% 31

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض

36
%
29
%
32
%
61
%

األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة







81
%
22
%
24
%
41
%
53
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية

24








مهم

غير مهم

15
%
13
%
70
%
16
%
26
%
33
%
% 8

حماية الثفافة
المغربية
الصحة
البنى التحتية
والمشاريع الكبرى
الفالحة والتنمية
القروية
العدالة
جودة المعلومات








% 4
68
%
15
%
% 8
17
%
% 4

إستطالع الرأي

الشرق

الشــعور تجــاه المؤسســات
هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

% 10

نعم

% 90

ال

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…

التعبير عن رأيك

82


مقيد

االنضمام إلى منظمة
سياسية من اختيارك

%

حر

اختيار بدون ضغط المرشح

85






الذي ستصوت عليه

%

82
%
94
%

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟

األحزاب السياسية 
المستشفيات 
اإلعالم

البنوك

الشرطة

النقابات

الشركات 
المدرسة 
أثق

ال أثق

العدالة

04
%
31
%

الحكومة

60
%

البرلمان

65
%

رئيس الحكومة

92
%

الوزراء

44
%
61
%

النواب

73
%

المنتخبون المحليون









62
%
40
%
17
%
28
%
24
%
24
%
23
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض



43

النقل

%



74
%

46
%

الماء والكهرباء



49
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

80
%

التضامن

75
%

الحركة النسوية

91
%

الليبيرالية

96
%

الرأسمالية

88
%

االشتراكية

92
%

العولمة








93
%
68
%
18
%
43
%
32
%
57
%
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نبذة عن جهة

فاس مكناس

مؤ شــرات رئيســية

% 5,5

% 12,5

% 9,3

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 12,3من الساكنة على الصعيد
الوطني

 % 9من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني

 2عمالتين

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 62,5

المركز الرابع ضمن الجهات األكثر خلقا للثروة

 7أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 42,8

 % 14,2من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 194جماعة ترابية

متوســط كثافة الســكان  109نســمة في
الكيلومتر المربع

 % 6,9من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

نسبة البطالة % 9,3

 % 8,4من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 62,5معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 35,2

 % 15من منطقة زراعية وطنية مفيدة

البنية السياحية و الثقافية المتنوعة

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 93,8

 % 12,7من االستثمار العام الوطني

 1مطار دولي

نسبة الفقر % 5,1

 % 15من إنتاج الحبوب

 % 81من الطرق مغطاة

مساحة تقدر بحوالي  40,075كم2
أي  % 5,2من المساحة العامة
للمملكة

طبيب لكل  1488نسمة (عام وخاص)

 % 69,8معدل توصيل مياه الشرب

سرير طبي (عام وخاص) لكل 1059
نسمة

 % 92,2معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

الثقافة والحرف

26

الفالحة

السياحة

التشخيص والرؤية

فاس مكناس

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•الثروة العلمية والثقافية والروحية :واحدة من أولى الجامعات
والمكتبات في العالم .مدينة مكناس العريقة ،موقع وليلي األثري

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

•ضعف القطاع الصناعي ( % 13.9من القيمة المضافة الجهوية)
•افالس المقاوالت التقليدية

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•التفاوتات بين األقاليم من حيث الدخل الفردي ،التزويد بالماء والكهرباء
والطرق المعبدة

•التزويد بمياه الشرب والكهرباء والطرق المعبدة
•مشاريع هيكلية  :الجامعة األورو-متوسطية ،البنيات التحتية للمطارات.....…،

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•التفاوت من حيث معدل البطالة (إذ تصل إلى  % 14،6بمكناس)

•الموقع الجغرافي :االنفتاح على وديان الريف في الشمال واألطلس
المتوسط في الجنوب (المناطق الجبلية والواجهات الساحلية)

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

•معاناة الحرف التقليدية من المنافسة األجنبية
•انخفاض استثمار المؤسسات والشركات العمومية ( % 4فقط)

الفرص

•تعزيز جاذبية الجهة باالستفادة من الرأس المال غير المادي
•استغالل األراضي لقطاع الزراعة ( % 23من مجموع المشاريع على
المستوى الوطني)

أبعاد أخرى
•األمن

أبعاد أخرى

األخطار

نقاط القوة

•القطاع الزراعي (القيمة المضافة الجهوية تمثل  % 9.3من الناتج
المحلي اإلجمالي
•تطوير قطاع ترحيل الخدمات إلى الخارج بفضل مركز فاس شور
•تطوير صناعة الطاقة (نور أطلس)
•غطاء غابوي واسع  3أضعاف المعدل الوطني)

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•المركز التاسع على الصعيد الوطني من حيث معدل الدخل الفردي
•الضغط الديموغرافي ( 4.2مليون نسمة ،حيث  % 46.9بواليتي فاس
ومكناس)
•وفيات األمهات في المستشفيات العمومية

•تطوير البنيات التحتية في الضواحي

الرؤ يــة

•تعزيز المعرفة والبحث العلمي
•تطوير خدمات استشفائية مجانية وذات جودة عالية
•تحرير الطاقات وتعزيز مبادرات المواطنين
•تطوير البنيات التحتية العرض السكني
•إضفاء الطابع الجهوي على السياسات العمومية والتدخالت الحكومية
•الترويج للسياحة الثقافية والمستدامة
•االبتكار الزراعي وتعزيز الزراعة السليمة بيئيا
•تعزيز البنيات التحتية االقتصادية
•االرتقاء بالقطاع الحرفي و النسيج
•تعزيز بيئة ديمقراطية وتشاركية تفضي إلى الحكامة الرشيدة والمساءلة والمحاسبة
•تطوير األنشطة التي تهدف إلى ديناميكية الجهة
•تعزيز النقل العمومي بالجهة

27

إستطالع الرأي

فاس مكناس

الشــعور العــام
حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف

31
%







الثقة

48
%

الرفاهية

17
%

الطمأنينة

15
%
30
%

الحماس

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته

30






%
13
%
15
%
39
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 54

% 46

% 32

% 51

% 17

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
% 63

% 37

% 69

% 31

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض

46
%
29
%
42
%
46
%
58
%

األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة







76
%
30
%
31
%
49
%
52
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية

28








مهم

غير مهم

17
%
24
%
75
%
07
%
34
%
17
%
04
%

حماية الثفافة
المغربية
الصحة
البنى التحتية
والمشاريع الكبرى
الفالحة والتنمية
القروية
العدالة
جودة المعلومات








% 4
68
%
15
%
% 8
17
%
% 4

إستطالع الرأي

فاس مكناس

الشــعور تجــاه المؤسســات
هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

% 22

نعم

% 78

ال

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…

التعبير عن رأيك

82


مقيد

االنضمام إلى منظمة
سياسية من اختيارك

%

حر

اختيار بدون ضغط المرشح

74






الذي ستصوت عليه

%

80
%
94
%

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟

األحزاب السياسية 
المستشفيات 
اإلعالم

البنوك

الشرطة

النقابات

الشركات 
المدرسة 
أثق

ال أثق

العدالة

17
%
43
%

الحكومة

54
%

البرلمان

60
%

رئيس الحكومة

82
%

الوزراء

31
%
51
%

النواب

70
%

المنتخبون المحليون









59
%
43
%
34
%
36
%
30
%
27
%
26
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض



28

النقل

%



57
%

27
%

الماء والكهرباء



60
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

85
%

التضامن

78
%

الحركة النسوية

89
%

الليبيرالية

99
%

الرأسمالية

76
%

االشتراكية

87
%

العولمة








92
%
79
%
19
%
36
%
36
%
57
%
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نبذة عن جهة

الرباط سال القنيطرة

مؤ شــرات رئيســية

% 2,5

% 13,5

% 16,0

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 13,5من الساكنة على الصعيد
الوطني

 % 16من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني

 3عمالت

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 71,3

المركز الثاني ضمنالجهاتاألكثرخلقا للثروة

 4أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 46,1

 % 17,7من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 114جماعة ترابية

متوســط كثافة الســكان  264نســمة في
الكيلومتر المربع

 % 9من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  18,195كم 2أي
 % 2,4من المساحة العامة للمملكة

نسبة البطالة % 11,8

 % 19,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 65,6معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 28,4

مشاريع الهيكلة التي توفر فرص استثمار
متعددة

ساحل  165كم

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 95,8

 % 12,1من االستثمار العام الوطني

 2مطاران دوليان

نسبة الفقر % 4

منطقة تصدير مجانية(المنطقة الحرة
األطلسية)

 4موانئ

طبيب لكل  1085نسمة (عام وخاص)

القطب الجامعي الثاني للمملكة

سرير طبي (عام وخاص) لكل 824
نسمة

 % 72,9معدل توصيل مياه الشرب
 % 90,4معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

30

الصناعة

الفالحة

الصيد البحري

التجارة

الخدمات اللوجستية

قطاع البناء

التشخيص والرؤية

الرباط سال القنيطرة

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•عدد سنوات الدراسة ( 6.35مقارنة بـ  5.6على المستوى الوطني(
•مجتمع مدني نشيط

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

•إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من االندماج في االمناطق
الصناعية
•غير محفزة على العمل في المناطق الصناعية
•هيمنة القطاع الثالث ( % 70.1من القيمة المضافة)

أبعاد أخرى

•التراث التاريخي والثقافي
•البنية التحتية :الطريق السيار والسكك الحديدية والقطار السريع والجامعات
والكلياتوالميناء
•معدل الغطاء الغابوي % 20

أبعاد أخرى

•الضغط الديموغرافي :إشكالية السكن والنقل في المناطق الحضرية
•نسبة التزويد بالماء أقل من المتوسطالوطني بكل من سيدي قاسم
والخميسات والقنيطرة

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•تركيز ديموغرافي كثيف بالقنيطرة (أكثر من مليون نسمة)
•األمن

•توفير ظروف معيشية مالئمة
•دعم التحول االقتصادي واالجتماعي بالعالم القروي
•تعميم التعليم وخدمات الرعاية الصحية

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

الفرص

•انتشار ثقافة الريع لدى الفاعل االقتصادي
•هجرة الرأسمال المحلي
•إلغاء المزايا الضريبية للشركات األجنبية
•عودة الشركات متعددة الجنسيات إلى أوطانها االصلية

•جذب المستثمرين الجدد لقطاعي الصناعة والزراعة
•بناء سدود جديدة

أبعاد أخرى

األخطار

نقاط القوة

المساهمة األولى في القيمة المضافة للخدمات غير التجارية
•
ِ
•القوة االقتصادية الثانية على المستوى الوطني
•جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى القطاعين الصناعي والزراعي
•هيمنة االستثمار العمومي

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•معدل البطالة يتجاوز المعدل المسجل على المستوى الوطني (11.8
)%
•نسبة الفقر تصل إلى  % 10.1في سيدي سليمان
•معدل وفيات األمهات يتجاوز المعدل الوطني

أبعاد أخرى

•تعزيز البنى التحتية بالقناطر واألنفاق لفك العزلة عن الضواحي
•تنمية السياحة الثقافية
•انفتاح المجتمع المدني على الشركاء الدوليين

•الفيضانات (سد الوحدة  ،إدريس األول ).. ،
•الحكامة :تتبع ومراقبة مخططات التنمية

الرؤ يــة

•إنشاء نموذج للتنمية المستدامة لفائدة المواطنين المحليين
•إشراك المجتمع المدني بمختلف أقاليم وعماالت الجهة من أجل تطوير وسائل تتبع ومراقبة المشاريع التنموية
•إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في النظام البيئي من أجل ضمان استفادة المقاوالت الوطنية من معارف وخبرة الشركات متعددة الجنسيات
•تشجيع البحث والتطوير الصناعي واالستثمار في التكنولوجيا المتقدمة
•تنويع العرض الصناعي
•تحسين وتسويق المنتجات المحلية على المستوى الوطني والدولي
•تطوير نماذج االقتصاد االجتماعي والتضامني بشراكة مع المجتمع المدني
•دعم المشاريع الزراعية من أجل خلق فرص الشغل
•الربط بين الشركات متعددة الجنسيات والتعاونيات المحلية
•االستفادة من تاريخ المدينة ومعالمها لتطوير السياحة الثقافية (قصبة موالي اسماعيل  ،الكنيسة  ،المالح )...
•إنشاء مدارس ومستشفيات بالمناطق القروية
•تكوين الفاعل السياسي المسؤول عن تنفيذ المخططات التنموية
•تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتطوير اإلدارة االلكترونية
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إستطالع الرأي

الرباط سال القنيطرة

الشــعور العــام
حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف

الثقة












الرفاهية

الطمأنينة

الحماس

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته

35
%
15
%
23
%
33
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 58

% 60

% 40

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج المغرب

في تحسن

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟

% 24
في تراجع

18
%
ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

% 75

% 25

% 76

% 24

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض

49
%
39
%
33
%
34
%
71
%

األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة







76
%
31
%
20
%
39
%
50
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية
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مهم

غير مهم

25
%
17
%
67
%
13
%
33
%
12
%
05
%

حماية الثفافة
المغربية
الصحة
البنى التحتية
والمشاريع الكبرى
الفالحة والتنمية
القروية
العدالة
جودة المعلومات








01
%
67
%
19
%
07
%
14
%
09
%

إستطالع الرأي

الرباط سال القنيطرة

الشــعور تجــاه المؤسســات
هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

82
%

% 18

نعم

نعم

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…

التعبير عن رأيك

86


مقيد

االنضمام إلى منظمة
سياسية من اختيارك

%

حر

اختيار بدون ضغط المرشح

80






الذي ستصوت عليه

%

% 84

% 95

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟

األحزاب السياسية 
المستشفيات 
اإلعالم

البنوك

الشرطة

النقابات

الشركات 
المدرسة 
أثق

ال أثق

العدالة

14
%
44
%

الحكومة

44
%

البرلمان

78
%

رئيس الحكومة

84
%

الوزراء

25
%
50
%

النواب

66
%

المنتخبون المحليون









59
%
30
%
32
%
36
%
39
%
33
%
25
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض
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النقل

%



49
%

27
%

الماء والكهرباء



60
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

87
%

التضامن

75
%

الحركة النسوية

93
%

الليبيرالية

96
%

الرأسمالية

88
%

االشتراكية

93
%

العولمة








94
%
80
%
32
%
26
%
59
%
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نبذة عن جهة

الدار البيضاء سطات

مؤ شــرات رئيســية

% 2,7

% 20,5

% 32,2

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 20,5من الساكنة على الصعيد
الوطني

 % 32,2من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

عمالتان

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 75,4

المركز األول ضمن الجهات األكثر خلقا للثروة

 7أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 49,7

 % 13,9من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 153جماعة ترابية

متوســط كثافة الســكان  374نســمة في
الكيلومتر المربع

 % 44,7من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  19,448كم 2أي
 % 2,5من المساحة العامة للمملكة

نسبة البطالة % 10,6

 % 30,8من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 95معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 26,4

 % 47من االستثمار العام الوطني

 %30شبكة الطرق

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 95

 % 60من الصادرات الوطنية

 3مطارات

نسبة الفقر % 2,6

 % 57من االستثمار الوطني

 3موانئ متخصصة

طبيب لكل  951نسمة (عام وخاص)

خطان الترامواي

سرير طبي (عام وخاص) لكل 890
نسمة

 % 75,4معدل توصيل مياه الشرب
 % 93,7معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

الصناعة

التجارة
34

الفالحة

قطاع البناء

الصيد البحري

الخدمات اللوجستية

المناجم و الطاقات

التشخيص والرؤية

الدار البيضاء سطات

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•معدل الدخل الفردي يناهز  39,513د (المركز الثالث وطنيا)
•الرتبة الثانية من حيث معدل التمدرس
•أمد الحياة ( 76.2سنة)
•القوة االقتصادية االولى على المستوى الوطني
•أهمية القطاع الثاني ( % 51.8من القيمة المضافة)
•قوة عاملة شابة وفيرة ومؤهلة

•تفاقم البطالة في مدينة المحمدية ()% 18.4
•تمركز اقتصادي على الدار البيضاء ( % 57.8من القيمة المضافة)

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•ضعف الوصول إلى الخدمات الضرورية في األقاليم ذات الطابع
القروي (معدل الحصول على مياه الشرب  % 39.1في سطات مقابل
 % 93.5في الدار البيضاء)
•التنوع البيولوجي :الجهة من بين أفقر المناطق الغابوية ( % 3من
أراضي الجهة)

•القوة االقتصادية االولى على المستوى الوطني
•أهمية القطاع الثاني ( % 51.8من القيمة المضافة)
•قوة عاملة شابة وفيرة ومؤهلة

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•محاربة األمية التي تستمر في بعض األقاليم
•التزويد بخدمات اجتماعية عالية الجودة

البعد االقتصادي

الفرص

•االستثمار في الشركات والمؤسسات العمومية  35.3مليار درهم في
( 2019أي  % 36من الميزانية الوطنية)
•التراث البحري والبنية التحتية السياحية
•تنويع العرض الصناعي

أبعاد أخرى

•معدل وفيات األمهات لعام  2015في الدار البيضاء أعلى من
المتوسط الوطني ( 106.6لكل )100،000
•انخفاض عدد سنوات الدراسة في سيدي بنور ()3.5
•اندثار الهوية الجهوية
•الولوج للسكن ولوسائل النقل العمومي

البعد االقتصادي

• % 2.8هو معدل النمو االقتصادي (الفترة )2010-2017
•التركيز الصناعي في عدد قليل من المدن في الجهة

األخطار

نقاط القوة

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•المنطقة التي تتركز فيها  % 20.3من السكان في مساحة  % 2.7من
التراب الوطني
•الفوارق بين األقاليم (معدل فقر يبلغ  % 1.2في والية الدار البيضاء و
 % 5.9في عمالة الجديدة)

أبعاد أخرى

•إنشاء نظام للحكامة الجهوية
•الحد من التفاوتات بين األقاليم
•تطوير المساحات الخضراء
•وضع خطة تنمية تحترم خصوصيات الجهة

•انخفاض معدل التوسع الحضري في بعض األقاليم (سيدي بنور % 18.9
 ،سطات  ، % 34.3المتوسطالوطني )% 60
•الفساد والتلوث واألمن

الرؤ يــة

•إشراك المجتمع المدني في إصدار النموذج التنموي الجهوي
•تعزيز الخدمات العمومية ذات جودة عالية لتلبية تطلعات الساكنة :النقل العمومي ،المساحات الخضراء ،والفضاءات الترفيهية
•وضــع اســتراتيجية واســعة النطــاق لــذوي االحتياجــات الخاصــة  /األشــخاص محــدودي الحركــة و منحهــم حقهــم فــي حيــاة طبيعيــة (النقــل العمومــي ،األماكــن العموميــة
والخاصــة  ،الممــرات المختلفــة)
•تشجيع الفن والثقافة ومحاربة العنف
•دمج المقاوالت المحلية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا المتواجدة في المناطق الصناعية
•تطوير مشروع المدينة الذكية للدار البيضاء بشراكة مع الشركات الناشئة المبدعة
•إنشاء مناطق اقتصادية (صناعية  ،تجارية  ،حرفية  ،إلخ) في مختلف األقاليم حسب خصوصية كل إقليم
•إنشاء إطار قانوني أكثر فعالية لمكافحة الضغط الديموغرافي والمضاربة العقارية وغياب برامج تهيئة حضارية شاملة
•وضع استراتيجية فعالة طويلة األمد لمكافحة سوء إدارة النفايات الصلبة
•تطوير آليات التواصل بين المواطن والسلطات المحلية ،وخاصة مجلس المدينة
•تعزيز هوية المنطقة وذاكرتها
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إستطالع الرأي

الدار البيضاء سطات

الشــعور العــام
حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف







20

الثقة

38 %
الرفاهية

16 %
%

الطمأنينة

22
17 %

الحماس

%

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته






44
22 %
24 %
36 %
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 61

% 39

% 38

% 39

% 22

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج
المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
% 67

% 33

% 66

% 34

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض

48
24 %
%
33
%
38
%
60
%

األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة
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25 %
%
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%
35
%
51
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية
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مهم

غير مهم

20
17 %
78 %
08 %
30 %

حماية الثفافة
المغربية
الصحة
البنى التحتية
والمشاريع الكبرى
الفالحة والتنمية
القروية

15 %

العدالة

04 %

جودة المعلومات

%
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إستطالع الرأي

الدار البيضاء سطات

الشــعور تجــاه المؤسســات
هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

% 13

نعم

% 87

ال

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…

التعبير عن رأيك
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مقيد

االنضمام إلى منظمة
سياسية من اختيارك

%

حر

اختيار بدون ضغط المرشح

65






الذي ستصوت عليه

%

71
%
90
%

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟

األحزاب السياسية 
المستشفيات 
اإلعالم

البنوك

الشرطة

النقابات

الشركات 
المدرسة 
أثق

ال أثق

العدالة

14
26 %

الحكومة

40 %

البرلمان

67 %
78 %

رئيس الحكومة

26 %

الوزراء

51 %

النواب

56 %
%

المنتخبون المحليون
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37 %
33 %
33 %
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34 %
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض
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النقل



47
%

29 %

الماء والكهرباء

%



47
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

75
68 %
86 %

التضامن
الحركة النسوية
الليبيرالية

95 %
75 %
90 %
%

الرأسمالية
االشتراكية
العولمة
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68 %
30 %
35 %
29 %
59 %
%
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نبذة عن جهة

مراكش أسفي

مؤ شــرات رئيســية

% 5,7

% 13,3

% 11,4

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

البعد االقتصادي

 % 13,3من الساكنة على الصعيد
الوطني

 % 8,9من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

 1عمالة

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 43,4

المركز الثالث ضمن الجهات األكثر
خلقا للثروة

 8أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 48,6

 % 13,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 215جماعة ترابية

متوســط كثافة الســكان  121نســمة في
الكيلومتر المربع

 % 7,0من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  13,710كم 2أي
 % 1,8من المساحة العامة للمملكة

نسبة البطالة % 7,1

 % 8,6من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 42,8معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 38

 % 16من الصادرات الصناعية

 % 11شبكة الطرق

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 94,3

 % 9,7من االستثمار العام الوطني

مطاران

نسبة الفقر % 4,6

أول قطب سياحي بالمملكة

ميناءين

طبيب لكل  1580نسمة (عام وخاص)

 % 22من مساحة األراضي الصالحة للزراعة

سرير طبي (عام وخاص) لكل 943
نسمة

أبعاد أخرى

واجهة بحرية بطول  270كم
 % 72,8معدل توصيل مياه الشرب
 % 91,1معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

المناجم والطاقات

الفالحة

السياحة
38

الصيد البحري

الفنون والحرف اليدوية

التشخيص والرؤية

مراكش أسفي

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•التضامن والتماسك االجتماعي بين السكان

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

أبعاد أخرى

•اقتصاد قائم أساسا على قطاع السياحة (خاصة بمراكش) والصناعة
االستخراجية
•قطاع صناعي ضعيف

•الموارد الطبيعية :األراضي الزراعية ،واآلثار ،والمناخ الدافئ والجبال
•البنيات التحتية بمراكش :الطرق السريعة والسكك الحديدية والجامعات
والمدارس العليا  ،المطارات ... ،
•تنمية قطاع األشجار المثمرة

أبعاد أخرى

•الفساد والمحسوبية
•التفاوت بين األقاليم فيما يتعلق بالتزويد بالماء والكهرباء والربط
(الطريق المعبدة )

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•تكوين وإشراك المجتمع المدني في المشاريع البلدية
•تكرار نموذج المدارس الجماعاتية

•فقدان الهوية والرأسمال غير المادي في الجهة
•الجفاف والهجرة القروية

•االستفادة من الرأسمال غير المادي للجهة لتعزيز جاذبيتها
•إشراك الضواحي في النظام البيئي السياحي لمراكش

•األزمة االقتصادية العالمية
•المنافسة األجنبية في قطاع الحرف
•انخفاض األراضي الزراعية

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

الفرص

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•تطوير البنيات التحتية في الضواحي

األخطار

نقاط القوة

•النسيج االقتصادي قائم على القطاع الثالث والصناعة االستخراجية
والبناء والزراعة
ُ
•وجهة سياحية بامتياز ،ثقافية وفنية ومحافظة على البيئة :مؤتمر
األمم المتحدة حول المناخ ،مهرجان سينمائي .. ،
•المصدر الثاني للحرف اليدوية

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•الجهة تحتل الرتبة الحادية عشر على الصعيد الوطني من حيت معدل
الدخل الفردي
•تفاقم البطالة في مراكش ( )% 10.7وآسفي ()% 9.7
•الجهة الثالثة األكثر عرضة للفقر
•الرتبة األخيرة على المستوى الوطني من حيث معدل التمدرس (2.77
في شيشاوة)
•معدل وفيات األمهات األعلى وطنيا

•التوترات حول الموارد المائية
•عدم وجود تقارب بين البرنامج التنموي الجهوي والمخطط الجماعي
للتنمية و المخطط الجهوي إلعداد التراب والمخططات القطاعية

الرؤ يــة

•إنشاء مدارس ومستشفيات بلدية بالمناطق القروية
•إشراك المجتمع المدني في تطوير وسائل التتبع والمراقبة
•تعزيز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمشاريع التضامن :المدرسة الجماعاتية ،المستشفى الجماعاتي ،السياحة التضامنية والحرف اليدوية.
•االســتفادة مــن الــرأس المــال غيــر المــادي بالجهــة لتحديــث الصناعــة الحرفيــة بفضــل تعز يــز البحــث والتطويــر ،التكنولوجيــا وتكويــن المــوارد البشــرية ،وإنشــاء نظــام بيئــي حرفــي فــي
المناطــق القرويــة لتثميــن المهــارات المحليــة واإلنتــاج المحلــي
•ربط ضواحي بمراكش لتطوير السياحة المحلية (أوريكا ،أوكيمدن  ،المناطق الجبلية  ،إلخ)
•تكوين الفاعل السياسي المسؤول عن تنفيذ المخططات التنموية
•تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتطوير اإلدارة االلكترونية
•إنشاء البنيات التحتية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالنسبة للمناطق القروية
•تشجيع البحث والتطوير وإشراك جامعة القاضي عياض وجامعة محمد السادس في بلورة المخططات التنموية وتنزيلها
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إستطالع الرأي

مراكش أسفي

الشــعور العــام
حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف







12

الثقة

39 %
الرفاهية

13 %
%

الطمأنينة

12
15 %

الحماس

%

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته






37
26 %
46 %
40 %
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 54

% 46

% 32

% 51

% 17

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
% 63

% 37

% 69

% 31

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض

61
43 %
%
46
%
49
%
64
%

األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة







85
43 %
%
39
%
51
%
60
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية
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مهم

غير مهم

24

حماية الثفافة

10 %

المغربية

67 %

الصحة

08 %

البنى التحتية
والمشاريع الكبرى

26 %
20 %
03 %
%

الفالحة والتنمية
القروية
العدالة
جودة المعلومات








01
62 %
11 %
09 %
37 %
05 %
%

إستطالع الرأي

مراكش أسفي

الشــعور تجــاه المؤسســات
هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

16
%

نعم

% 84

ال

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…

التعبير عن رأيك

82


مقيد

االنضمام إلى منظمة
سياسية من اختيارك

%

حر

اختيار بدون ضغط المرشح

85






الذي ستصوت عليه

%

88
%
95
%

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟

األحزاب السياسية 
المستشفيات 
اإلعالم

البنوك

الشرطة

النقابات

الشركات 
المدرسة 
أثق

ال أثق

العدالة

30
43 %

الحكومة

57 %

البرلمان

61 %
84 %

رئيس الحكومة

18 %

الوزراء

46 %

النواب

76 %
%

المنتخبون المحليون









77
53 %
36 %
39 %
36 %
32 %
34 %
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض
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النقل



52 %
%

الماء والكهرباء



68
%
51
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

75
68 %
86 %

التضامن
الحركة النسوية
الليبيرالية

95 %
75 %
90 %
%

الرأسمالية
االشتراكية
العولمة








83
69 %
41 %
45 %
45 %
64 %
%
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نبذة عن جهة

بني مالل خنيفرة

مؤ شــرات رئيســية

% 4

% 7,3

% 6,8

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 7,3من الساكنة على الصعيد الوطني

 % 5,8من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

 7أقاليم

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 50,7

المركز السابع ضمن الجهات األكثر
خلقا للثروة

 110جماعة ترابية

نسبة الساكنة النشطية % 44,5

 % 9,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

مســاحة تقــدر بحوالــي  41,035كــم 2أي
 % 5,4من المساحة العامة للمملكة

متوســط كثافــة الســكان  63نســمة فــي
الكيلومتــر المربــع

 % 7,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

 % 59,9معدل التوسع الحضري

نسبة البطالة % 5,9

 % 4,2من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 33من معدل تغطية الغابات

نسبة األمية % 38,7

 % 10من سطح زراعي مفيد

مطار

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 95,1

 % 5,4من االستثمار العام الوطني

مواقع سياحية طبيعية

نسبة الفقر % 9,1

 % 15من المنطقة المروية الوطنية

 % 70,1معدل توصيل مياه الشرب

طبيب لكل  2473نسمة (عام وخاص)
سرير طبي (عام وخاص) لكل 1125
نسمة

رواسب معدنية كبيرة ( 2/5من الموارد
الوطنية)

 % 85,2معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة
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الفالحة

السياحة

التجارة

الفنون والحرف اليدوية

التشخيص والرؤية

بني مالل خنيفرة

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•عاصمة ثقافية وروحانبة (األضرحة) وتاريخية بامتياز
ً
نسبيا ()% 5.9
•معدل بطالة منخفض

البعد االقتصادي

•إمكانيات زراعية و غذائية مهمة و متنوعة
•إمكانيات تنمية قطب سياحي طبيعي (منظومة طبيعية وتضاريسية
وبيئية متنوعة :غابات ،منتجعات ،محميات ،منابع ،بحيرات وثروات نباتية
ومائية)
•صناعة استخراج المعادن
•المساهمة الثانية باألراضي من أجل خطة المغرب األخضر

•القوة االقتصادية السابعة على الصعيد الوطني ،قائمة أساس على
القطاع الثالث
•القطاع التاني مرتبط اساسا باستخالص الفوسفاط من خريبكة
•منطقة صناعية غير مؤهلة وغير تنافسية
•تعاونيات غير تنافسية

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•التزويد بالماء والكهرباء والطرق المعبدة أقل من المعدل الوطني
•بنية تحتية ضعيفة
•نظام حكامة غير سليم

•الموارد الطبيعية :المياه والموارد المعدنية  % 33 ،غطاء غابوي ،إلخ.
•ضعف التفاوت بين األقاليم

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•االستثمار في القطاعات االجتماعية

•انعدام الثقة في المؤسسات

•تطوير صناعة المواد الغذائية وصناعة الورق والمياه المعدنية وصناعة
الخشب
•تسويق المنتجات الحرفية
•إنشاء مركز بحثي فيعلم اآلثار والجيولوجيا وعلم األحياء

•هيمنة الفالحة على النسيج االقتصادي
•انخفاض االستثمار العمومي
•ضعف التسويق الجهوي

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

الفرص

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•غياب الرؤية التنموية
•الفساد والمضاربة في استغالل الموارد الطبيعية
•التلوث

•توطيد االستثمار العمومي :السكك الحديدية  ،المناطق الصناعية
المؤهلة …،
•تكوين الفاعلين المحليين :المنتخبون والمجتمع المدني واإلداريون  ،إلخ.
•تعزيز التراث البيئي

األخطار

نقاط القوة

البعد االقتصادي

نقاط الضعف

•نسبة الفقر  % 20.7( % 9.1في أزيالل)
•معدل التمدرس  4.85سنة دراسة
•معدل وفيات األمهات وأمد الحياة أقل من المستوى الوطني

الرؤ يــة

•استعادة الثقة في المؤسسات لضمان التماسك االجتماعي
•الحد من التفاوتات االجتماعية والمجالية
•الحفاظ على الهوية والتراث الثقافي
•تطوير البنى التحتية على المستوى الجهوي لربطها مع مناطق المملكة األخرى (المدارس  ،مراكز التكوين ،المستشفيات  ،السكك الحديدية  ،الطرق )... ،
•االعتماد على التكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي
•إنشــاء نظــام بيئــي قــادر علــى جــذب الشــركات العالميــة الغذائيــة الزراعيــة ،وخلــق ترابــط بينهــا وبيــن المقــاوالت المحلية الصغيــرة والمتوســطة والصغيــرة جــدا وكــذا التعاونيــات
المحليــة
•تطوير صناعة محلية قائمة على المواد الخام والموارد المتاحة بالجهة مثل صناعة الورق  ،صناعة الخشب ،الطاقات المتجددة  ،إعادة التدوير وصناعة التعدين
ً
ً
ودوليا من خالل عالمة جهوية أصلية
محليا
•صناعة حرفية حديثة ومتنوعة (مثل جالبة  ،زربية  )...وتسويقها
•تطوير خدمة سياحية قائمة على التراث الطبيعي والثقافي
•تكوين المنتخبين المحليين واإلداريين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني
ً
ً
قادرا على توليد موارده الخاصة وتحديد نفقاته وفقا ألولويات الجهة)
•تكريس االستقالل المالي واإلداري للجهة (يجب أن يكون مجلس الجهة
•محاربة الفساد
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نبذة عن جهة

درعة تافياللت

INDICATEURS CLÉS

% 18,6

% 4,8

% 4,1

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 4,8من الساكنة على الصعيد الوطني

 % 4,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

 5أقاليم

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 34,2

المركز التاسع ضمن الجهات األكثر
خلقا للثروة

 110جماعة ترابية

نسبة الساكنة النشطية % 41,5

 % 6من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

مساحة تقدر بحوالي  133,167كم 2أي
 % 18,6من المساحة العامة للمملكة

متوســط كثافــة الســكان  18نســمة فــي
الكيلومتــر المربــع

 % 2,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

 % 34,3معدل التوسع الحضري

نسبة البطالة % 5,4

 % 4,4من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث )

 5سدود هيدروليكية

نسبة األمية % 31,7

 % 7,8من االستثمار العام الوطني

 3مطارات

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 94,8

يبلغ طول شبكة الطرق حوالي  5421.60كم

نسبة الفقر % 14,6

 7مصانع إلنتاج الطاقة المتجددة

طبيب لكل  4231نسمة (عام وخاص)

 % 63,9معدل توصيل مياه الشرب

سرير طبي (عام وخاص) لكل 1262نسمة

 % 93,5معدل الربط بالكهرباء

سرير طبي (عام وخاص) لكل 1262نسمة

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة
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السياحة

الفالحة

المناجم والطاقات

تربية الماشية

التشخيص والرؤية

درعة تافياللت

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•معدل بطالة منخفض ()% 5.4
•الرأس المال غير المادي :الثقافة والهوية «الصحراوية»
•معدل تمدرس عالي خصوصا في عمالة الراشيدية

البعد االقتصادي

•ضعف االقتصاد المحلي ( % 4.1من الناتج اإلجمالي الوطني)
•ضعف االستثمار في أراضي الدولة

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•ضعف البنيات التحتية :الطرق  ،المناطق االقتصادية  ،السكك الحديدية ،
المستشفيات  ،الجامعات
•أدنى معدل نمو حضري في المغرب ()% 34.3

•احتالل الرتبة الثالثة من حيت التزويد بمياه الشرب (في المناطق القروية)
•احتالل الرتبة الخامسة من حيت التزويد بالكهرباء (في المناطق القروية)

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•التوترات االجتماعية
•الكفاءاة والطاقات المحلية
•فقدان الهوية المحلية :برامج تعليمية غير مكيفة و الخصائص المحلية

•إنشاء المراكز الجامعية ومعاهد التدريب والبحث
•إنشاء البنى التحتية الرياضية والثقافية في مختلف أقاليم الجهة

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

الفرص

•تكوين و ترقية إمكانيات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني القتراح
وتطوير وإدارة المشاريع الهيكلية

•ضعف القطاع الخاص ونقص االبتكار

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

•التبعية اإلدارية لسوس ماسة وفاس مكناس
•مشكلة تقارب السياسات العمومية
•تتبع السياسة العمومية والمحاسبة
•غياب الفعالية في االدارة العمومية
•الفساد وغياب الشفافية والبيروقراطية

•تطوير البنية التحتية لالنفتاح على الجهات أخرى
•اإلدارة الرقمية

األخطار

نقاط القوة

البعد االقتصادي

•أدنى معدل بطالة وطنيا سنة 2018
•إمكانيات تطوير قطاع سياحي طبيعي (واحات  ،جبال  ،صحراء )...
•إنتاج الطاقة المتجددة :ورزازات وميدلت وتافياللت
•اإلمكانيات الزراعية في ميدلت

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

المعدل الوطني
•معدل الفقر يمثل  3أضعاف
ً
•معدل الدخل الفردي منخفض جدا
•معدل البطالة في المناطق الحضرية يصل إلى  % 20.9في الراشدية
•التفاوتات اإلقليمية :تعتبر ميدلت األكثر ضعفا من حيث البنيات التحتية
األساسية :الماء والكهرباء والطرق

الرؤ يــة

•إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع التنموية
•إنشاء الجامعات ومعاهد التكوين والتطوير ذات الجودة العالية  ،مما يسمح بدمج الشباب في سوق العمل ،إنشاء مدارس بلدية بالمناطق القروية
•جذب المدرسيين من خالل التعويضات المحفزة وتعميم مرحلة ما قبل المدرسة وتكييف البرامج التعليمية مع الخصائص الجهوية ...
•تطوير صناعة السينما ونقل المهرجان الدولي للسينما إلى ورزازات
•إنشاء مناطق حرة صناعية وتجارية لقادة المشاريع الشباب
•تنمية السياحة البيئية (الجبال  ،الواحات  ،الصحراء) ومشاريع الحرف اليدوية في العالم القروي  ،من خالل توفير التكوينات المناسبة لحاملي المشاريع وتقديم الدعم
•تطويــر صناعــة التعديــن وتطويــر صناعــة جديــدة خاصــة علــى مســتوى الجهــة مــن خــال المناطــق الصناعيــة التــي تجلــب االســتثمار األجنبــي المباشــر والتــي تســمح بدمــج المقــاوالت
المحلية الصغيــرة والمتوســطة والصغيــرة جــدا
•المحاسبة من أجل استعادة الثقة
•فك العزلة عن الجهة وتطوير البنيات التحتية للطرق ،والسكك الحديدية ،والمياه والكهرباء ،والمدارس ،والمستشفيات  ،والمراكز الثقافية والرياضية
•تبسيط اإلجراءات اإلدارية
•تتبع ومراقبة المنح والمشاريع المختلفة للمنتخبين واإلدارة المركزية
•منح االستقالل المالي وصنع القرار للمنتخبين
•إنشاء لجنة تنسيق وتتبع ورقابة على المستوى الجهوي
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إستطالع الرأي

بني مالل خنيفرة
جهة درعة تافياللت
الشــعور العــام
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31






13 %
27 %
39 %
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 66

% 34

% 53

% 25

% 22

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج
المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
% 67

% 33

بالمغرب

بالخارج

% 90
متفائل

10
%
متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض
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46 %
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األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة
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أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية
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مقيد

االنضمام إلى منظمة
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سياسية من اختيارك
اختيار بدون ضغط المرشح
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هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟
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المستشفيات 
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البنوك

الشرطة

النقابات
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المدرسة 
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المنتخبون المحليون
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نبذة عن جهة

سوس ماسة

مؤ شــرات رئيســية

% 9,9

من المساحة
العامة للمملكة

البعد االجتماعي

% 7,9

% 6,6

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 8من الساكنة على الصعيد الوطني

% 6,5من الناتجالمحلياإلجماليالوطني

عمالتين

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 59,7

المركز السابع ضمنالجهاتاألكثرخلقا للثروة

 5أقاليم

نسبة الساكنة النشطية % 43,2

 % 9,7من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 239جماعة ترابية

متوســط كثافــة الســكان  53نســمة فــي
الكيلومتــر المربــع

 % 5,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  53,79كم 2أي
 % 7من المساحة العامة للمملكة

نسبة البطالة % 10

 % 6,4من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 56,3معدل التوسع الحضري

نسبة األمية % 34

مساحةزراعيةمفيدةتبلغ 560.700هكتار

أكثر من  % 30من سعة السرير الوطني

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 95,7

 % 5,6من االستثمار العام الوطني

مطاران

نسبة الفقر % 5,8

 920وحدة صناعية

ميناء صيد وميناء تجاري ومرسى

طبيب لكل  2203نسمة (عام وخاص)

 1820هكتار من المناطق الصناعية

سرير طبي (عام وخاص) لكل 1370نسمة

 209وحدات ساحلية  249 ،وحدة في
أعماق البحار و  1206وحدات صيد حرفي
 % 83,7معدل توصيل مياه الشرب
 % 92,6معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

الصناعة

الفالحة

السياحة
48

الصيد البحري

تربية الماشية

التشخيص والرؤية

سوس ماسة

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•الرصيد التنموي لقطاعات السياحة والفالحة والصناعة الغدائية والصيد
البحري
•ثقافة ريادة المشاريع لدى المواطنين المحليين

•االعتماد على القطاع الفالحي والسياحي
•ضعف االستثمارات العمومية
•استغالل العقار العمومي اساسا في المشاريع السياحية والسكنية

•البنيات التحتية :الطريق السريع والجامعات والمدارس العليا والموانئ
والمطارات
•نسيج جمعوي نشيط

•تأهيل الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص
•الفساد والمحسوبية
•عدم تتبع ومراقبة تنفيذ المشاريع
•تضارب المصالح بين المنتخبين والسلطات

البعد االقتصادي

البعد االقتصادي

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•انخفاض المستوى المعيشي للمواطنين
•البعد عن الطريق المعبدة  5.4كم و  4.6كم لتارودانت وطاطا
•ارتفاع معدل وفيات األمهات

الفرص

•تحسين جودة التعليم العمومي
•تعزيز التراث المعماري والثقافي
•تعزيز النظام الصحي
•األمن

البعد االقتصادي

•إنشاء مراكز البحث والتطوير
•خلق مناطق صناعية مندمجة موجهة لقطاع الصناعة الغذائية
•إنشاء مناطق لوجستية

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

•هجرة رؤوس األموال المحلية الى الدار البيضاء والرباط وطنجة
•استنزاف الموارد المائية
•اسغالل األراضي الفالحية من طرف الوحدات السياحية

أبعاد أخرى

األخطار

نقاط القوة

•مبدأ التضامن الذي يميز الثقافة األمازيغية-السوسية
•معيار وطني في ريادة األعمال وتوظيف الشباب ،والتعاون بين
الجامعات والقطاع الخاص

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•نسبة الفقر ( % 5.8المعدل الوطني )% 4.8
•معدل البطالة يرتفع إلى  % 12بعمالة انزكان أيت ملول
•نسبة األمية تبلغ حوالي  % 40.2في تارودانت

•تفاقم التفاوتات بين األقاليم
•ندرة المياه والتصحر

•إصالح اإلدارة العامة :تبسيط اإلجراءات وتحرير الطاقات
•المساءلة من أجل استعادة الثقة
•تتبع ومراقبة السياسات العمومية

الرؤ يــة

•الحفاظ على هوية المنطقة
•استعادة الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة
•تطوير المجاالت الرئيسية (األمن  /التعليم  /الصحة)
•تحسين جودة الحياة
•االندماج االجتماعي للمهاجرين
•قطب مركزي لالبتكار الزراعي بفضل النظام البيئيً :
بدءا من مراكز البحث والتطوير ،وتدريب الجهات الفاعلة  ،وتنويع العرض واالمتثال لمعايير الجودة الدولية
•وجهة سياحية دولية (تطوير الوحدات السياحية بأسعار تنافسية  ،األنشطة السياحية  ،دعم تذاكر الطائرات والبواخر ،تكوين الموارد البشرية)
•مركز تجاري يستفيد من عبور التدفقات التجارية إلى وجهات وطنية ودولية
•معيار وطني في ريادة األعمال وتوظيف الشباب ،والتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص
•تحديث اإلدارة العمومية من خالل تكوين الموارد البشرية ونهج الرقمنة
•تطوير عمليات التتبع والمراقبة للخدمات والمشاريع العمومية
•التوزيع العادل للثروة الجهوية
•المحاسبة
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حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
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 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب
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أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
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هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض



33

النقل



53 %
%

الماء والكهرباء



49
%
64
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

75
68 %
86 %

التضامن
الحركة النسوية
الليبيرالية

95 %
75 %
90 %
%

الرأسمالية
االشتراكية
العولمة








88
59 %
26 %
23 %
32 %
59 %
%
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نبذة عن جهة

كلميم واد نون

مؤ شــرات رئيســية

% 6,5

% 1,3

% 1,1

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 1,3من الساكنة على الصعيد الوطني

 % 1,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

 5أقاليم

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 64,6

المركز السابع ضمن الجهات األكثر
خلقا للثروة

 53جماعة ترابية

نسبة الساكنة النشطية % 41,5

 % 1,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

مساحة تقدر بحوالي  58,200كم2

متوســط كثافــة الســكان  8,2نســمة فــي
الكيلومتــر المربع

 % 0,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثانوي)

 % 64,6معدل التوسع الحضري

نسبة البطالة % 18,9

 % 1,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

معدل غطاء الغابات % 2

نسبة األمية % 31,7

مطاران

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 97,5

ميناءين للصيد وسوق أسماك وحوض لبناء
السفن ومنطقة صناعية

نسبة الفقر % 5,7

طول شبكة الطرق في المنطقة  4735كم

طبيب لكل  2203نسمة (عام وخاص)

 % 83,7معدل توصيل مياه الشرب
 % 92,6معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

السياحة

52

الفالحة

الصيد البحري

التشخيص والرؤية

كلميم واد نون

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

•ملتقى الثقافة الصحراوية واالمازيغية
•المركز الخامس من حيث معدل التمدرس 5.67
• أعلى معدل أمد الحياة على المستوى الوطني

البعد االقتصادي

نقاط القوة

•أدنى معدل بطالة على المستوى الوطني (في )2018
•اإلمكانيات السياحية (واحات  ،جبال ،صحراء ،واجهة بحرية ،مصبات
االودية)...
•الموارد السمكية بكل من طانطان وسيدي إفني
•استغالل أراضي الدولة (بنسبة )% 8

البعد االقتصادي

•ضعف االقتصاد المحلي )  % 1.1من الناتج اإلجمالي الوطني(
•رحالت جوية تقتصر فقط على  :الدار البيضاء وطانطان والعيون
•اقتصاد قائم على القطاع الثالث ()% 70
•المركز الحادي عشر من حيث استثمارات المؤسسات والشركات
العمومية

أبعاد أخرى

•نباتات نادرة وشفائية

نقاط الضعف

البعد االجتماعي

•الرتبة الثامنة وطنيا من حيث معدل الفقر % 5.7
ً
•ناتج إجمالي محلي منخفض جدا (المرتبة السابعة على المستوى
الوطني)
•أعلى معدل بطالة على الصعيد الوطني ()% 18.9
•ضعف البنيات التحتية :الطرق السريعة والسكك الحديدية
والمستشفيات والجامعات

أبعاد أخرى

•عدم اكتمال مشاريع إعداد التراب
•ضعف الغطاء الغابوي إذ يشكل % 2
•التفاوتات بين أقاليم الجهة

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•إنشاء المراكز الجامعية والمدارس والمستشفيات
•العودة إلى القيم والهوية
•إنشاء البنيات التحتية الرياضية والثقافية بمختلف مناطق الجهة

•ارتفاع تكلفة التمدرس خارج الجهة
•الضغط االجتماعي على سكان الجهة
•أزمة النخبة السياسية

•تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني
•تنمية التكوين المهني والبحث والتطوير

•غياب توجه اقتصادي وقطاعي للجهة
•الريع االقتصادي

•تطوير البنيات التحتية لالنفتاح على جهات أخرى
•اإلدارة الرقمية

•الموافقة على مشاريع التنمية الجهوية دون مشاركة المعنيين
•مشكلة التقائية السياسات العمومية وتنزيلها
•اإلعالم يهمش التنوع الثقافي المغربي
•الفساد وغياب الشفافية وهيمنة ثقافة الريع

البعد االقتصادي

الفرص

أبعاد أخرى

أبعاد أخرى

األخطار

البعد االقتصادي

الرؤ يــة
•تطوير التعليم العالي على المستوى الجهوي لخلق اقتصاد طالبي
•إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع التنموية
•ضمان جودة حياة المواطنين
•مرافقة الجمعيات والتعاونيات
•فك العزلة عن الجهة وتطوير البنيات التحتية  :الطرق ،والسكك الحديدية ،ومحطات المياه والكهرباء ،والمدارس ،والمستشفيات ومراكز الثقافة والرياضة
•تطوير قطاع الصيد :تربية األحياء المائية  ،الصناعة التحويلية والتجارة
•تطوير الخدمات السياحية
•تطوير النباتات الطبية والطب البديل
•تطوير القتصاد االجتماعي والتضامني وإتاحة الفرصة للمقاوالت المحلية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والتعاونيات المحلية للمشاركة في الصفقات العمومية
•إنشاء مراكز اللحتضان وتمويل مشاريع شباب المنطقة
•ربط مطار كلميم بباقي الجهات
•اإلرادة السياسية للتحرك نحو المزيد من الديمقراطية والحرية والكرامة
•اإلصالح السياسي إلعطاء المزيد من السلطة واالستقاللية للفاعلين السياسيين
•تفعيل المحاسبة الستعادة الثقة
•االستفادة من الوعي السياسي للمواطنين المحليين وتحفيزهم للمساهمة في تنمية الجهة
•إصالح وترقية وسائل اإلعالم
•تبسيط اإلجراءات اإلدارية
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نبذة عن جهة

العيون الساقية الحمراء

مؤ شــرات رئيســية

% 19,5

% 1,1

% 3,3

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 1,1من الساكنة على الصعيد الوطني

 % 1,5من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

إقليمين

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 94,9

 % 1,3من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 14جماعة ترابية

نسبة الساكنة النشطية % 41,5

 % 1,9من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثانوي)

مساحة تقدر بحوالي  140,020كم 2أي
 % 18,3من المساحة العامة للمملكة

متوســط كثافــة الســكان  3نســمة فــي
الكيلومتــر المربــع

 % 1,7من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 93,4معدل التوسع الحضري

نسبة البطالة % 13,5

مساحة زراعية قابلة لالستخدام تبلغ
 136000هكتار

 % 0,6معدل الغطاء الحرجي

نسبة األمية % 20,3

 % 3,9من االستثمار العام الوطني

مطار

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 98,4

 550كم من الخطوط الساحلية

أزيد من  200.000مسافر في السنة

نسبة الفقر % 1,7

 160هكتار من المناطق الصناعية

موقع جغرافي استراتيجي

طبيب لكل  1818نسمة (عام وخاص)

 % 81,6معدل توصيل مياه الشرب

سرير طبي (عام وخاص) لكل 739
نسمة

 % 92,3معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة
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السياحة

الفالحة

الصيد البحري

التجارة

تربية الماشية

المناجم والطاقات

التشخيص والرؤية

العيون الساقية الحمراء

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•المركز األول من حيث معدل التمدرس
•معدل الفقر يبلغ  % 1.7مقابل  % 4.8على المستوى الوطني
•معدل الدخل الفردي مرتفع (المركز األول وطنيا)

البعد االقتصادي

•معدل النمو االقتصادي الجهوي  % 12في الفترة 2010-2017
•القطاع الثانوي يمثل  % 53.2من القيمة المضافة الجهوية
•موارد الطاقة الشمسية والبحرية والتعدين

أبعاد أخرى

•الريع السياسي واالقتصادي
•الفساد

أبعاد أخرى

•أعلى معدل تحضر على المستوى الوطني سنة 2014
•المركز الثاني من حيث ضعف الكثافة السكانية
•تمركز السكان باألساس بعمالة العيون

البعد االجتماعي

•االنفتاح االقتصادي والثقافي على الصعيد الدولي
•معدل التزويد بالماء والكهرباء والطرق المعبدة يفوق المعدل الوطني

البعد االقتصادي

البعد االجتماعي

•التوترات االجتماعية

البعد االقتصادي

•نسبة الفئة النشيطة بلغت  % 41.5في سنة  2018أي أقل من
المعدلالوطني المتمثل في % 46.3

الفرص

•مشاريع طموحة في طور االنجاز :الطاقات المتجددة  ،ومحطتي نور
العيون ونور بوجدور للطاقة الشمسية
•ديناميكية النمو المستدام تقودها الدولة والمؤسسات والشركات
العمومية

أبعاد أخرى

•تفاقم التفاوتات بين األقاليم (من حيث الوسائل والموارد)
•االفتقار إلى الحكامة في تنفيذ النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية
(الفساد  -تضارب المصالح)

أبعاد أخرى

•جهة ذات إمكانات عالية  ،يدعمها نموذج التنموي الجديد لألقاليم
الجنوبية

األخطار

نقاط القوة

البعد االقتصادي

•مساهمة منخفضة في الناتج اإلجمالي الوطني ()% 3.3
•تمركز القوة االقتصادية بعمالة العيون ()% 82

نقاط الضعف

•معدل وفيات األمهات متوسط وطنيا ومتفاوت للغاية بين االقاليم
•نسبة البطالة مرتفعة في المناطق الجنوبية ()% 13.5

الرؤ يــة

•إنشاء جامعة ومراكز بحثية تكميلية
•إنشاء مراكز تعليمية للغة الحسانية وثقافتها
•تربية اطفال المنطقة على ثقافة اإلنتاج والقيادة
•احترام الحريات الفردية
•تكييف اليات اشتغال اإلدارات حسب ثقافة وخصائص الصحراويين
•تطوير البنيات التحتية لوسائل النقل لربط الجهة بمناطق المملكة األخرى
•تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتحفيز االقتصاد الرقمي
•إنشاء منطقة صناعية تنافسية
•إنشاء مراكز احتضان وتمويل لمشاريع شباب المنطقة
•تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل تكوين الفاعلين وترويج المنتجات المحلية
•تنفيذ مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على النحو الذي اقترحه جاللة الملك
•تطوير نموذج الحكامة لرصد تنفيذ المشاريع الرئيسية و االعتماد على المحاسبة
•تأسيس ديمقراطية تشاركية حقيقية تدمج المجتمع المدني في المشاريع التنموية
•تجديد النخب الستعادة الثقة وتشجيع الشباب على السياسة
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نبذة عن جهة

الداخلة وادي الذهب

مؤ شــرات رئيســية

% 20

% 0,4

% 0,8

من المساحة
العامة للمملكة

من الساكنة على
الصعيد الوطني

من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني

البعد االجتماعي

أبعاد أخرى

البعد االقتصادي

 % 0,5من الساكنة على الصعيد الوطني

 % 1,1من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني

إقليمين

نسبة الساكنة في المناطق الحضرية
% 78,3

 % 2,4من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع األولي)

 113جماعة ترابية

نسبة الساكنة النشطية % 69,4

 % 0,4من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثاني)

مساحة تقدر بحوالي  130,900كم 2أي
 % 17,1من المساحة العامة للمملكة

متوســط كثافــة الســكان  1نســمة فــي
الكيلومتــر المربــع

 % 1,4من الناتج المحلي اإلجمالي
الوطني (القطاع الثالث)

 % 58,5معدل التوسع الحضري

نسبة البطالة % 7,3

ما يقرب من  % 47من اإلنتاج السمكي
الوطني من حيث الحجم و  % 34من
حيث القيمة

 % 4معدل الغطاء الحرجي

نسبة األمية % 23,9

 % 3,8من االستثمار العام الوطني

مطار

نسبة التمدرس (التعليم األولي) % 97,5

واجهة بحرية 667كم

 2مينائين

نسبة الفقر % 0,4

 300هكتار منطقة الميناء الصناعي

موقع جغرافي استراتيجي

طبيب لكل  1876نسمة (عام وخاص)

 % 84,5معدل توصيل مياه الشرب

سرير طبي (عام وخاص) لكل 2087
نسمة

 % 84,7معدل الربط بالكهرباء

القطا عــات االقتصاد يــة المحققــة للتنميــة فــي الجهــة

السياحة

56

الفالحة

الصيد البحري

التشخيص والرؤية

الداخلة وادي الذهب

حلقات العمل الجهوية

التشــخيص
البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

نقاط القوة

•اإلرث الثقافي والثقافة الحسانية
•المركز الثاني وطنيا من حيث محو األمية
•المركز األول وطنيا من حيث محاربة الفقر
•معدل الدخل الفردي يحتل الرتبة األولي على المستوى الوطني
•معدل أمد الحياة بالجهة أعلى من المعدلالوطني

البعد االقتصادي

•مساهمة ضعيفة في الناتج اإلجمالي الوطني ()% 0.8
•اقتصاد قائم على القطاعين االول والثالث
•ضعف االستثمارات العمومية والخاصة

البعد االقتصادي

•نمو اقتصادي بنسبة  % 12.9بين سنة  2008وسنة 2017
•موارد سمكية هائلة ممكن استغاللها من اجل تطوير قطاع الصيد
البحري والصناعة الغذائية
•إمكانيات طبيعية (صحراء ،واحات ،مواقع أثرية )...،من شأنها تحويل
الجهة لقطب سياحي صحراوي

أبعاد أخرى

• معدل التزويد بمياه الشرب  47.8 %و الكهرباء  64.1 %بأوسرد ،في
انخفاض ملموس مقارنة بالمعدل الوطني

نقاط الضعف

•التفاوت داخل الجهة  :معدل الدخل الفردي بإقليم واد الذهب يمثل
ثالث أضعاف معدل إقليم أوسرد
•غطاء غابوي منخفض ()% 4

أبعاد أخرى

•حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا
•الوجهة الثالثة لالستثمار العقاري (خالل سنة )2017

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

•تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة
•االقتصاد االجتماعي والتضامني
•تنمية السياحة الرياضية والسياحة البحرية والسياحية الثقافية

•فقدان ثقافة «الصحراوي  /الحساني»
•معدل التوظيف بالقطاع العمومي ()% 73
•التوترات السياسية

• التوفر على طاقات شابة التي تمتل  % 58من مجموع سكان الجهة
تحسين الظروف المعيشية والقطاعات االجتماعية :التعليم  -الصحة

•انخفاض االستثمار العمومي (المركز الثاني عشر أي  % 1من إجمالي
االستثمار)
•الريع االقتصادي

البعد االقتصادي

الفرص

أبعاد أخرى

األخطار

البعد االقتصادي

أبعاد أخرى

•ربط بالجهة بالمناطق المجاورة
•تطوير البنيات التحتية

•تفاقم التفاوت داخل الجهة
•الفساد
•الريع السياسي

الرؤ يــة

•حماية التراث الثقافي  ،من أجل الحفاظ على الهوية «الحسانية»
•انفتاح الجهة على العالم الخارجي من خالل تشجيع تعلم اللغات األجنبية (اإلسبانية  ،الفرنسية  ،اإلنجليزية  ،إلخ).
•تطوير إطار اقتصادي مندمج وقابل إلعادة التوزيع العادل للثروة
•التزام القطاع الخاص بدعم ديناميكية التنمية الجهوية
•دمج إشكالية تشغيل الشباب خالل تطوير وتنفيذ المشاريع
•تنمية تشغيل الشباب عبر التوفيق بين التكوينات األساسية والمهنية وذلك تماشيا مع احتياجات الجهة الحالية والمستقبلية
•نهج سياسة تجعل من الجهة حلقة وصل مع البلدان األفريقية األخرى
•تطوير البرامج التنموية على المستوى المحلي بدل المركزي وأخذ الحقائق المحلية بعين االعتبار كالشركات والساكنة
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إستطالع الرأي

كلميم واد نون
جهة العيون الساقية الحمراء
جهة العيون الداخلة وادي الذهب
الشــعور العــام

حسب المشاعر الواردة أسفله،أيها أكثر تعبيرا عن حالتك النفسية الراهنة ؟
االرتياب
اإلنهاك
الكآبة
الغضب
الخوف







14

الثقة

48 %
الرفاهية

12 %
%

الطمأنينة

22
33 %

الحماس

%

هل تنصح شاب مغربي يريد أن ينجح في حياته






52
19 %
30 %
39 %
%

 ...بشكل عام  ،منذ ثالث سنوات  ،هل تظن أن الوضع في المغرب

% 66

% 34

% 49

% 39

% 12

بالعيش في المغرب

بالعيش في خارج
المغرب

في تحسن

في تراجع

ال يتغير

ما هو شعورك حيال مستقبل المغرب ؟

هل تعتقد أنه من السهل أن تعيش ...؟
% 95

% 5

% 86

% 14

بالمغرب

بالخارج

متفائل

متشائم

هل انت راض على مستوى المجاالت التالية ؟
الحالة االقتصادية
العمل الحكومي
توزيع الثروات
مكافحة الرشوة
البنى التحتية
والمشــاريع الكبرى






غير راض

راض

68
28 %
%
37
%
57
%
67
%

األمن
الصحة
التعليم
جودة المعلومات
التي تنقلها وسائل
اإلعالم
العدالة







75
45 %
%
21
%
51
%
61
%

أي من القضايا التالية هي األهم بالنسبة لك في المغرب حاليا ؟
التنمية االقتصادية
التشغيل
التعليم
توزيع الثروات
االمن الوطني
مكافحة الرشوة
الديموقراطية
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مهم

غير مهم

26

حماية الثفافة

18 %

المغربية

53 %

الصحة

11 %

البنى التحتية
والمشاريع الكبرى

30 %
15 %
01 %
%

الفالحة والتنمية
القروية
العدالة
جودة المعلومات








01
65 %
15 %
15 %
19 %
03 %
%

إستطالع الرأي

كلميم واد نون
جهة العيون الساقية الحمراء
جهة العيون الداخلة وادي الذهب
الشــعور تجــاه المؤسســات

هل لديك اهتمام بالسياسة ؟

% 12

نعم

% 88

ال

في المغرب  ،ما مدى شعورك بحرية  ...؟
…

التعبير عن رأيك

88


مقيد

االنضمام إلى منظمة

%

حر

سياسية من اختيارك
اختيار بدون ضغط المرشح

63






الذي ستصوت عليه

%

72
%
98
%

هل تثق في كل من المؤسسات التالية ؟

األحزاب السياسية 
المستشفيات 
اإلعالم

البنوك

الشرطة

النقابات

الشركات 
المدرسة 
أثق

ال أثق

العدالة

24
34 %

الحكومة

40 %

البرلمان

52 %
81 %

رئيس الحكومة

37 %

الوزراء

48 %

النواب

57 %
%

المنتخبون المحليون









71
27 %
33 %
15 %
38 %
31 %
24 %
%

التطلعــات
راض على الخدمات العامة التالية ؟
هل أنت ٍ
الصحة


راض

التعليم

غير راض



25

النقل



29 %
%

الماء والكهرباء



64
%
66
%

القيــم
ً
ً
ً
سلبيا ؟
إيجابيا أم
هل تمثل لك الكلمات التالية شيئا
النظام







ايجابي

السلطة
الوطنية
التسامح
الدولة
الحرية

سلبي

% 73
% 57
% 82

التضامن
الحركة النسوية
الليبيرالية

100
82 %
91 %
%

الرأسمالية
االشتراكية
العولمة








98
80 %
18 %
27 %
39 %
69 %
%
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الفصل الثاني  :مقومات العقد االجتماعي
1.االستجابة للمطالب المشروعة
تعتبــر تطلعــات المغاربــة فــي هــذا الصــدد مشــروعة ،فعلــى الرغــم مــن أن االزدهــار والتقــدم المحــرز علــى مــدى الســنوات
العشــرين الماضيــة كبيــر ويجــب التنويــه بــه إال أنــه ال تــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي ينبغــي رفعهــا.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا النــوع مــن التحديــات ليــس مطروحــا علــى المغــرب وعلــى بلــدان المنطقــة بشــكل حصــري ،بــل نجــده
حاضــرا أيضــا يــؤرق بــال العديــد مــن البلــدان األكثــر تقدمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة .فبيــن البطالــة فــي أوروبــا والفقــر ونقــص الخدمــات
العموميــة فــي الواليــات المتحــدة ،تعانــي األنظمــة السياســية فــي هــذه البلــدان مــن أزمــات حقيقيــة (حــركات مثــل احتلــوا وول
ســتريت ،الســترات الصفــراء ،خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ومــا إلــى ذلــك).
.أمطالب تكشف النقاب عن التفاوتات
مطالــب ذات صبغــة اقتصاديــة واجتماعيــة  : ...عــززت مخرجــات حلقــات االشــتغال المختلفــة ،التــي نظمهــا
«المنتــدى» علــى مســتوى مختلــف أقاليــم جهــات المملكــة ،االعتقــاد بأننــا بصــدد ضــرورة ملحــة لمنــح حيــاة كريمــة لجميــع
المواطنيــن المغاربــة ،علــى اعتبــار أن هــذا األمــر شــرط أولــي ال منــاص عنــه مــن أجــل بنــاء نمــوذج تنمــوي يقــوم علــى أســاس
حلــم مغربــي كبيــر.
وهنــاك تســاؤالت كبيــرة تــراود األدهــان فــي هــذا الصــدد مــن بينهــا ،كيــف يمكــن للمغربــي اليــوم أن يحلــم ويطمــح بتحقيــق
إنجــازات عظيمــة فــي حيــن أنــه يعانــي خوفــا دفينــا مــن خطــر اإلصابــة بمــرض وتعــذر حصولــه علــى المستشــفيات أو الطاقــم
الطبــي الضــروري لعالجــه يــؤرق بالــه؟ كيــف يمكــن للمواطــن المغربــي أن يعشــق المعرفــة ويولــع بالثقافــة فــي حيــن أنــه ال يــرى
فيهــا ســوى وســيلة غيــر مضمونــة لكســب لقمــة العيــش؟
وحتــى نتمكــن مــن مقاربــة هــذه اإلشــكاالت بشــكل ســليم ،يجــب أن ننــدرج مســألة الكفــاح فــي ســبيل احتــرام الحقــوق األساســية
للمواطنيــن وحمايــة تطلعاتهــم مــن أجــل حيــاة كريمــة علــى رأس قائمــة أولوياتنــا .وعلــى الرغــم مــن اإلفــراط فــي التشــدق بهــذا
المضــوع ،كونــه هــذا بــات متــداوال علــى ألســن العارفيــن والهارفيــن ،إال أنــه يبقــى ذا أهميــة بالغــة لحــل معادلــة التنميــة .وفــي
الواقــع ،نحــن ال نبحــث فــي الوقــت الراهــن عــن نمــوذج تنمــوي يكــون فيــه المواطــن بالضــرورة محــور خلــق الثــروة بــل نبحــث عــن
نمــوذج تنمــوي يضمــن باألســاس الرقــي لجميــع مكونــات المجتمــع .فهــذه األخيــرة فــي حاجــة ماســة إلــى أن تكــون فــي مأمــن
مــن نوائــب العشــوائية والظلــم وذلــك مــن خــال منحهــا المســاوات فــي الفــرص وإمكانيــة الرقــي اجتماعــي.
 ...تكشــف النقــاب عــن التفاوتــات  :تنطــوي تطلعــات المواطنيــن المغاربــة علــى رغبــة تــروم مكافحــة التفاوتــات بــكل
أشــكالها .فــإذا كان مــن الجيــد تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة تمكــن مــن خلــق بيئــة مواتيــة للتماســك االجتماعــي ،إال أن
االقتصــار علــى إحــراز تقــدم فــي تطويــر البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة ال يتيــح لألمــة مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز والتفاوتــات
الحاصلــة بيــن جميــع الطبقــات السوســيو-اقتصادية علــى اختالفهــا.
بخصــوص المجــاالت الترابيــة ،يقــدم تقر يــر نشــاط المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لســنة  ،2017بشــأن التفاوتــات
االجتماعيــة والجهويــة ،حصيلــة مقلقــة عــن التوز يــع غيــر العــادل للناتــج الداخلــي الخــام بالنســبة للفــرد علــى المســتوى الترابــي،
حيــث انتقــل معامــل التبايــن مــن  0.35فــي ســنة  2012إلــى  0.52فــي ســنة  .2015ويعــزى ذلــك بشــكل كبيــر إلــى ضعــف جاذبيــة
جهــات معينــة لالســتثمار الخــاص :حيــث تتركــز  55٪مــن الشــركات فــي الجهــات الثــاث الــدار البيضــاء -ســطات وطنجــة -تطــوان
الحســيمة والربــاط -ســا -القنيطــرة.ويرجــع هــذا التركيــز المفضــي إلــى تفــاوت فــي التنميــة المجاليــة وخلــق جزئــي لفــرص الشــغل إلــى التوز يــع غيــر المتكافــئ لألغلفــة
االســتثمارية مــن قبــل الحكومــة المركز يــة ،باإلضافــة إلــى أوجــه القصــور المختلفــة التــي شــابت مســار الجهويــة المتقدمــة وهــو
مــا جعــل الجهــات غيــر قــادرة إلــى حــد اآلن علــى ســن سياســات مســتقلة مــن شــأنها تســريع مسلســل التنميــة الترابيــة داخــل
مناطــق نفوذهــا وبالتالــي تعز يــز جاذبيتهــا.
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.بأزمة الثقة
قبــل الخــوض فــي أي شــيء ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن حالــة التفقيــر واإلقصــاء المتزايــد الــذي تعانيــه الطبقــة المتوســطة تبعــث
علــى القلــق ،ومــن األجــدى أن تســتنفر جميــع مكونــات المنظومــة السياســية وكــذا االقتصاديــة برمتهــا .ويجــب إعــادة النظــر
فــي طــرق االشــتغال التــي تعنــى بتمويــل العمــل االجتماعــي الــذي يتــم مــن خاللــه تدبيــر أنظمــة التغطيــة الصحيــة والمعاشــات
التقاعديــة والبطالــة والمــواد الغذائيــة األساســية وبشــكل عــام السياســة االجتماعيــة ،كشــرط مســبق لتحقيــق التماســك
االجتماعــي داخــل المجتمــع.
مــن خــال الرجــوع إلــى المطالــب االجتماعيــة للســاكنة ،والتــي عبــرت عنهــا باللجــوء إلــى المظاهــرات واالحتجاجــات التــي شــهدتها
البــاد فــي عهــد قر يــب ،يبــدو أنــه مــن الضــروري االعتــراف بــأن أزمــة الثقــة فــي المغــرب هــي فــي صميــم الجــدل السوســيو-
سياســي ،فضــا عــن أن عــدم ثقــة بعــض المغاربــة فــي المؤسســات والحكومــة واألحــزاب السياســية والنقابــات وأعضــاء
البرلمــان ســبقت هــذه المطالبــات التــي تعتبــر حديثــة العهــد.
والمالحــظ أن المجتمــع يســوده التشــرذم والضيــاع والتوجــس ،وهــو مــا قــد يدفــع بــه إلــى حــد انهيــار التماســك االجتماعــي
الــذي يشــكل العمــود الفقــري ألي بلــد متقــدم .ويــؤدي انعــدام المصداقيــة وغيــاب المنطــق الســليم لــدى القــوى السياســية
واالقتصاديــة بشــكل تلقائــي إلــى توليــد شــعور بالشــك وبانعــدام الثقــة لــدى المواطــن المغربــي.
وبحسب بارومتر قياس الثقة الذي أنجزه «المنتدى» ،يبدو أن:
 ٪ 83من المغاربة ال يثقون باألحزاب السياسية مقابل  ٪ 72للنقابات و ٪ 65للبرلمان؛ ٪ 59فقدوا الثقة في الحكومة؛ ٪ 85غير مهتمين بالسياسة و ٪ 87يرون أن المسؤولين السياسيين ال يهتمون باحتياجات المواطن؛ ٪ 47ال يثقون بالمقاوالت؛وفي نفس الوقت  ٪ 81يثقون بالشرطة و ٪ 63يثقون بمنظومة العدالة!تعتبــر الثقــة شــرطا ال غنــى عنــه مــن أجــل نجــاح أي نمــوذج تنمــوي وكــذا الحيــاة الجماعيــة بشــكل عــام .لذلــك ،فــإن تخليــق
الحيــاة العامــة بــات أمــرا ضرور يــا الســتعادة الثقــة فــي المؤسســات ،وهــذا ال يتأتــى إال مــن خــال تفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية
بالمحاســبة.

2.من أجل تحديث البرمجية السياسية التي نعتمدها
.أدولة في خدمة جميع المواطنين
إصــاح الدولــة  :يجــب علــى الدولــة ،باعتبارهــا الفاعــل المحــوري فــي اقتصــاد البــاد ،أن تســتمر فــي لعــب دورهــا كقاطــرة
تحــرك باقــي المكونــات .وممــا ال شــك فيــه أن الجهــود التــي تبدلهــا الدولــة تظــل ضرور يــة الســيما فــي بــاد قليلــة المــوارد
الطبيعيــة والماديــة وفــي ظــل منافســة خارجيــة شرســة.
ومع ذلك ،تتعرض الدولة باستمرار لالنتقاد ،وهو نقد في محله ،ال سيما عندما يتعلق األمر بما نسميه اختصارا :ABCD
العشوائية؛ ; Arbitraireالبيروقراطية؛ ; Bureaucratieالزبونية  /الفساد؛ ; Clientélisme/Corruptionالنفقات (أو باألحرى تبذيرها))Dépenses (ou plus précisément leur gabegie .بيــد أن مــا يشــار إليــه بأصابــع االتهــام فــي هــذا المقــام هــي هفــوات الدولــة وليــس الدولــة باعتبارهــا كيانــا .ويجــب مكافحــة
هــذه الهفــوات بشــكل منهجــي والتركيــز علــى القضــاء علــى ممارســات بعينهــا ،مثــل مــا يصطلــح عليــه ب «الحكــرة».
وإذا كان هنــاك إجمــاع حاصــل بشــأن حتميــة الحاجــة إلــى إصــاح الدولــة ،فــإن الصعوبــة تكمــن فــي كيفيــة تنز يــل هــذا اإلصــاح
علــى أرض الواقــع .بيــد أن تحقيــق مطلــب كهــذا ال يســتوجب فقــط التفعيــل الحقيقــي لمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة ،ولكــن
يســتدعي قبــل كل شــيء إحــداث تغييــر جــذري فــي عقليــة اإلدارة وإرســاء أرضيــة قواهمــا دعائــم تنبنــي علــى قيــم الجديــة
والشــفافية والمصداقيــة ،وأيضــا علــى ترشــيد اســتعمال المــال العــام والفعاليــة واإلبــداع... ،
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خيــارات متناســقة  :هــل نحــن مــن أجــل دولــة تعتمــد باألســاس علــى الحــس االســتراتيجي؟ دولــة تحــرص علــى التنظيــم؟ دولة
توفــر الحمايــة للمواطنيــن؟ دولــة تدعــم المقــاوالت؟ كل هــذه األشــياء تســتوجب القيام بخيارات.
إن الدولــة التــي تدعــي الحــرص علــى التنظيــم والتقنيــن ،علــى ســبيل المثــال ،أليــس حر يــا بهــا أن تعمــل علــى محاربــة ظاهــرة مــا
يعــرف بالشــطط فــي اســتغالل مركــز الهيمنــة؟ لكــن أال يعنــي هــذا األمــر فــي الوقــت نفســه محاربــة الر يــع والزبونيــة بجميــع
أشــكالها؟ إذن أال يقتضــي تحقيــق هــذا المطلــب ،مــن بــاب أولــى ،إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل ،وهــو شــكل مــن أشــكال الزبونيــة،
فــي النســيج االقتصــادي لمنعــه مــن اإلضــرار بتطــور النســيج الصناعــي الوطنــي المنظــم؟
مــن بيــن الخيــارات المجتمعيــة ،ســيكون علينــا أيضــا تحديــد مــا إذا كنــا نر يــد دولــة «ســخية» بنمــط قديــم ومتثاقــل أم أننــا نطمــح إلــى
أن نتحمــل جميعنــا التضحيــات التــي يجــب تقديمهــا للوصــول إلــى دولــة أكثــر حداثــة وكفــاءة وقــرب مــن المواطــن.
كل هــذه الخيــارات ال ينبغــي التضحيــة بهــا بســبب االعتبــارات المتكــررة (المقاربــة األمنيــة ،الســلم االجتماعــي ،ومــا إلــى ذلــك) ...التــي
تحــول دون إيجــاد حــل هيكلــي ودائــم لالختــاالت الحاصلة.
دولــة القانــون والعدالــة االجتماعيــة  :يمكــن أن يستشــف مــن مظاهــرات الربيــع العربــي ،التــي بــرزت ســنة  2011وكــذا
مختلــف مظاهــر الحــراك المتعــارف علــى تســميتها ب ـ «االحتجاجــات اإللكترونيــة» والتــي ،بالرغــم مــن غيــاب أيــة هيــاكل تعنــى بتأطيرها
وتمثيلهــا وفــي غيــاب أي شــكل مــن خاليــا االســتماع والتواصــل لديهــا ،تطغــى عليهــا ســمة مشــتركة أال وهــي الســعي إلــى
تحقيــق مطلــب العدالــة االجتماعيــة والتوز يــع العــادل لثــروة البــاد.
ولــذا نقتــرح أن تكــون العدالــة االجتماعيــة هــي الحبــل الــذي يعتصــم بــه جميــع المغاربــة والــذي يقــوم علــى أســاس تقديــر
المجهــودات ومنــح كل واحــد الشــروط األساســية التــي تؤمــن لــه مصــدر دخــا عــادال علــى أســاس المجهــودات التــي يبذلهــا
عــوض مــورد رزق ريعــي يوهمــه بحيــاة كريمــة وامتيــازات تضــر بســلم االرتقــاء االجتماعــي.
إن مــا نفتقــر إليــه قبــل كل شــيء هــو المنطــق الســليم .إذ يكفــي ،فــي ســبيل البحــث عــن العدالــة االجتماعيــة وتفعيــل مبــدأ
المســاءلة ،تطبيــق القانــون والعدالــة بشــكل محايــد ودون اعتبــارات ألفضليــة شــخص علــى آخــر ودون تواطــؤ .لــذا ،فقبــل البحــث
عــن نمــوذج تنمــوي جديــد ،حــري بنــا فــي المقــام األول إصــاح عقليــة أولئــك الذيــن يملكــون الســلطة بغــض النظــر عمــن يكونــون.
ويتطلــب األمــر ببســاطة طــرح األســئلة المناســبة :مــا هــي مقتضيــات العقــد االجتماعــي الــذي يربــط الشــعب بالدولــة ،ويربــط
الدولــة بالشــعب؟ هــل يجــب علــى المواطــن أن يكــون فــي خدمــة الدولــة أم علــى الدولــة أن تكــون فــي خدمــة المواطــن؟
.بمسؤولية الخواص والنخب
القطــاع الخــاص  :ال يمكننــا اتخــاذ نظــام «المناولــة» ،التــي تــم تعميمهــا مــن خــال اللجــوء إلــى القطــاع الخــاص ،كحــل لجميــع
مــا نعانيــه مــن أعطــاب .لمــاذا؟ نظــرا ألن التعبئــة الالزمــة لمواجهــة التحديــات الرئيســية قــد ال تتوفــر فــي بعــض األحيــان لــدى
الفاعليــن الخــواص ،ومــن ثمــة فــإن المقــاوالت مدعــوة إلــى االســتثمار أكثــر واإلنتــاج وفــق معاييــر أفضــل.
ويبــدو أن المغــرب لــم يتمكــن بعــد مــن تحقيــق نفــس مســتوى تراكــم رأس المــال المــادي الــذي حققتــه بلــدان ناشــئة أخــرى.
والمالحــظ أن كثافــة رأس المــال فــي المغــرب أقــل مرتيــن ممــا هــي عليــه فــي تركيــا ،دون الحديــث عــن كور يــا الجنوبيــة أو ماليز يــا،
حيــث يز يــد بمــا معدلــه  6.3و 3.5مــرة عــن المغــرب .والملفــت أنــه ســنة بعــد أخــرى ،تصــرح أكثــر مــن  70٪مــن المقــاوالت بعجــز
فــي ميزانياتهــا لكنهــا وبالرغــم مــن ذلــك ال تــزال تواصــل نشــاطها. 2
عــاوة علــى ذلــك ،يمكننــا أن نالحــظ فــي بعــض األحيــان اهتمــام المقــاوالت بشــكل صر يــح بهوامــش الربــح العاليــة دون االهتمــام
بجــودة المنتــوج أو بظــروف التصنيــع أو باالبتــكار .إال أنــه مــن وجهــة نظرنــا وأيضــا حســبما ورد التأكيــد عليــه فــي بارومتــر قيــاس
ثقــة المغاربــة الــذي أنجــزه «المنتــدى» ،يتعيــن علــى الدولــة لعــب دورهــا فــي اإلشــراف علــى تنظيــم ومراقبــة أفضــل فــي هــذا
الصــدد ،وبعبــارة أخــرى فهــي مدعــوة إلــى احتــرام االختصاصــات المنوطــة بهــا بشــكل أفضــل وذلــك ضمانــا الحتــرام المقــاوالت
للمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا.
لكــن بالمقابــل ،يجــب دعــم المقاولــة «المواطنــة» وفــق منهــج يتســم بالتنســيق واالعتــدال مــن قبــل الدولــة التــي يتعيــن عليهــا
تلبيــة احتياجــات مقاوالتهــا وحمايتهــا عنــد االقتضــاء ،كمــا يتعيــن علــى المواطنيــن العمــل علــى مكافــأة اإلنتــاج الوطنــي الجيــد مــن
خــال اســتهالكه.
  )2يعد تطبيق معدل  ٪ 0.6كأقل مساهمة بالنسبة للشركات في وضعية عجز دائم عامال إيجابيا.
62

63

النخــب  :إن النخــب المغربيــة ،باعتبارهــا فاعــا جمعويــا واقتصاديــا وسياســيا وثقافيــا ،مدعــوة إلــى مواصلــة الضغــط والتأثيــر
بشــكل أكبــر وكــذا إلــى تغييــر النمــط الــذي تعتمــده فــي تحديــد مواقفهــا ،وذلــك بهــدف إطــاق مبــادرات أكثــر نجاعــة ومردوديــة،
مبــادرات قــادرة علــى الدفــع بالبــاد نحــو االزدهــار والتنميــة.
وبالمناســبة ،تمثــل النخبــة تلــك الشــريحة مــن المجتمــع التــي تتمتــع بمكانــة مرموقــة ويكــون آلرائهــا تأثيــر قــوي علــى األذهــان
مقارنــة بعمــوم النــاس .فبفضــل مكانتهــا المتميــزة فــي مختلــف الفضــاءات االجتماعيــة والحكوميــة واالقتصاديــة ،تســتطيع
النخــب التأثيــر علــى المســار الــذي يســلكه المجتمــع .وبالتالــي يفتــرض فيهــا أن تكــون علــى قــدر كبيــر مــن العلــم والمعرفــة ،لكــن
دون احتكارهــا ،ومــن ثمــة توظيفهــا خدمــة للتنميــة الشــاملة والرقــي لفائــدة عمــوم المواطنيــن.
وبعبــارات أدق ،يتجلــى دور النخبــة فــي االرتقــاء بمســتوى النقــاش العمومــي وإعطــاء معنــى واضــح للمســار الــذي يســلكه
المجتمــع قصــد فهــم التحــوالت المختلفــة التــي يمــر بهــا .ومــن واجبهــا أيضــا ،إعمــال الفكــر مــن أجــل التنبــؤ بالتأثيــر الــذي يمكــن أن
تحدثــه هــذه التحــوالت ومــن ثمــة التصــرف علــى ضــوء تكهناتهــا وتوعيــة باقــي الفئــات بشــأن تداعياتهــا.
والمالحــظ اليــوم ،أن النخــب تعيــش فــي انفصــال تــام عــن العامــة وتتفاعــل فــي حــدود محيــط ضيــق خــاص بهــا وتــرى العالــم
مــن زاويــة مصالحهــا أو علــى األقــل مــن خــال مــا مــن شــأنه تجنــب اإلضــرار بمصالحهــا .وبالتالــي ،بــات الســؤال الــذي يطــرح نفســه
بإلحــاح هــو ،كيــف يمكــن لهــذه النخــب أن تتحمــل المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقهــا فــي ظــل الهــوة التــي تفصلهــا عــن أولئــك
الذيــن يفتــرض أن تؤثــر فيهــم؟
ويعــد تعطــل ســلم االرتقــاء االجتماعــي هــو األصــل فــي تعميــق الفجــوة الحاصلــة بيــن النخــب والفئــات األخــرى مــن المواطنيــن.
حيــث تعتبــر أزمــة المدرســة العموميــة أحــد مســببات هــذه الفجــوة وفــي نفــس الوقــت واحــدا مــن أعراضهــا .و يعــزى هــذا
الوضــع إلــى التقصيــر الحاصــل فــي مســألة التمــازج االجتماعــي .وكنتيجــة لذلــك ،ففــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه النخــب علــى إغناء
رأس مالهــا الثقافــي والمعرفــي ،وبالتالــي تكــرس وقفــه علــى أوســاطها ،تبقــى فئــات أخــرى محرومــة منــه .وبذلــك يحكــم
علــى هــذه األخيــرة مــرة أخــرى بالحرمــان مــن صعــود ســلم االرتقــاء االجتماعــي الــذي يعتبــر أبــرز وســيلة لخلــق ديناميــة تعيــن علــى
التجديــد المســتمر للنخــب وعلــى رأب الصــدع الــذي يفصــل بيــن مختلــف فئــات المجتمــع.
وينبغــي فــي هــذا الصــدد ،إعطــاء األولويــة لمــن يتوفــرون علــى أكبــر قــدر مــن المعرفــة والمهــارات علــى جميــع المســتويات
للخــوض فــي :
التفكير في السبيل إلى بلوغ ازدهار يعود نفعه على الجميع؛الظهور بمظهر القدوة ،بما من شأنه أن يعكس قيم اإليثار والمواطنة ونكران الذات لما فيه خير المجتمع؛اعتــاء مراتــب الر يــادة فــي ســبيل إحــداث تغييــرات قــادرة علــى التأثيــر اإليجابــي علــى المجتمــع واتخــاذ مبــادرات يمكــن بفضلهــاإحــراز التقدم؛
-التفاني في سبيل خدمة المجتمع مع االقتناع بتغليب مصلحة هذا األخير على غيرها من المصالح.
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3.نحو رؤية مشتركة
يتعلــق األمــر هنــا بمســألة تحديــد رؤيــة واضحــة ومشــتركة لمــا نطمــح إليــه .وتبعــا لذلــك ،مــن الضــروري أن ينخــرط الجميــع فــي
ورش التغييــر ،والمقصــود «بالجميــع» كل المكونــات والقــوى الحيــة الفاعلــة داخــل المجتمــع .ألنــه وببســاطة ،مــن أجــل تغييــر
العقليــات وتغييــر واقــع األشــياء يحتــاج األمــر إلــى التحلــي بالشــجاعة والعمــل وفــق انســجام تــام.
.أمن أجل تغيير العقليات
وضــع المواطــن فــي صلــب االهتمــام  :يجــب أن تكــون الثــورة التــي نتطلــع إليهــا ثــورة ثقافيــة وفكرية تتســم بالمواطنة
والرصانــة وتعمــل علــى توحيد الصفوف.
فمــن خــال وضــع المواطــن فــي قلــب أي مبــادرة يصبــح باإلمــكان مطالبتــه ،فــي المقابــل ،ببــذل الجهــود وبالتعبئــة فــي ســبيل
تحقيــق األهــداف المرجــوة.
يجب أن نضمن إعادة توزيع الثروة بصورة عادلة ومنصفة ،والعمل على التنزيل الفعلي لمنطق خدمة الوطن والمواطنين.
بــث حــس التضامــن فيمــا بيننــا والحــث علــى التحلــي بــروح المواطنــة  :نحــن مــع تبنــي عقيــدة تدعــم احتــرام
المواطنــة والســيادة وتضــع المواطنيــن فــي صلــب اهتماماتهــا .ومــن هــذا المنطلــق ،ال يمكــن اعتبــار نزعتنــا الوطنيــة شــكال مــن
اشــكال االنغــاق علــى الــذات ،فنحــن لســنا بــأي حــال مــن األحــوال ضــد االنفتــاح ،ولكننــا نســعى إلــى الوصــول إلــى انفتــاح عقالنــي
ومــدروس يتحقــق خطــوة خطــوة .أكيــد أننــا وطنيــون وتكمــن قوتنــا فــي تماســكنا ونعتقــد أنــه يجــب علينــا شــق طريقنــا وفــق
منهــج يحتــرم الخصوصيــة المغربيــة ويضمــن اســتمرارية نســقنا التاريخــي .لكــن ،ال ينبغــي أن يأتــي هــذا النهــج علــى صــورة تغر يــب
لثقافتنــا وال استشــراق لدينــا.
وال يمكننــا تجاهــل التراجــع الحاصــل علــى مســتوى الســياق الدولــي (بيــن ترامــب وخطابــه الســاعي إلــى جعــل أمر يــكا عظيمــة مــرة
أخــرى وبيــن مســألة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي الــذي يأتــي علــى هيئــة رفــض للعولمــة) ،وهــو تراجــع يمكــن اعتبــاره
كصــورة راديكاليــة للحمائيــة .بــل علــى النقيــض مــن ذلــك ،أجبرتنــا التجــارب األخيــرة ،خصوصــا مــع انتشــار فيــروس كوفيــد ،-19علــى
إعــادة التفكيــر مليــا فــي نظامنــا السياســي ،وال ســيما فــي عالقتــه باالنفتــاح.

البحــث عــن المصلحــة العامــة والتربيــة علــى بــذل الجهــد
الخاصــة وقــف رؤيــة مشــتركة تتقاســمها جميــع شــرائح المجتمــع.

 :يســتوجب التماســك االجتماعــي المتيــن بلــورة المصالــح

ومــن دون شــك ،يجــب أن يحســم النمــوذج التنمــوي الجديــد ،الــذي هــو بصــدد التفعيــل فــي المغــرب ،فــي مســألة تغليــب
األولويــات الوطنيــة والمصالــح العامــة علــى منطــق حمايــة المصالــح الخاصــة .أكيــد أن أمــرا كهــذا ال يمكــن فرضــه بقــوة القانــون،
ولكنــه يأتــي نتيجــة لمبــادرات عمليــة متواتــرة تعمــل علــى إشــاعة وتكر يــس ثقافــة بــذل الجهــد والتحلــي بــروح المســؤولية علــى
جميــع األصعــدة داخــل مجتمعنــا ،وكــذا مــن خــال تعز يــز منطــق االرتقــاء االجتماعــي ومبــدأ االســتحقاق.
ويعتبــر الخبيــر السياســي مصطفــى الســحيمي ،أن « انتشــار ثقافــة تســود فيهــا الســلبية والتراخــي» ســيؤدي حتمــا إلــى تعثــر
مســار التنميــة.

65

.بمن أجل مساءلة فعلية
يعتبــر تفعيــل مبــدأ المســاءلة آليــة ضرور يــة بالنســبة لنظــام يطمــح إلــى أن يكــون ديمقراطيــا بمؤسســات قويــة هدفهــا ربــط
المســؤولية بالمحاســبة فــي حــق البرلمانييــن والــوزراء وبشــكل عــام جميــع المســؤولين الحكومييــن بخصــوص المهــام الموكلــة
إليهــم فــي تدبيــر الشــأن العــام .وينــدرج هــذا المعطــى فــي صميــم مبــدأ فكــرة الحكامــة الجيــدة ومــا تســتلزمه مــن شــفافية
وفعاليــة واســتدامة وقــدرة علــى اســتعادة الثقــة وســيادة القانــون داخــل المجتمــع.
ويقتضــي تفعيــل مبــدأ المســاءلة إخضــاع المســؤولين العمومييــن للمحاســبة بشــأن القــرارات واألفعــال التــي يتخذونهــا وكــذا
السياســات التــي ينهجونهــا ،وأيضــا وضــع آليــات تمكــن المواطنيــن مــن مســاءلة اإلدارة .غيــر أن إنجــاح تفعيــل مبــدأ المســاءلة
يقتضــي ســلفا توفيــر جميــع وســائل االشــتغال التــي تيســر للمســؤولين الحكومييــن أداء مهامهــم علــى الوجــه األكمــل.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فمنــذ صــدور دســتور  ،2011بــرزت بشــكل أكبــر ســلطة المجلــس األعلــى للحســابات الــذي أضحــى فاعــا
محور يــا بيــن الهيئــات التــي تعنــى بالمســاءلة .لكــن يبقــى التحــدي الــذي يعتــرض ســبيل المجلــس األعلــى للحســابات فــي
المســتقبل ،باإلضافــة إلــى كونــه المؤسســة الرئيســية المكلفــة بمراقبــة ومواكبــة السياســات العموميــة ،هــو تحويلــه إلــى كيــان
يكــرس فعليــا حــس المســاءلة داخــل المؤسســات العموميــة ،بمــا يتيــح لهــذه األخيــرة تذليــل العراقيــل التــي تعتــرض حســن ســيرها
والتــي قــد تكــون مرتبطــة بمؤسســات عموميــة أخــرى.
.جمن أجل إعادة التوزيع ومكافحة الريع
إعــادة التوز يــع  :شــكل الخطــاب الملكــي بمناســبة عيــد العــرش برســم ســنة  2014لحظــة حاســمة فــي التفكيــر بشــأن جهــود
التنميــة المتوافــق بشــأنها.
ممــا ال شــك فيــه أن الجهــود الكبيــرة ،التــي بذلــت مــن أجــل تحديــث االقتصــاد والبنيــة التحتيــة ،أدت إلــى خلــق ثــروة إضافيــة لكنهــا
لــم تحظــى بتوز يــع عــادل بيــن جميــع المواطنيــن المغاربــة .وإذا كان معــدل الفقــر قــد انخفــض بشــكل ملحــوظ فــي المغــرب بيــن
 2001و ،2014حيــث انتقــل مــن  15.3٪إلــى  ،4.8٪فــإن واقــع الحــال يبيــن أن بعــض المغاربــة يســتفيدون مــن الثــروة المكتســبة
بنســب أكبــر مــن الباقيــن.
التطلــع إلــى إرســاء دعائــم سياســة يســاهم بمقتضاهــا األغنيــاء ،ســواء أكانــوا أشــخاصا ذاتييــن أم اعتبارييــن ،علــى نطــاق أوســع
فــي مســاعدة المعوز يــن ،فــي ظــل منظــور يســتحضر فكــرة المصيــر «المشــترك» ،ووفــق توز يــع منســجم يأخــذ بالحســبان مختلــف
االعتبــارات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
علــى هــذا المســتوى ،ال ينبغــي اعتبــار توز يــع الثــروة بمثابــة تقســيم حســابي صــرف لثــروات البــاد ،بــل كتوز يــع يتــم بموجبــه
مكافــأة كل شــخص بمــا يتناســب وجهــوده مــع مراعــاة الجانــب االجتماعــي الــذي يتعيــن ،علــى أساســه ،توفيــر عــدد مــن
الخدمــات االجتماعيــة بشــكل مجانــي.
وبهــذا المعنــى ،نذكــر مــن جديــد بقناعتنــا بأهميــة إشــاعة خطــاب يبعــث األمــل فــي النفــوس ،خطــاب يشــعر المغاربــة مــن خاللــه
بأنــه مــن الممكــن الحصــول علــى أجــر عبــر بــذل مجهــود فــردي ذي بعــد مجتمعــي .وعلــى هــذا المنــوال ،يمكــن مــن خــال تكثيــف
جميــع جهــود المواطنيــن المغاربــة إحــراز تنميــة دائمــة ومســتدامة وتحقيــق ازدهــار يعــود بالنفــع علــى الجميــع.
مكافحــة اقتصــاد الر يــع  :والمالحــظ أنــه فــي ظــل اقتصــاد يهيمــن عليــه منطــق الر يــع ،يتطبــع الفاعلــون بســلوكيات منحرفــة
ويتحــول اهتمــام المســتثمرين مــن األنشــطة التــي تشــتغل وفــق ديناميــة المنافســة وبــذل جهــود تدفــع نحــو االبتــكار واإلنتاجيــة
إلــى أنشــطة تضمــن اغتنــام فــرص ريعيــة .إن تفشــي اقتصــاد الر يــع يضــر بالتماســك االجتماعــي بشــكل خطيــر.
إن التطلــع إلــى الحــد مــن اقتصــاد الر يــع يتطلــب ،باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى ،إصــاح السياســة الضريبيــة وتشــجيع روح المقاولــة
والمجازفــة فــي ســن مبكــرة قصــد تحر يــر الطاقــات الواعــدة .وهــذا بالضبــط هــو المبــدأ الــذي يتيــح لجميــع المواطنيــن المغاربــة
االســتفادة مــن الظــروف المواتيــة لخلــق المقــاوالت ،إضافــة إلــى اعتمــاد قوانيــن تنظيميــة مبســطة.
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الفصل الثالث  :هندسة النموذج التنموي الجديد
تقــدم الهندســة المبينــة أدنــاه رؤيــة شــاملة بشــأن أولويــات المغاربــة التــي يتعيــن علــى النمــوذج التنمــوي الجديــد أن يســتجيب
لهــا.
فهــي خالصــة تفكيــر شــامل ومندمــج جمــع بيــن فر يــق «المنتــدى» وثلــة مــن األطــر والمســيرين الذيــن ينتمــون إلــى مشــارب
مختلفــة ،باإلضافــة إلــى خبــراء وباحثيــن عكفــوا جميعهــم علــى تباحــث هــذه الشــؤون فــي إطــار حلقــات اشــتغال عقــدت علــى
مســتوى مختلــف مناطــق المغــرب.
وقــد شــهدت هــذه الحلقــات أخــذا وردا فــي اآلراء والنقاشــات البنــاءة بيــن األطــراف الفاعلــة أفضــت إلــى إدخــال العديــد مــن
التعديــات والتحســينات ،لتســتقر الصياغــة فــي األخيــر علــى الشــكل اآلتــي بيانــه ...

رؤية مشتركة
العقد االجتماعي
الكرامة
والمساواة
في الفرص

إعادة
التوزيع

الثقافة
& الفن

الطفل

الدين العمومي
هو
نمط حياة

تتبع و تقييم
السياسات
العمومية

الحرية
والعدالة
ودولة القانون

السرد
الوطني،
الهوية والقيم

الديمقراطية
السيادية

مسؤولية
النخب

في خدمة المواطن
التعليم

الصحة
والحماية
االجتماعية

النقل
العمومي

الرياضة

حسن تدبير الشأن العام
المساءلة
والشفافية

تحرير
الطاقات

السيادة و إقتصاد العرض

ربط الواقع
والقوانين

اإلصالح
اإلداري

التنمية الترابية

المنافسة الحرة
ومكافحة الريع

االبتكار
والبحث
والتطوير

االستثمار الوطني
واالستثمار
الخارجي المباشر

تالقي
السياسات
القطاعية

الالمركزية

التنمية
الداخلية

نسيج المقاوالت
الصغرى
والمتوسطة /
التمويل

االنفتاح المعقلن
و مراجعة اتفاقيات
التبادل الحر

تبديل
الواردات

الكفاءات
المالئمة

االقتصاد
االجتماعي
والتضامني

جاذبية
النظام
الضريبي

مشروع مجتمعي مشترك
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02

الجزء الثاني  :أعراض حالة طارئة !

الفصل األول  :الصعوبات المرتبطة بالنموذج الحالي
1.نموذج اقتصادي يعرف أزمة هيكلية
 .أنمو بطيء ،بمنحنى تنازلي ،يعاني سوء إعادة التوزيع
 .بفشل الفكر الليبرالي إلجماع واشنطن
 .جمغالطة «اقتصاد التدفق»
2.نموذج يثبط الجهد
 .أالريع والفساد يعطالن المنافسة
 .بنظام ضريبي يرتكز على نفس الفاعلين
 .جشبابنا ،تلك الثروة المهدورة
3.نموذج يشجع االقتصادات األجنبية
 .أنموذج قائم على الطلب الداخلي
 .بتشجيع االقتصادات األجنبية
 .جشبح المتالزمة الهولندية
الفصل الثاني  :حدود األداء العمومي
1.مالية عمومية ذات هامش اشتغال محدود
 .أوضعية اإلنفاق العام
 .بوضعية المديونية
 .جتطور النظام الضريبي
 .دالعملة النقدية
2.أوجه القصور في الصالحيات المباشرة لإلدارة
 .أانحراف نمط السير العادي للدولة
 .بأوجه القصور في الكفاءات التي تتوفر عليها اإلدارة
 .جمرفق عمومي في وضعية صراع من أجل البقاء
3.أداء عمومي غير موجه بشكل كاف نحو أولويات المواطنين
 .أالتغطية الصحية:
 .بالرياضة
 .جأماكن العيش المشترك
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الفصل الثالث  :الطفل والتعليم
1.التعليم
 .أنظام تعليمي فاشل
 .بنظام تعليمي يكرس التفاوتات
 .جمدرسة الحياة
2.الطفل
 .أمكانة الطفل في المجتمع
 .بمن هو الطفل؟
 .جالطفل مستقبلنا المهدور
الفصل الرابع  :االنفتاح غير محسوب التداعيات وتراجع التصنيع
1.نقد االنفتاح غير محسوب التداعيات
 .أحصيلة اتفاقيات التبادل الحر على حساب االقتصاد المغربي
 .باستيراد منافسة غير مشروعة
2.نموذج عكسي لتنمية المقاولة الصناعية الوطنية
 .أضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي
 .بضعف دور المقاوالت الرائدة على المستوى الوطني
 .جضعف سياسة المهن العالمية
الفصل الخامس  :المجاالت الترابية والجهوية
1.الجهات وساكنتها
 .أنجاحات في مأسسة الديمقراطية المحلية
 .بالعالم القروي
 .جالمجال الحضري
2.رهانات الجهوية
 .أاختالالت الحكامة
 .بالتعقيدات المرتبطة بالمجاالت الترابية
 .جاختالالت النظام الضريبي المحلي
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الجزء الثاني  :أعراض حالة طارئة !

الفصل الأول  :الصعوبات المرتبطة بالنموذج الحالي
1.نموذج اقتصادي يعرف أزمة هيكلية
.أنمو بطيء ،بمنحنى تنازلي ،يعاني سوء إعادة التوزيع
ال يــزال النمــو االقتصــادي يتســم بالضعــف والتقلــب ويأخــذ منحــى تنازليــا ،حيــث عجــز الناتــج الداخلــي الخــام غيــر الفالحــي عــن تجــاوز
 .3٪ويجــري دعــم هــذا النمــو بشــكل أساســي مــن خــال االســتهالك الخــاص واالســتثمار العمومــي الــذي يتــم تمويلــه جزئيــا
عــن طر يــق الديــن.
ال يســاهم النمــو بشــكل كاف فــي خلــق مناصــب الشــغل علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن حيــث االســتثمارات .فبالرجــوع
إلــى األرقــام المقدمــة مــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط ،يبلــغ معــدل البطالــة  9.2٪علــى الصعيــد الوطنــي 12.9٪ :فــي
المجــال الحضــري مقابــل  3.7٪فــي المجــال القــروي .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن مــا يثيــر القلــق بشــأن البطالــة التــي عجــز النمــو عــن
اســتيعابها ،كونهــا تطــال  24.9٪مــن الشــباب حاملــي الشــهادات الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و 24ســنة. 3
والمالحــظ أن هــذا النمــو تصحبــه تفاوتــات اجتماعيــة علــى الرغــم مــن بعــض التحســن الطفيــف .وبحســب خريطــة الفقــر متعــددة
األبعــاد 4التــي نشــرت ســنة  ،2017عاينــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط معــدل فقــر متعــدد األبعــاد يناهــز  8.2٪فــي المغــرب.
وتتفاقــم هــذه الظاهــرة أكثــر فــي العالــم القــروي ،مســجلة بذلــك نســبة  . 517.7٪وواقــع الحــال أن عشــر ســاكنة المغــرب
معرضــون لخطــر الوقــوع بيــن براثــن الفقــر هــذا إن لــم يكونــوا كذلــك بالفعــل .وعلــى ســبيل المقارنــة بخصــوص التنميــة البشــرية ،فــإن
المؤشــر الصــادر عــن األمــم المتحــدة والــذي ،باإلضافــة إلــى مؤشــرات الفقــر والهشاشــة ومســتوى التعليــم والصحــة ،يصنــف
المغــرب بعيــدا وراء جيرانــه مــن البلــدان العربيــة ،حيــث احتــل المركــز  123مــن أصــل  189دولــة فــي  ،2018فيمــا تحتــل تونــس وليبيــا
المركز يــن  95و 108علــى التوالــي.
.بفشل الفكر الليبرالي إلجماع واشنطن
مــن الواضــح أن الفكــر الليبرالــي المــوروث عــن إجمــاع واشــنطن قــد أثبــت فشــله ،والــذي تنطــوي مبادئــه علــى :االســتقرار النقــدي
والخوصصــة والتحر يــر ورفــع القيود.
فوفقــا لهــذه العقيــدة ،وحدهــا القــدرة التنافســية كفيلــة بتحســين مســتوى معيشــة الســاكنة ،إذ ال ينبغــي الســعي نحــو
التوصــل إلــى التنميــة مــن خــال إعــداد السياســات االجتماعيــة (الصحــة والتعليــم والتقاعــد ومــا إلــى ذلــك) ،بــل مــن خــال تعز يــز
دور المقاولــة وبهــذه الطريقــة ضمــان تحقيــق النمــو االقتصــادي .وفــي المغــرب ،تركــزت الجهــود العموميــة علــى تطويــر البنيــة
التحتيــة علــى أمــل أن يفضــي هــذا التطــور االقتصــادي إلــى تحقيــق التنميــة االجتماعيــة المرجــوة.
.جمغالطة «اقتصاد التدفق»
بــات جليــا اليــوم التصــور الرائــج بشــأن مفهــوم «اقتصــاد التدفــق» والــذي مفــاده أن النمــو االقتصــادي ،عندمــا يتحقــق ،يصــب
فــي مصلحــة جميــع الفئــات االجتماعيــة ،لكــن هــذا الطــرح فندتــه الوقائــع .ففــي غيــاب تدخــل الدولــة ،ال تســتفيد الشــرائح األشــد
فقــرا تلقائيــا مــن ثمــار النمــو.
وتظهــر أبــرز مالمــح االقتصــاد الوطنــي أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود الكثيــرة المبذولــة ،الزال اقتصــاد بالدنــا لــم يســلك بعــد المســار
القويــم للتنميــة الــذي يتيــح اســتفادة جميــع شــرائح المجتمــع مــن الثــروة والتنميــة البشــرية المحققــة .وعلــى مــا يبــدو ،يعانــي
المغــرب مــن تفــاوت جلــي بيــن ســرعة تطويــر البنيــة التحتيــة وبيــن التجويــد الحقيقــي لظــروف معيشــية المواطنيــن.
وعليــه ،فهــل أســهم هــذا التطــور فــي إيجــاد مجتمــع ينعــم بالثقــة والعدالــة والتضامــن ويؤمــن بالمؤسســات السياســية؟ فــي
الواقــع ،ال يمكــن اإلجابــة إال بالســلب ،وهــذه مالحظــة تحظــى بإجمــاع الــكل .إذ يعانــي المجتمــع المغربــي مــن شــعور باالســتياء
يبعــث علــى القلــق ،فــي ظــل غيــاب تــام ألي عالمــات تشــوير تــدل علــى المســار الواجــب اتباعــه .فــي حيــن أن بعــض المناطــق
تشــهد أزمــة هويــة حقيقيــة.

 )3المندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل2019 ،
«   )4يعتبر الفقر هو تلك الحالة التي تكون فيها األبعاد األساسية التي تشكل االحتياجات السوسيو-ثقافية لألسرة يطغى على مستوى كبير من عدم الرضا لدرجة أنها تعتبر حرمانا»
  )5المندوبية السامية للتخطيط ،أهم نتائج خريطة الفقر متعددة األبعاد2014 ،
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2.نموذج يثبط الجهد
.أالريع والفساد يعطالن المنافسة
يمكــن اعتبــار اقتصــاد الر يــع علــى أنــه اقتصــاد يســمح بانتهــاز وحمايــة واســتغالل فــرص تجار يــة دون خــوض غمــار المنافســة ودون
االكتــراث بالكفــاءة االقتصادية.
يمكــن أن يتخــذ هــذا النــوع مــن االقتصــاد أشــكاال مختلفــة ،بــدءا مــن األكثــر تجليــا مثــل مأذونيــات النقــل العمومــي أو اســتغالل
المقالــع أو االســتفادة مــن تراخيــص االســتيراد أو الحمايــة التجار يــة لمنتجــات بعينهــا ،كمــا يمكــن أن يأتــي فــي صــورة مقنعــة ،مثــل
اإلعفــاءات الضريبــة الجزئيــة أو الكليــة علــى بعــض األنشــطة (ســيأتي تفصيلهــا عقبــه) أو الدعــم الــذي تمنحــه الدولــة لقطاعــات
معينــة ،مثــل قطــاع االنعــاش العقــاري.6
كمــا يمكــن رصــد اقتصــاد الر يــع مــن خــال المضاربــة العقار يــة وغــاء أســعار المنتــوج العقــاري ،التــي ال تــروج لنمــو غيــر صحــي
وحســب ،بــل وتضــر أيضــا بالقــدرة التنافســية للقطاعــات اإلنتاجيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اقتصــاد الر يــع ال ينشــأ فقــط بالتدخــل اإليجابــي للدولــة ،بــل ينشــأ أيضــا جــراء الحيــاد الســلبي لهــا والمتمثــل
فــي غيــاب المراقبــة وبذلــك يفضــي إلــى تفشــي اختــاالت كبيــرة.
بــدوره ،يســاهم االقتصــاد غيــر المهيــكل هــو اآلخــر بطريقــة مــا فــي اقتصــاد الر يــع ،علــى اعتبــار أنــه يشــكل منافســة غيــر مشــروعة
بالنســبة للمقــاوالت ،كونــه ال يخضــع لإلكراهــات القانونيــة والضريبــة.
.بنظام ضريبي يرتكز على نفس الفاعلين
يعاني النظام الضريبي الوطني من معوقات تظهره عموما في صورة نظام غير عادل وجائر يؤدي إلى تثبيط الجهود.
تركيــز الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى الدخــل  :مــن المالحــظ أن العدالــة الضريبيــة مغيبــة بحكــم أن العــبء
الضريبــي يثقــل كاهــل دافعــي الضرائــب علــى نحــو غيــر متــوازن ،وأن الوعــاء الضريبــي يتســم بالضيــق.
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد أن نســبة قليلــة مــن المقــاوالت تتكبــد دون غيرهــا عــبء الضريبــة علــى الشــركات وهــذا مــا يتضــح
بجــاء عنــد معرفــة أن  82٪مــن عائــدات الضريبــة علــى الشــركات يتــم اســتخالصها مــن نشــاط  2٪مــن الشــركات ،وأن  50مقاولــة
فقــط تدفــع نصــف الضريبــة علــى الدخــل.
مــن جانبهــا ،تعتمــد الضريبــة علــى الدخــل بشــكل أساســي علــى الدخــل المتحصــل مــن األجــور المكتســبة علــى مســتوى القطــاع
المهيــكل .ويتحمــل األجــراء نســبة  73٪مــن هــذه الضريبــة فــي حيــن أن األشــخاص الذاتييــن غيــر األجــراء (التجــار ،المقاولــون الذيــن
يشــتغلون بشــكل فــردي ،المهــن الحــرة) يســاهمون فيهــا بنســبة أقــل.
معــدالت ضريبيــة عاليــة  :وفقــا لدراســة أجرتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بخصــوص المنظومــة الجبائيــة فــي
أفريقيــا ،فقــد بلــغ عــبء االقتطاعــات الضريبــة اإللزاميــة فــي المغــرب  29٪مــن متوســط الدخــل برســم ســنة  .2017وتعــد هــذه
النســبة مــن ضمــن األعلــى فــي إفريقيــا ليحتــل المغــرب بذلــك المراكــز األولــى بمعيــة تونــس ( )29٪وجنــوب إفريقيــا (.)28.8٪
مــن جهــة أخــرى وحســب وكالــة « ،»Ecofinيبلــغ متوســط معــدل الضريبــة علــى المقــاوالت فــي المغــرب  ،49.3٪ويعتبــر هــذا
المعــدل مرتفعــا مقارنــة بالمتوســط العالمــي الــذي يناهــز حوالــي .40٪
وفــي ســياق متصــل ،وكمــا أوضحــت «  ،)Gwartney & Lawsan»(2006فــإن معــدالت الضرائــب المرتفعــة جــدا تــؤدي إلــى
تثبيــط جهــود العمــل وإلــى التقليــل مــن تحفيــز المبــادرات الخاصــة ومــن الرغبــة فــي االســتثمار فــي رأس المــال المــادي والبشــري.

  )6حسب اعمال لحسن علشي لفائدة مركز كارنيغي للشرق األوسط
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المعدل األمثل للضريبة
فــي البيــان الــذي نشــره «المنتــدى» بمناســبة المناظــرة الوطنيــة الثالثــة حــول الجبايــات 7الــذي يقــدم تحليــا عــن العالقــة بيــن
العــبء الضريبــي والنمــو االقتصــادي فــي المغــرب والمنجــز وفــق معاينــة تمــت علــى مــدى  46ســنة .ويظهــر البيــان أنــه عندمــا
يز يــد العــبء الضريبــي اإلجمالــي بمقــدار نقطــة واحــدة ( )1ينخفــض معــدل النمــو االقتصــادي بمقــدار  0.06نقطــة .ووفقــا لهــذا
الطــرح ،يتضــح أن اقتصــاد بالدنــا يتموقــع فــي الجــزء التنازلــي مــن منحنــى «  .»Lafferومــن خــال تحليــل هــذا التأثيــر حســب نــوع
الضريبــة ،يتضــح أنــه إذا زادت الضريبــة المباشــرة بمقــدار نقطــة واحــدة ( )1فــإن النمــو االقتصــادي ينخفــض بنســبة  0.12نقطــة.
وعلــى نفــس المنــوال ،إذا زادت الضريبــة غيــر المباشــرة بمقــدار نقطــة واحــدة ( ،)1فــإن النمــو االقتصــادي ينخفــض أيضــا بنســبة
 0.12نقطــة.
وفــي هــذا البيــان ،تــم االقتصــار علــى العتبــة األمثــل للعــبء الضريبــي التــي تتماشــى مــع معــدل النمــو االقتصــادي والــذي يناهــز
 22.75٪بالنســبة لمعــدل عائــد بنســبة  .22.5٪وفــي نفــس الســياق ،يعتبــر المركــز المغربــي للظرفيــة ( ،)CMCاعتمــادا علــى
منحنــى «  »Lafferكمــا جــرى تعديلــه ،أن معــدل متوســط االقتطاعــات اإللزاميــة (الضرائــب والمســاهمات االجتماعيــة) الــذي
يصــب فــي المداخيــل الضريبيــة يســتقر عنــد حوالــي  30٪بالنســبة لمعــدل عائــد حالــي يناهــز .28.7٪
ويســتفاد مــن الدراســتين أن العــبء الضريبــي فــي المغــرب هــو واقــع فعلــي وأن المغــرب ليــس برائــد فــي هــذا المجــال .غيــر أنــه،
مــن المالحــظ أن اســتغالل اإلمكانــات الجبائيــة الوطنيــة بلــغ مــداه بســبب تركيــز الرســوم الضريبيــة علــى أقليــة مــن دافعــي الضرائــب:
فــإذا كانــت  2٪مــن المقــاوالت الوطنيــة تتحمــل  80٪مــن الضريبــة علــى الشــركات ،فــإن  73مقاولــة تدفــع  50٪مــن مداخيــل
الضريبــة علــى الشــركات .فــي حيــن أن أز يــد مــن  70٪مــن الضريبــة علــى الدخــل يدفعهــا األجــراء ،بينمــا يســاهم العاملــون والمهــن
الحــرة بنســبة  5٪فقــط مــن مداخيــل الضريبــة علــى الدخــل .وبالتالــي ،فــإن توســيع الوعــاء الضريبــي يعــد فــي هــذا الســياق أمــرا
ضرور يــا مــن أجــل إحــداث نظــام جبائــي يشــجع اإلنتاجيــة.
.جشبابنا ،تلك الثروة المهدورة
بخصــوص هــذه النقطــة ،أشــار البنــك الدولــي إلــى أن «النمــوذج الحالــي القائــم علــى نمــو يعتمــد علــى معــدل جــد مرتفــع لتراكــم
رأس المــال العمومــي الثابــت هــي مســألة غيــر ســديدة .إذ ال يمكــن للمغــرب اللحــاق بركــب الــدول ذات الدخــل المرتفــع باالعتمــاد
فقــط علــى تراكــم رأس المــال ،ألن هــذا يتطلــب باســتمرار تســخير اســتثمارات مهمــة ،وهــو مــا مــن شــأنه تهديــد اســتقراره
الماكرو-اقتصــادي».
إن النمــوذج المغربــي غيــر قــادر علــى تعبئــة مــا يزخــر بــه مــن احتياطــات ديموغرافيــة ،وال ســيما الشــباب .هــؤالء الشــباب يعيشــون
فــي حالــة مــن اإلحبــاط ويــرون فــي الرحيــل حــا للخــروج منهــا .ففــي مالعــب كــرة القــدم بمدينــة الــدار البيضــاء علــى الخصــوص،
حيــث يجتمــع النســاء والرجــال مــن جميــع األعمــار يوحدهــم شــغفهم بتلــك الرياضــة ،يبــدو جليــا أن هــذا الفضــاء يســود فيــه
إحســاس باإلحبــاط يخالــج نفــوس شــباب بــدون مســتقبل يعبــرون عــن شــعورهم ذاك مــن خــال هتافــات تنــدد باليــأس والظلــم
والحكــرة.

  )7من أجل نظام ضريبي في خدمة نموذج تنموي يشجع اإلنتاج.
72

بطالــة بنســب مكثفــة  :شــهدت البطالــة بيــن صفــوف الشــباب ( 15-24ســنة) انفجــارا ملحوظــا خــال الســنوات األخيــرة.
ففــي ســنة  ،2018بلغــت البطالــة نســبة  26٪علــى الصعيــد الوطنــي وهــي نســبة مرتفعــة ،بمعــدل مــرة ونصــف المــرة تقريبــا،
فــي األوســاط الحضر يــة!
تطور نسب البطالة حسب الفئات العمرية
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ال تعتبــر بطالــة الشــباب مضــرة بالنســبة للنمــو االقتصــادي واالزدهــار االجتماعــي فحســب ،بــل هــي بصر يــح العبــارة مأســاة إنســانية.
هنــاك بالفعــل العديــد مــن المعاييــر التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان مــن أجــل تشــخيص معــدل البطالــة اآلخــذ فــي الز يــادة فــي
صفــوف هــذه الفئــة التــي بلغــت أبهــى مراحلهــا العمر يــة مــن حيــث العطــاء ،والتــي يعــول عليهــا مــن أجــل بــث نفــس جديــد داخــل
المجتمــع .فبمــرور الوقــت ،تســتوجب إعــادة تأثيــث المجتمــع االســتثمار فــي الــرأس المــال البشــري كشــرط أساســي.
هجــرة طاقاتنــا الحيــة  :مــن أبــرز مــا اســتأثر باالهتمــام فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية ،ذاك الحــس الوطنــي وروح اإلبــداع
واالبتــكار التــي أبــان عنهــا مهندســون مغاربــة أتيحــت لهــم الفرصــة واإلمكانــات والدعــم فــي جهودهــم إبــان مواجهــة جائحــة
كوفيــد ،-19والذيــن تواجــدوا فــي الصفــوف األماميــة خــال التصــدي الناجــح للبــاد لهــذه الجائحــة .ومــن هنــا أمكــن القــول ،إن
االســتثمار فــي الشــباب والعمــل علــى جــذب المواهــب المغربيــة التــي تتألــق فــي جميــع أنحــاء العالــم ينبغــي أن يتخــذ شــعارا
فــي القــادم مــن الســنوات.
وتبيــن األرقــام أن أكثــر مــن  600مهنــدس يهجــرون البــاد ســنويا طمعــا فــي الحصــول علــى فــرص عيــش أفضــل فــي الخــارج ،ال
ســيما فــي فرنســا وكنــدا وألمانيــا .ويتجلــى الســعي فــي الحصــول علــى حيــاة أفضــل فــي الخــارج لــدى الشــباب أكثــر منــه لــدى
غيرهــم ،فحســب بارومتــر قيــاس الثقــة الــذي أنجــزه المنتــدى فــإن هــذه النســبة تناهــز ( .)37٪لذلــك فقــد بــات مــن الضــروري أن
نســائل ذواتنــا فــي هــذا الشــأن وأن نحــرص علــى توفيــر الظــروف التــي تعيــن علــى تحفيــز هــؤالء المغاربــة علــى العــودة .ولعــل
أول ســؤال يتبــادر إلــى الذهــن ،مــا هــي الظــروف المعيشــية التــي تتيحهــا أوروبــا للطــاب الشــباب والتــي يتعــذر علــى المغــرب إلــى
اآلن توفيرهــا؟ وبالنســبة لشــبابنا المغاربــة الموجــودون فــي الخــارج ،مــا هــي المحفــزات التــي يتعيــن علــى المغــرب تقديمهــا لهــم
مــن أجــل إقناعهــم بالرجــوع؟ وهــذا بالضبــط هــو الرهــان الــذي يتعيــن علــى المغــرب خوضــه فــي الســنوات القادمــة.
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3.نموذج يشجع االقتصادات األجنبية
.أنموذج قائم على الطلب الداخلي
ينبغــي التأكيــد فــي هــذا المقــام علــى أن السياســة االقتصاديــة المغربيــة ال تــزال قائمــة علــى الطلــب الداخلــي ،بمعنــى اإلنفــاق
العمومــي واســتهالك األســرة.
والحــال أن االســتهالك شــهد ز يــادة منــذ ســنة  2012بنســبة  3.7٪لكــن دون أي كبيــر أثــر علــى االقتصــاد .وفــي الواقــع ،ووفقــا
لدراســة أجراهــا صنــدوق النقــد الدولــي ســنة  ،2015يعتبــر التأثيــر المضاعــف لالســتهالك علــى النمــو االقتصــادي ضعيفــا ويتــراوح
فــي المتوســط بيــن  0.095و.0.300
وبــدوره ،ال يخلــق االســتثمار ،وخاصــة االســتثمار العمومــي ،مــا يكفــي مــن النمــو ،حيــث بلــغ معــدل االســتثمار برســم ســنة 2018
نســبة  33٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام بنســبة نمــو تناهــز  ،3٪فــي الوقــت الــذي تحقــق تركيــا نمــوا بنســبة  5٪باســتثمار يصــل
إلــى . 819٪
والظاهر أن تعزيز الطلب الداخلي لم يواكب ،كما هو متوقع ،بتحسن في نسيج اإلنتاج الوطني.
.بتشجيع االقتصادات األجنبية
يعانــي اقتصادنــا ضعفــا فــي التصنيــع ،إذ بالــكاد يمثــل هــذا القطــاع  3.3٪مــن المقــاوالت التــي تــم إنشــاؤها خــال الســنوات
العشــر الماضيــة.
وواقــع الحــال ،تســتهلك الدولــة معــدات مســتوردة فــي الغالــب ،واألســر بدورهــا تلبــي نصــف احتياجاتهــا مــن خــال الــواردات.
وعلــى هــذا النحــو ،فــإن نمــوذج التنميــة القائــم علــى اســتهالك األســر واالســتثمار العمومــي ال يصــب فــي صالــح الصناعــة
المحليــة ،بــل يشــجع بهــذه الطريقــة االقتصــادات األجنبيــة.
ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى االســتيراد بكثافــة ويتســبب بالتالــي فــي عجــز هيكلــي فــي الميــزان التجــاري .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا
العجــز التجــاري بالنســبة للناتــج الداخلــي الخــام ،علــى الرغــم مــن تحســنه منــذ ســنة  2013حيــث وصــل إلــى  22٪مــن الناتــج الداخلــي
الخــام ،فقــد اســتقر ســنة  2018عنــد  19٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام.
.جشبح المتالزمة الهولندية
تتجلــى ظاهــرة تراجــع التصنيــع فــي اقتصادنــا بالنظــر إلــى حصتــه مــن القيمــة المضافــة التــي تســاهم بهــا الصناعــات التحويليــة فــي
الناتــج الداخلــي الخــام .وتعتبــر هــذه الحصــة ضعيفــة ،حوالــي  14٪فــي  ،2018فــي الوقــت الــذي يتجــاوز فيــه المعيــار الدولــي
(حســب البنــك الدولــي)  .22٪وعليــه ،يمكــن أن تــؤول هــذه الظاهــرة إلــى مــا يعــرف بالمتالزمــة الهولنديــة.
وتبــرز هــذه المتالزمــة مــن خــال تراجــع الصناعــة فــي االقتصــاد نتيجــة توجيــه المــوارد نحــو قطاعــات أقــل إنتاجيــة ،بمعنــى قطاعــات
ال تنتــج القيمــة المضافــة وال تخلــق مناصــب شــغل .وبالتالــي ،يــؤدي إجــراء كهــذا إلــى تثميــن ســعر الصــرف (ســيما فــي إطــار نظــام
ســعر صــرف مــرن) ،ويشــجع علــى تطويــر قطــاع خدمــات الســلع غيــر القابلــة للتــداول ويجعــل القطــاع الصناعــي أقــل قــدرة علــى
المنافســة فــي الســوق الخارجيــة.
لكــن مــا نشــهده بالفعــل ،هــو توجيــه الرســاميل نحــو القطاعــات الريعيــة ،بمعنــى آخــر تلــك القطاعــات التــي ال تمكنهــا قدرتهــا
التنافســية مــن خــوض غمــار المنافســة عمومــا وال المنافســة علــى مســتوى البلــدان التــي وقــع معهــا المغــرب اتفاقيــات
التجــارة الحــرة ،مــا مــن شــأنه اإلضــرار بالقطــاع الصناعــي.

  )8يبلغ االستثمار في رومانيا  21٪وفي تايالند  28٪وفي ماليزيا  21٪وفي إندونيسيا  ،25٪وتحقق هذه البلدان نموا اقتصاديا أعلى مما يحققه المغرب.
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الفصل الثاني  :حدود الأداء العمومي
1.مالية عمومية ذات هامش اشتغال محدود
فــي ظــل ســياق دولــي تطغــى عليــه ظرفيــة عصيبــة ،وضعــت السياســة الماليــة التــي تــم تبنيهــا خــال الســنوات األخيــرة مــن
بيــن أهدافهــا التوفيــق بيــن اســتراتيجية دعــم النمــو االقتصــادي وبيــن اســتعادة التوازنــات الماكرو-اقتصاديــة تدريجيــا .وفــي
هــذا الصــدد ،انخرطــت الســلطات العموميــة فــي ورش ضخــم لإلصالحــات الجبائيــة والماليــة يهــدف تعز يــز هامــش األداء المالــي
وضمــان االســتدامة علــى المــدى المتوســط للماليــة العامــة.
وقــد ارتكــزت اإلجــراءات المتخــذة فــي هــذا االتجــاه بشــكل أساســي علــى التحكــم فــي اإلنفــاق وتحســين التدبيــر العمومــي،
وكذلــك تجويــد المــوارد الجبائيــة وتعز يــز الرقابــة .وفــي مجــال التدبيــر المالــي ،تــم اتخــاذ حزمــة مــن التدابيــر بغــرض تحســين ضبــط
الميزانيــة ،وال ســيما التحكــم فــي ترحيــل قــروض االســتثمار ومنــع برمجــة نفقــات االشــتغال فــي ميزانيــة االســتثمار.
.أوضعية اإلنفاق العام
كان مــن المتوقــع أن يبلــغ اإلنفــاق العــام مــا مجموعــه  480مليــار دوالر برســم ســنة  2020وهــو مــا يمثــل  43٪مــن الناتــج
الداخلــي الخــام .وقــد قــدر هــذا الرقــم ســنة  2004بمــا يناهــز  167مليــار وهــو مــا يمثــل  33٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام .وفــي
الواقــع ،فعلــى الرغــم مــن معــدل االســتثمار الملفــت فــي المغــرب 34٪ ،مــن الناتــج الداخلــي الخــام كونــه يعــد مــن بيــن األعلــى
فــي العالــم ،إال أن النتائــج جــاءت مــن حيــث النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص الشــغل واإلنتاجيــة مخيبــة لآلمــال .خصوصــا وأن بعــض
البلــدان مثــل كولومبيــا والفلبيــن وتركيــا حققــت معــدالت نمــو مماثلــة أو بنســب أعلــى بتوظيــف مســتويات اســتثمار أقــل بكثيــر.
االســتثمار العمومــي  :يمكــن أن يفســر التأثيــر المحــدود للمجهــود االســتثماري بشــكل خــاص بســبب اعتمــاده علــى القطــاع
العمومــي ،كونــه يمثــل مــا يناهــز نصــف االســتثمارات .فــي حيــن بلغــت نســبة نفقــات اســتثمار الخزينــة فــي الناتــج الداخلــي الخــام
فــي الفتــرة مــا بيــن  5.2٪ 2008-2016فــي المتوســط ،مقارنــة ب ـ  2.4٪للمجــر وتونــس و 2.1٪لتشــيلي و 1.7٪لتركيــا و0.8٪
لجنــوب إفريقيــا.

تطور االستثمار العمومي
بعــد صــدور برنامــج التقويــم الهيكلــي ( ،)PASاســتأثرت مســألة الحفــاظ علــى التوازنــات الماكرو-اقتصاديــة باهتمــام كبيــر عنــد
صياغــة سياســة ميزانيــة الدولــة .وهكــذا ،خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن  1994-1998تــم الحفــاظ علــى نفقــات االســتثمار مــن
الميزانيــة عنــد مســتوى يعــادل  3.7٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي المتوســط.
ومنــذ مطلــع ســنة  ،2000أدت السياســة االســتباقية للدولــة مــن أجــل الحــد مــن العجــز االجتماعــي وتطويــر البنيــة التحتيــة ودعــم
االســتراتيجيات القطاعيــة واألوراش الكبــرى إلــى ز يــادة كبيــرة فــي اســتثمار الخزينــة .ونتيجــة لذلــك ،زادت نســبة هــذا االســتثمار فــي
الناتــج الداخلــي الخــام تدريجيــا حيــث وصــل إلــى  4.2٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي المتوســط خــال الفتــرة مــا بيــن 2000-2007
ثــم  5.9٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام بيــن  2008و.2018
ومــع ذلــك ،منــذ ســنة  2010وفــي ســياق اتســاع تدريجــي لعجــز الموازنــة ونظــرة ســلبية لجــودة الخدمــات العموميــة ،أصبحــت
األســئلة حــول عائــدات االســتثمار العمومــي ونمــط تدبيــره تطــرح بشــكل متكــرر.
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المؤسســات والمقــاوالت العموميــة ( : )EEPتشــكل هــذه المؤسســات مكونــا مهمــا فــي النســيج اإلنتاجــي
المغربــي وتســاهم بشــكل كبيــر فــي جهــود االســتثمار .فبيــن ســنتي  2005و ،2015عــرف اســتثمار المؤسســات والمقــاوالت
العموميــة نمــوا ســنويا بمتوســط قــدره  ،9.4٪وبالتالــي انتقــل مــن  32.3مليــار إلــى  79.4مليــار .ومنــذ ذلــك الحيــن ،انخفــض هــذا
االســتثمار ليســتقر عنــد  61.3مليــار فــي  ،2017وهــو انخفــاض قــد يعــزى إلــى عــدة عوامــل لعــل أبرزهــا انخفــاض وتيــرة بعــض
مشــاريع البنيــة التحتيــة واالرتفــاع الحــاد فــي مديونيــة المؤسســات والمقــاوالت العموميــة ،حيــث ســجل إجمالــي ديونهــا ارتفاعــا
مــن  74.5مليــار درهــم فــي  2008إلــى  206.8مليــار فــي  ،2017ناهيــك عــن الضغوطــات التــي تثقــل كاهــل خزينتهــا.
ومــن بيــن المؤسســات والمقــاوالت العموميــة األكثــر اســتثمارا نجــد المكتــب الشــريف للفوســفاط بمتوســط نســبة مــن 18.9٪
خــال الفتــرة مــا بيــن  ،2010-2017يليــه المكتــب الوطنــي للمــاء والكهربــاء ( ،)11.8٪ثــم صنــدوق اإليــداع والتدبيــر ( ،)11.4٪ثــم
هولدينــغ العمــران ( ،)8.9٪ثــم المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة ( .)7.8٪وتغطــي اســتثمارات المؤسســات والمقــاوالت
العموميــة العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة ،وال ســيما «الطاقــة والمناجــم والميــاه والبيئــة» بمتوســط مــن  ،32.8٪يليهــا
«البنيــة التحتيــة والنقــل» بنســبة  ،25.3٪ثــم «اإلســكان والتنميــة الترابيــة»  16.9٪ثــم القطــاع المالــي .11.4٪
الجماعــات الترابيــة  :فيمــا يتعلــق باســتثمار الجماعــات الترابيــة ،فقــد ســجل مــن جانبــه منحــى تصاعديــا حيــث انتقــل ممــا يعــادل
 0.8٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي المتوســط خــال الفتــرة مــا بيــن  2002-2006ليصــل إلــى  1.3٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام
بيــن عامــي  2007و .2018ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى نمــو االلتزامــات المبرمــة مــن طرفهــا فــي إطــار البرامــج الوطنيــة لالســتثمار
والتــي تضاعفــت بمقــدار  3.5خــال الســنوات العشــر الماضيــة لتصــل إلــى  6.7مليــار درهــم فــي  .2018وفــي نفــس الســنة،
بلــغ إجمالــي «المشــاريع المندمجــة»  3.7مليــار أمــا بالنســبة لـ»األعمــال المســتحدثة واإلصالحــات الكبــرى» فقــد ناهــز  3.2مليــار.
.بوضعية المديونية
عجــز الموازنــة  :فقــد بلــغ هــذا العجــز نســبة  3.5٪فــي  2019ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى  71.5مليــار دوالر فــي ،2020
بز يــادة  ٪ 13.7دون احتســاب اســتهالك الديــون.
وســيتم تمويــل هــذا العجــز مــن خــال قــروض جديــدة ليبلــغ الديــن  97.2مليــار دوالر وهــو رقــم قياســي جديــد ،أي بز يــادة قدرهــا
 ٪ 27.6مقارنــة بســنة .2019
ديــن الخزينــة  :فقــد ارتفــع مــن  65.1٪فــي  2017إلــى  67.1٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي  ،2019ليســتقر عنــد 740
مليــار بنهايــة يونيــو .2019
وقــد تضاعــف هــذا الديــن بأكثــر مــن الضعــف بيــن  2009و ،2018مســجال بذلــك نمــوا ســنويا بنســبة  .8.6٪لكــن يبقــى الجانــب المثيــر
للقلــق فــي مســألة الديــون هــو أن تكلفتهــا ترتفــع بمعــدل أســرع مــن تكلفــة النمــو االقتصــادي.
وال يشــمل ذلــك ديــون الدولــة إزاء المؤسســات العموميــة ،وال تلــك المتعلقــة بالضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى القيمــة
المضافــة المفروضــة علــى المقــاوالت فــي القطــاع الخــاص.
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االســتدانة العموميــة  :فقــد تجــاوزت  83٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي نهايــة يونيــو  2019أي مــا يقــدر ب  923مليــار.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تقر يــر المجلــس األعلــى للحســابات كشــف عــن ديــن عمومــي بلــغ  970مليــار فــي نهايــة  ،2017فــي
الوقــت الــذي أعلنــت فيــه الــوزارة المكلفــة بالشــؤون الماليــة عــن مبلــغ  872مليــار.
الديــن العمومــي الخار جــي  :فقــد ارتفــع مــن  189مليــار فــي  2011إلــى  327مليــار فــي  ،2018ويعــزى ذلــك باألســاس
إلــى المؤسســات العموميــة .وقــد ارتفعــت حصتــه فــي الناتــج الداخلــي الخــام ب  6.4نقطــة خــال  7ســنوات حيــث باتــت تمثــل
 29.5٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي نهايــة ســنة .2018
تكلفــة وخدمــة الديــن  :ســتصل تكلفــة الديــن  29.0مليــار فــي ســنة  ،2020أي بز يــادة  3.5٪عــن ســنة  .2019ويرجــع ذلــك
باألســاس إلــى ز يــادة بنســبة  23٪فــي مكونــه الخارجــي.
أما عن خدمة الدين ،وتقدر بـ  96.5مليار في سنة  ،2020وهي تشكل بالتالي أول حيز في نفقات الميزانية.
.جتطور النظام الضريبي
تميز النظام الضريبي المغربي بضيق الوعاء الضريبي ،حيث تتحمل أقلية من دافعي الضرائب أغلب العبء الضريبي.
وفــي الواقــع ،تتحمــل  2٪مــن المقــاوالت الوطنيــة  80٪مــن الضريبــة علــى الشــركات ،و 73شــركة تدفــع  50٪مــن مداخيــل
الضريبــة علــى الشــركات .مــن جهــة أخــرى ،يتحمــل األجــراء أكثــر مــن  70٪مــن الضريبــة علــى الدخــل ،بينمــا العاملــون والمهــن الحــرة
بالــكاد يســاهمون ب ـ  5٪مــن مداخيــل الضريبــة علــى الدخــل.
المداخيــل الضريبيــة  :أبــان بحــث تطــور المداخيــل الضريبيــة عــن تحقيــق ز يــادة مضطــردة ســنة بعــد أخــرى ،أي بمتوســط نمــو
ســنوي قــدره  4.1٪خــال الفتــرة مــا بيــن  .2010-2018ويعــزى ذلــك إلــى الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ســجلت
متوســط نمــو ســنوي قــدره  3.5٪و .5.6٪وبالتالــي ،بلغــت نســبة المداخيــل الضريبيــة فــي مجمــوع المداخيــل الحكوميــة حوالــي
 ٪ 85.5مــا بيــن عامــي .2010-2018
وقــد نتــج هــذا مــن جهــة ،جــراء التغييــر الــذي أحــدث فــي هيكلــة الناتــج الداخلــي الخــام فــي عالقتــه مــع بــروز ديناميــة جديــدة
بالنســبة لقطاعــات مثــل (البنــاء واألشــغال العموميــة والبر يــد واالتصــاالت واألنشــطة الماليــة والتأميــن) ،والتــي ســجلت ز يــادات
كبيــرة فــي األربــاح ،وهــو مــا أدر علــى الدولــة مداخيــل ضريبيــة مهمــة .ومــن جهــة أخــرى ،جــراء اإلصالحــات التــي قــام بهــا المغــرب
فــي الشــأن الضريبــي ،ولــو أنهــا غيــر كافيــة ،والتــي همــت توســيع الوعــاء الضريبــي وتحديــث اإلدارة العموميــة واألنظمــة
الضريبيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســجلت الضرائــب المباشــرة ،بيــن عامــي  2010و ،2018متوســط نمــو ســنوي بلــغ  3.5٪فــي حيــن
حققــت الضرائــب غيــر المباشــرة نمــوا بلــغ فــي المتوســط نســبة .5.6٪
تســليط الضــوء علــى الضرائــب المباشــرة  :بخصــوص الضريبــة علــى الدخــل ،يتــم تطبيــق معــدل هامشــي مــن 38٪
علــى الدخــل الشــهري الــذي يتجــاوز  15000درهــم ،فــي حيــن أن هــذا المعــدل يناهــز  35٪فــي الجزائــر وتونــس و 25٪فــي
األردن و 22.5٪فــي مصــر.
وفيمــا يتعلــق بالضريبــة علــى الشــركات ،فــإن المعــدل المطبــق فــي المغــرب هــو  ،31٪بينمــا يناهــز هــذا المعــدل فــي الجزائــر
 ،26٪تونــس  ،25٪مصــر  22.5٪وفــي األردن .20٪
ويعــد االنخفــاض التدريجــي فــي الضريبــة علــى الشــركات الــذي بــدأ بالنســبة للشــركات الصناعيــة بنســبة  28٪ســنة ( 2020علــى
أمــل أن ينتقــل إلــى  )25٪إشــارة مشــجعة مــن شــأنها تعز يــز الصناعــة الوطنيــة.
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تســليط الضــوء علــى الضرائــب غيــر المباشــرة  :منــذ إنشــائها ســنة  ،1986هيمنــت أربــاح الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة علــى إجمالــي المداخيــل الضريبيــة .وتمثــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المصــدر الرئيســي لتمويــل الدولــة والجماعــات
المحليــة .والواقــع أن مســاهمتها فــي إمــداد المداخيــل الضريبيــة زادت مــن  25.6٪بيــن  2007-2009إلــى  30.2٪بيــن 2010-
 .2018ويرجــع الفضــل فــي هــذه النســبة اإلضافيــة إلــى جهــود المغــرب الــذي جعــل مــن هــذا الرســم الجبائــي ضريبــة محور يــة
لنظامــه الضريبــي ،وذلــك نظــرا للوعــاء الكبيــر الــذي تتيحــه .وهــذا هــو الســبب فــي إجــراء إصــاح لهــذه الضريبــة ســنة ( 2005الحــد
مــن اإلعفــاءات وتقليــل عــدد المعــدالت).
تســتخلص عائــدات الرســم الداخلــي علــى االســتهالك ( )TICبشــكل أساســي مــن الرســم الداخلــي علــى االســتهالك المفروضــة
علــى المنتجــات البتروليــة .أمــا بالنســبة للرســم الداخلــي علــى االســتهالك المفــروض علــى التبــغ ،فيعتمــد تطــوره علــى تقلبــات
حركــة تهر يــب الســلع وتقلبــات األســعار التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى هيكلــة االســتهالك .وإلــى حــدود ســنة  ،2003ســاهم الرســم
الداخلــي علــى االســتهالك والضريبــة علــى القيمــة المضافــة بالتســاوي فــي مداخيــل الضرائــب غيــر المباشــرة .ومنــذ ذلــك الحيــن،
ســجلت مداخيــل الرســم الداخلــي علــى االســتهالك نمــوا مضطــردا ،حيــث ارتفعــت مــن  17.3مليــار درهــم ســنة  2007إلــى 28.6
مليــار درهــم فــي  2018مقابــل  65.7مليــار درهــم بالنســبة لمداخيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة .وفــي ســنة  ،2018مثلــت
نســبة الرســم الداخلــي علــى االســتهالك فــي المتوســط  13.3٪مــن المداخيــل الضريبيــة خــال الفتــرة مــا بيــن 2010-2018
مقارنــة ب ـ  12.1٪للفتــرة مــا بيــن .2007-2009
نمو المداخيل الضريبية و مؤشر الجرعة الضريبة في المغرب
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0

ويالحــظ أن التركيبــة الحاصلــة بيــن الضرائــب المباشــرة والضرائــب غيــر المباشــرة (أو المز يــج الضريبــي) قــد شــهدت تغيــرا كبيــرا منــذ
ســنة  .2010حيــث أصبحــت مداخيــل الضرائــب غيــر المباشــرة مهيمنــة مقارنــة بمداخيــل الضرائــب المباشــرة .فبيــن ســنتي 2010
و ،2018ســجلت الضرائــب المباشــرة متوســط نمــو ســنوي بلــغ  3.5٪بينمــا ســجلت الضرائــب غيــر المباشــرة نمــوا فــي المتوســط
بنســبة .5.6٪
وهــذا يشــير إلــى أن المز يــج الضريبــي يميــل إلــى تشــجيع اإلنتــاج علــى حســاب االســتهالك .ويجــب أن يســتمر المز يــج الضريبــي فــي
الســنوات المقبلــة علــى نفــس منــوال الفتــرة مــا بيــن .2010-2018
.دالعملة النقدية

9

ســيادة العملــة النقديــة  :قبــل أن تكــون أداة اقتصاديــة ،تعتبــر العملــة النقديــة بدايــة مؤسســة سياســية وتشــكل بهــذا المعنــى
دعامــة للســيادة .إذ تعــد العملــة النقديــة باألســاس مؤسســة سياســية تقــوم علــى «قناعــة جماعيــة» وتحظــى بالطابــع
الرســمي بموجــب عقــد يحصــل التوافــق بشــأنه ،بشــكل ضمنــي ،مــن طــرف جميــع المواطنيــن وتعتبــر الدولــة ،بشــكل صر يــح،
الضامــن لــه.
وتبــرز مســألة العملــة النقديــة أكثــر فأكثــر فــي ظــل الضــرورة اآلنيــة التــي تحتــم تقديــم إجابــات تفرضهــا األزمــة العالميــة ،وكذلــك
فــي إطــار قضيــة إعــادة إضفــاء طابــع الســيادة عليهــا مــن أجــل جعلهــا أداة فــي خدمــة «دولــة الرفاهيــة» التــي نطمــح لبنائهــا،
وكــذا الدولــة اإلســتراتيجية التــي نطمــح إلــى تحريرهــا مــن هيمنــة األســواق الماليــة.
ألن النمــوذج الحالــي يضعنــا بيــن فكــي كماشــة ،لنجــد أنفســنا بالتالــي عالقيــن بيــن الديــن العــام اآلخــذ فــي االرتفــاع باســتمرار مــن
جهــة وبيــن السياســة النقديــة التــي تقتصــر علــى اســتقرار األســعار مــن جهــة أخــرى .وفــي ظــل هــذ الوضــع ،ال يســع الدولــة
المغربيــة إال أن تتجــه أكثــر فأكثــر نحــو خيــار دولــة «التقشــف» ،فتضحــي بالتالــي بالشــق االجتماعــي للحفــاظ علــى اســتقرار العملــة
النقديــة .وعلــى هــذا المنــوال ،بــدال مــن دعــم االقتصــاد وتحر يــره ،تعمــل العملــة النقديــة علــى تكبيلــه فــي أغــال أرثودوكســية
نقديــة ال تتــاءم بتاتــا مــع الواقــع الموضوعــي للمغــرب.
غير أنه ،من المعلوم بالضرورة أن العملة النقدية تسخر لخدمة االقتصاد وليس العكس.

بنك المغرب ،الحياد النقدي في مقابل إكراهات االقتصاد المغربي :
«يسعى البنك إلى تحقيق هدف أساسي يروم الحفاظ على استقرار األسعار» ؛«يعمل البنك على تحديد هدف استقرار األسعار ويسير السياسة النقدية».10وتجــدر اإلشــارة أن هــذه العقيــدة النقديــة مســتمدة مــن النمــوذج األلمانــي وقــد شــكلت أســاس السياســة النقديــة للبنــك
المركــزي األوروبــي قبــل أزمــة  .2008وتســتند هــذه السياســة علــى سياســة «ليبراليــة منظمــة» تتصــف بالصرامــة النقديــة
والماليــة ،وهــي بهــذا المعنــى بعيــدة كل البعــد عــن االكراهــات التــي تعتــرض االقتصــاد المغربــي الــذي يعانــي مــن تأخــر متعــدد
األبعــاد ومــن ضعــف شــديد فــي القــدرة التنافســية للتصديــر (حيــث يســجل ميــزان المبــادالت عجــزا مــع جــل البلــدان التــي تربطنــا بهــم
اتفاقيــة تبــادل حــر).

  )9انطالقا من األعمال المنجزة من طرف رشيد عشعاشي بشأن مقترح تعديل اإلطار المؤسساتي للسياسة النقدية من أجل تمويل سياسة لإلنعاش االقتصادي.2020 ،
  )10مقتطف من النظام األساسي لبنك المغرب.
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لمحة عن البنوك المركزية في الواليات المتحدة وأوروبا
الواليــات المتحــدة  :ينــص الدســتور علــى أن الكونغــرس يتمتــع بســلطة «ســك النقــود وتحديــد قيمتهــا» علــى اعتبــار
أن االحتياطــي الفيدرالــي ال يعطــى المســؤولية النقديــة إال علــى ســبيل التفويــض مــن طــرف الكونجــرس .تتمثــل مهمــة بنــك
االحتياطــي الفيدرالــي فــي الســعي نحــو تحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية تتلخــص فــي البحــث عــن خلــق فــرص الشــغل ،واســتقرار
األســعار ،وانخفــاض أســعار الفائــدة طويلــة األمــد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتمتــع كل مــن البنــك االحتياطــي الفيدرالــي وبنــك إنجلتــرا بإمكانيــة وبالحــق فــي الشــراء المباشــر ،علــى
مســتوى الســوق األولــي ،لســندات الخزينــة التــي تعتبــر وســيلة تمويــل مباشــرة لفائــدة الدولــة عــن طر يــق البنــك المركــزي.1112
االتحــاد األوروبــي  :علــى الرغــم مــن حرصــه علــى اســتقرار األســعار ،يضطلــع البنــك المركــزي األوروبــي بمهمــة تهــدف إلــى
توفيــر الدعــم للسياســات االقتصاديــة العامــة فــي االتحــاد وذلــك فــي ســبيل المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف االتحــاد.
وفــي ســبيل القيــام بمهامــه ،يحــق للبنــك شــراء ســندات الخزينــة مــن مختلــف الــدول األعضــاء داخــل االتحــاد األوروبــي فــي
الســوق الثانويــة .ويحــدث كل هــذا دون أن يــؤدي إلــى خلــق تضخــم مفــرط .فــي حيــن أن هــذه هــي الذريعــة التــي تواجهنــا
بشــكل تلقائــي بمجــرد أن نؤكــد علــى أن هــذا النمــط مــن التمويــل المباشــر ممكــن بــل ويعتبــر فــي ظــل ســياقات معينــة إجــراء
ضرور يــا.
أكثــر ليبراليــة مــن الليبرالييــن  :هــل نحــن أكثــر ليبراليــة مــن الليبرالييــن؟ أكثــر أرثوذكســية مــن الناحيــة النقديــة مــن األرثوذكســية
األوروبيــة؟ فــي الواقــع ،ال تتضمــن مهــام البنــك المركــزي المســائل المرتبطــة بتمويــل التنميــة االقتصاديــة للبــاد أو إحــداث فــرص
الشــغل أو النمــو االقتصــادي.
فــي الواقــع ،إن التنســيق بيــن السياســة النقديــة التــي يعنــى بنــك المغــرب بتنفيذهــا حصر يــا والسياســة االقتصاديــة والماليــة
للحكومــة رهيــن بمراعــاة الهــدف األساســي لبنــك المغــرب ،أال وهــو اســتقرار األســعار .وهــذا مــا يصفــه بنــك المغــرب ب «انســجام
السياســة الماكرو-احتراز يــة»« .ال يمكــن للبنــك أن ينصــب نفســه ضامنــا لاللتزامــات التــي تتعهــد بهــا الدولــة،

أو الشراء المباشرة لسندات دين الدولة [ ]...أو منحها مساعدات مالية ،إال في شكل تسهيالت
نقديــة» (الفقــرة  1مــن المــادة  69مــن القانــون األساســي لبنــك المغــرب).
وبعبــارة أخــرى ،إذا اقتضــى الحــال وضــع سياســة لالســتثمار العمومــي بمــا يتماشــى مــع تطويــر القطــاع الصناعــي أو تمويــل
سياســة تــروم إنعــاش االقتصــاد أو تمويــل المشــاريع الكبــرى للبنيــة التحتيــة ،وتطلــب األمــر ترجمــة هــذا المســعى إلــى ز يــادة
طارئــة ومؤقتــة فــي التضخــم ،ال يمكــن للبنــك المركــزي بــأي حــال مــن األحــوال مواكبــة هــذا اإلجــراء مــن خــال ســن سياســة نقديــة
موائمــة (علــى ســبيل المثــال تخفيــض ســعر الفائــدة األساســي).
ومــن جملــة مــا يترتــب عــن ذلــك ،أنــه بغــرض تمويــل اســتثماراتها مــن خــال توســيع العجــز ،أي عــن طر يــق اللجــوء إلــى الديــن
العمومــي ،تنحصــر خيــارات الدولــة فقــط فــي اللجــوء لألســواق الماليــة الوطنيــة والدوليــة مقابــل نســب فائــدة تتجــاوز معدالتهــا
بكثيــر معــدل التضخــم.

  )11خــال ســنة  ،2020عمــد البنــك االحتياطــي الفيدرالــي ،مــن أجــل مواجهــة األزمــة االقتصاديــة الحاليــة ،إلــى اإلعــان عــن وضــع برنامــج لشــراء األصــول بمبلــغ ناهــز  700مليــار دوالر حيــث رصــدت  500مليــار دوالر
مــن هــذا المبلــغ لســندات الخزينــة.
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2.أوجه القصور في الصالحيات المباشرة لإلدارة
.أانحراف نمط السير العادي للدولة
جحافــل مــن الموظفيــن  :ينظــر عمومــا إلــى تخفيــض نفقــات االشــتغال علــى أنــه تخفيــض فــي وتيــرة نمــط الســير العــادي
للدولــة .وشــكلت كتلــة األجــور المتعلقــة بالموظفيــن المدنييــن نســبة  10٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة  .2019ونتيجــة لدمــج
المســاهمات االجتماعيــة ( 18.4مليــار) ،مــن المرتقــب أن ترتفــع إلــى  11.5٪ســنة  2020لتصــل إلــى  138.1مليــار .وقــد ارتفعــت
هــذه الكتلــة بنســبة  5.3٪ســنويا بيــن ســنتي  2008و 2016فــي حيــن ســجل الناتــج الداخلــي الخــام نمــوا بنســبة  3.9٪ســنويا.
وتخــص هــذه األرقــام مجمــوع الموظفيــن المدنييــن الذيــن يقــدر عددهــم ب ـ  565.000وقــد تبــدو هــذه األرقــام مجانبــة للواقــع
حيــث يتعيــن إضافــة أجــور  150.000مســؤول بالجماعــات المحليــة ،وكــذا موظفــي المؤسســات العموميــة ذات الطبيعــة
اإلدار يــة ،أو حتــى الهيئــات غيــر المدنيــة .عــاوة علــى ذلــك ،تخفــي هــذه األرقــام حقيقــة أخــرى ،أال وهــي حقيقــة الغيابــات
عــن العمــل والتــي ناهــزت  407.000يــوم فــي  2016بالنســبة لقطــاع التربيــة الوطنيــة وفقــا لتقر يــر صــادر عــن المجلــس األعلــى
للحســابات.
ويتقاضــى  60٪مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة رواتــب شــهرية تتــراوح مــا بيــن  6000و 14000درهــم .وقــد بلــغ متوســط األجــر
الصافــي  7700درهــم ســنة  ،2016بز يــادة  52٪مقارنــة بســنة  .2006وســيؤثر اعتمــاد التدابيــر المتوافــق بشــأنها فــي إطــار
اتفــاق الحــوار االجتماعــي خــال أبر يــل  2019علــى الميزانيــة بنحــو  14.3مليــار وهــو األمــر الــذي سيســري بشــكل تــام ابتــداء مــن
.2021
مخاطــر وفــرص اإلحالــة علــى التقاعــد  :ستشــهد اإلدارة العموميــة إحالــة أكثــر مــن  69000موظــف مدنــي علــى
التقاعــد (باســتثناء المؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة) خــال الفتــرة مــا بيــن  2019و .2024ومــن المرجــح أن تتضاعــف
عمليــات المغــادرة هــذه أكثــر فأكثــر نظــرا لمتوســط العمــر داخــل هــذه اإلدارة ،إذ بلغــت أعمــار أز يــد مــن  33٪مــن موظفيهــا ســن
الخمســين ، 13وهــذا المعطــى يمكــن أن تكــون لــه آثــار ســلبية علــى اإلدارة العموميــة ويتســبب فــي تعطــل بعــض القطاعــات.
يجــب علــى صانعــي القــرار اســتخالص مــا يلــزم مــن الــدروس مــن عمليــة المغــادرة الطوعيــة لســنة  2005وأن يضعــوا إجــراءات
مــن أجــل اســتثمار ونقــل الخبــرات فــي ســبيل إحــداث التحــول المطلــوب ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمخصصــات الترابيــة مــن الكفــاءات
فــي ظــل ســياق الجهويــة التــي نطمــح إليهــا وجــذب المواهــب ،وتعــد هــذه المســألة علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة ولمقاربتهــا
ال ينبغــي االكتفــاء باإلصــاح فحســب بــل بفتــح نقــاش وطنــي.
.بأوجه القصور في الكفاءات التي تتوفر عليها اإلدارة
وعيــا منــه بأهميــة اإلدارة العموميــة فــي إنجــاح سياســات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،قــام المغــرب بإدخــال العديــد مــن
اإلصالحــات علــى هــذه اإلدارة بهــدف تحســين كفاءتهــا وجــودة خدماتهــا .مــن بيــن هــذه اإلصالحــات يمكــن أن نذكــر:
ميثاق حسن التدبير (،)1998 الكتاب األبيض بشأن اإلصالح اإلداري (،)2000الندوة الوطنية لتحديث اإلدارة (ماي .)2002 برنامــج دعــم إصــاح اإلدارة العموميــة ( )PARAPعلــى  4مراحــل ( 2004-2005؛  2005-2006؛  2008-2009؛ 2010-.)2011
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ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلصالحــات ،غالبــا مــا يتــم انتقــاد هــذه اإلدارة باعتبارهــا أداة ثقيلــة وجامــدة تعرقــل تطــور
البــاد .واألكيــد أن مــا تحتاجــه اإلدارة العموميــة هــو إصــاح يعتمــد علــى مــوارد نابعــة منهــا ،أي الكفــاءات والخبــرات والمــوارد
البشــرية التــي تتوفــر عليهــا.
وباإلضافــة إلــى العراقيــل التــي تعــزى إلــى اإلجــراءات الماليــة والمحاســبة أو إلــى نظــام األجــور غيــر المتكافــئ أو نظــام المراقبــة
والتقييــم غيــر الفعــال ،فــإن الخلــل يرجــع بشــكل خــاص إلــى القصــور المالحــظ فــي الكفــاءات وفــي المســاطر اإلدار يــة.
مركز يــة مفرطــة للصالحيــات واإلمكانــات  :لقــد انتقــد جاللــة الملــك محمــد الســادس التأخيــر الــذي تتحملــه اإلدارات
فيمــا يتعلــق بالالمركز يــة« :فــإذا كان يجــب التعامــل مــع جميــع الملفــات علــى مســتوى اإلدارة المركز يــة فــي الربــاط ،فمــا جــدوى
الالمركز يــة والجهويــة والالتمركــز اإلداري التــي نســعى إلــى تعزيزهــا منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي».
وتعانــي اإلدارات العموميــة فــي المغــرب مــن المركز يــة المفرطــة وتركيــز ســلطة اتخــاذ القــرار فــي الربــاط .وتتجلــى تداعيــات هــذه
المركز يــة فــي بــطء وضبابيــة عمليــات صنــع القــرار ،ممــا يولــد بيروقراطيــة بطيئــة ومرهقــة ومكلفــة .وتحــول نقــاط الضعــف هــذه
دون قــدرة اإلدارة علــى تشــكيل قطــب للتحديــث وتبعــث علــى التشــكيك فــي فعاليــة الجهــود المبذولــة إلصــاح الدولــة.
ضعــف جــذب الكفــاءات  :إن تنفيــذ أي نمــوذج تنمــوي يتوقــف علــى جــودة وكفــاءة اإلدارة العموميــة .وتحتــاج هــذه
اإلدارة إلــى مــوارد بشــرية عاليــة الكفــاءة وإلــى إمكانــات تمكنهــا مــن إنجــاز هــذه المهــام .ويكمــن الهــدف مــن هــذه الورقــة
فــي إظهــار أهميــة الخبــرات بالنســبة لــإدارة العموميــة والتحديــات التــي تطرحهــا ،وكــذا اقتــراح أفــكار حــول الســبل الواجــب اتباعهــا
لتحقيــق االســتغالل األفضــل للخبــرات داخــل المؤسســات العموميــة.
والمالحــظ أن اإلدارة العموميــة المغربيــة منظمــة علــى شــكل إدارة مركز يــة وتمثيليــات جهويــة وإقليميــة تابعــة للــوزارات .وتتكون
علــى المســتوى المركــزي مــن الــوزارات والمؤسســات العموميــة ،أمــا علــى المســتوى الجهــوي واإلقليمــي فيتــم التنســيق
بشــأن أنشــطة مختلــف تمثيليــات الــوزارات مــن قبــل الــوالة (الجهــات) والعمــال .ويكــرس الدســتور المغربــي الجديــد الجماعــات
الترابيــة كمكــون أساســي يضمــن تأميــن الخدمــات الواجــب توفيرهــا للمواطنيــن .وتتكــون الجماعــات الترابيــة فــي المغــرب مــن
الجهــات والعمــاالت واألقاليــم والجماعــات القرويــة والحضر يــة.
ومــع ذلــك ،فــإن النظــام األساســي للوظيفــة العموميــة وبعــض التنظيمــات األخــرى ال يشــجع علــى تعز يــز المردوديــة وروح

المبــادرة وغالبــا مــا يشــكل عقبــة أمــام تغييــر وتحديــث الخدمــات« .يفتقــر معظــم الموظفــون العموميــون إلــى
المهــارات والطمــوح كمــا تغيــب عندهــم بواعــث الشــعور بالمســؤولية الــذي تفرضــه طبيعــة
مهامهــم .»14
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.جمرفق عمومي في وضعية صراع من أجل البقاء
تتعــرض اإلدارة المغربيــة للعديــد مــن االنتقــادات ســواء مــن طــرف المرتفقيــن أو مــن طــرف المجتمــع المدنــي .ومــرد ذلــك لكونهــا
غيــر قــادرة علــى مواكبــة التغيــرات التــي يعرفهــا المجتمــع المغربــي وتعانــي مــن العديــد مــن االختــاالت الهيكليــة التــي تمنعهــا
مــن مواكبــة النمــوذج التنمــوي الجديــد.
باإلضافــة إلــى األشــكال المختلفــة للزبونيــة والفســاد المستشــري ،يشــتكي المواطنــون مــن ســوء جــودة الخدمــات المقدمــة
ومــن اإلهمــال ومــن االزدراء الــذي يطالهــم أثنــاء تعاملهــم مــع اإلدارة.

«يــرى المواطنــون فــي المرافــق العموميــة نوعــا مــن صــراع القــوة الــذي ال يخــدم مصالحهــم،
ويــرون فــي طريقــة تقديــم الخدمــات لهــم نوعــا مــن المعــروف المتبــوع بالمنــة وليــس حقــا مــن
الحقــوق» ،حســب االلتــزام رقــم  9مــن خطــة العمــل الوطنــي للحكومــة المفتوحــة.
تأخــر إطــاق المرفــق العمومــي الرقمــي  :يجــب علــى القطــاع العــام فــورا أن يحقــق قفــزة نوعيــة تحقــق أبعــادا
ثالثــة :التبســيط والنجاعــة والتخليــق .وحــري بهــذا اإلصــاح ،باعتبــاره وســيلة لتحســين الخدمــة المقدمــة للمواطنيــن ولتحفيــز القــدرة
التنافســية للمقــاوالت ،أن يرتكــز علــى تســريع عمليــة رقمنــة المســاطر.
ومــن المؤكــد أن برنامــج الحكومــة الرقميــة ،الرامــي إلــى إعــادة تهيــئ جــذري للمســاطر اإلدار يــة ،قــد مكــن مــن تفعيــل مــا يناهــز
ثالثيــن مرفقــا عموميــا رقميــا موجهــة لفائــدة المواطنيــن والمقــاوالت ،غيــر أن عمليــة تبســيط المســاطر لــم تشــمل إال جــزء يســيرا
مــن القوانيــن والتنظيمــات.15
غيــاب مناهــج تقييــم أداء المرافــق العموميــة  :لــم يتــم وضــع أي جهــاز أو مصلحــة إدار يــة عرضانيــة تعنــى بإحــداث
أرضيــة قويــة مــن أجــل بلــورة رؤيــة شــاملة ومشــتركة لتقييــم أداء المرافــق العموميــة.
وقــد أظهــر تقر يــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن اإلدارة العموميــة ،الــذي نشــر ســنة  ،2019أن المغــرب ال يتوفــر
علــى نظــام مركــزي يعنــى بجمــع المعطيــات المتعلقــة بحجــم وتكلفــة المعامــات ،أو بمقيــاس اســتخدام الخدمــات عبــر اإلنترنــت
مقارنــة باللجــوء إلــى المســاطر الورقيــة ،أو بتصنيــف الشــكاوى التــي يتــم تســجيلها عبــر مختلــف القنــوات.
وعــاوة علــى ذلــك ،ال يوجــد أي إجــراء حكومــي يــروم وضــع آليــات تعيــن علــى تدبيــر الجــودة وتعز يــز تبــادل الممارســات الفضلــى
فــي قطــاع الخدمــات العموميــة.
تتبــع وتقييــم المرافــق العموميــة المتاحــة عبــر اإلنترنــت  :حســب تقر يــر للمجلــس األعلــى للحســابات بخصــوص تتبــع
وتقييــم الخدمــات العموميــة المتاحــة عبــر اإلنترنــت ،لــم تطــور اإلدارة المغربيــة أدوات أو معاييــر لتقييــم جــودة الخدمــة المقدمــة
للمرتفقيــن بغــض النظــر عــن القنــاة التــي تقــدم عبرهــا الخدمــة (الحضــور المــادي ،البر يــد ،الهاتــف ،اإلنترنــت ومــا إلــى ذلــك).
إن غيــاب تكر يــس ممارســة قيــاس جــودة الخدمــات وكــذا قلــة اســتطالعات الــرأي التــي تمكــن مــن اســتبيان درجــة رضــا المرتفقيــن
فــي عالقاتهــم مــع اإلدارة يؤثــر ســلبا علــى أي تقييــم بشــأن تطــور البرامــج المفعلــة علــى اختالفهــا وعلــى قيــاس مــدى تأثيرهــا
وكــذا علــى تحديــد أولويــات وتطلعــات المرتفقيــن.
ومــع ذلــك ،يبقــى اســتخدام اإلنترنــت للتفاعــل مــع اإلدارة محــدودا .فخــال الربــع األخيــر مــن ســنة  2016علــى ســبيل المثــال،
اســتعمل  11.1٪فقــط مــن مســتخدمي اإلنترنــت فــي المغــرب هــذه الوســيلة مــن أجــل التفاعــل مــع اإلدارات العموميــة .أمــا
بشــأن البوابــة  ،www.service-public.maفبالرغــم مــن تطويرهــا بشــكل جيــد ،حيــث باتــت تســمح لمختلــف اإلدارات بتزويدهــا
بانتظــام بالمحتــوى المعلوماتــي ،إال أنــه فــي غيــاب إطــار قانونــي يلــزم اإلدارات بتحديــث معطياتهــا عبــر هــذا النظــام ســيظل
معــدل التحديــث فــي تقلــب حســب مــزاج اإلدارات.

  )15جعيدي العربي ،في استشارة له بتاريخ  28يناير  2020من طرف ...
83

3.أداء عمومي غير موجه بشكل كاف نحو أولويات المواطنين
.أالتغطية الصحية :
ترتكــز التغطيــة الصحيــة فــي المغــرب علــى التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض )AMO( 16علــى اعتبــاره تغطيــة أساســية تشــمل 9.5
مليــون شــخص .وتتــم تكملــة هــذه التغطيــة مــن خــال تغطيــة أخــرى تقدمهــا الشــركات التعاضديــة ( 1.1مليــون مــن المنخرطيــن).
وإذا كان معــدل تغطيــة النفقــات المرتبطــة بالصحــة مــن قبــل نظــام التأمــن اإلجبــاري ( )AMOيقــدر ب  66.8٪بالنســبة لألســر
المســتفيدة مــن التغطيــة ،فــإن النظــام الحالــي يعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور ،وال ســيما إقصــاء نصــف الســاكنة والتــي ال
يشــملها نطــاق التغطيــة .ومــن هــذا المنظــور ،التزمــت الحكومــة بتحقيــق نســبة تغطيــة تناهــز  90٪بحلــول ســنة .2025
الحمايــة االجتماعيــة : 17تمثــل الحمايــة االجتماعيــة مجمــوع آليــات الوقايــة الجماعيــة التــي تضعهــا الدولــة والهيئــات الخاصــة
مــن أجــل تمكيــن األفــراد مــن مواجهــة اآلثــار الماليــة التــي قــد تترتــب عــن المخاطــر االجتماعيــة ،كــون هــذه األخيــرة مــن شــأنها زعزعــة
اســتقرار ميزانيتهــم وتهديــد أمنهــم االقتصــادي وكــذا أمــن عائالتهم.
ومــن المؤكــد أن المنظومــة فــي شــكلها الحالــي قــد أســهمت فــي التقليــل مــن نســبة الفقــر المدقــع وفــي تحســين مســتوى
معيشــة الســاكنة .وحســب األرقــام المدلــى بهــا مــن طــرف المندوبيــة الســامية للتخطيــط ،فقــد شــهدت الفتــرة الممتــدة مــا
بيــن  2007-2014تراجعــا فــي معــدل الفقــر ،حيــث انخفضــت نســبة الفقــر المدقــع مــن  9٪إلــى حوالــي  4.8٪بالنســبة للســاكنة،
أي مــا يقــارب  1.6مليــون نســمة ،غيــر أن التحديــات ال تــزال كبيــرة.

  )16منــذ دخــول القانــون رقــم  65-00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية حيــز التنفيــذ ،أصبــح الصنــدوق الوطنــي لالحتيــاط االجتماعــي ( )CNOPSجهــازا يعنــى بتدبيــر نظــام التأمــن اإلجبــاري ( )AMOعــن المــرض
لفائــدة الفاعليــن النشــطين ومتقاعــدي القطــاع العمومي.
  )17حسب أعمال النسخة الحادية عشر من مؤتمر الجمعيات المغربية للعلوم االقتصادية ،حول موضوع إعادة التفكير في الحماية االجتماعية بالمغرب :األنظمة والتوجهات المنطقية والتكلفة.2017 ،
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التغطيــة االجتماعيــة  :فبالرجــوع إلــى التقر يــر الســنوي هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي ( )ACAPSلســنة
 ،2018فقــد بلــغ عــدد المســاهمين النشــطين مــا معدلــه  4.3مليــون ســنة  8.4٪ ،2018منهــم يتوفــرون علــى تغطيــة تكميليــة،
مقارنــة ب ـ  4.2مليــون فــي  2017و 4.1فــي .2014
وفيمــا يتعلــق بالمســتفيدين مــن منظومــات التقاعــد األساســية ،فقــد بلــغ عددهــم  1.1مليــون شــخص (منهــم 70.3٪
مــن المتقاعديــن األساســيين) ،أي بمعــدل ز يــادة ناهــزت  4.9٪مقارنــة بســنة  2017وبنســبة نمــو ســنوي بلغــت  5.2٪فــي
المتوســط خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن  .2014-2018كمــا شــهدت العالقــة الديمغرافيــة (عــدد األشــخاص النشــطين بالنســبة
للمتقاعــد الواحــد) للمنظومــات األساســية ارتفاعــا مــن  6.3مســاهم نشــط بالنســبة للمتقاعــد الواحــد فــي  2014لتصــل إلــى
 5.6فــي  .2018وتبلــغ هــذه العالقــة  8.8مــن األشــخاص النشــطين بالنســبة للمتقاعــد الواحــد فيمــا يتعلــق بالصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي مقابــل  2.3و 1.9علــى التوالــي بالنســبة للصنــدوق المغربــي للتقاعــد -نظــام المنــح المدنيــة والنظــام
الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعد-النظــام العــام.
ســنة  ،2018حقــق الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي فائضــا قــدره  7.3مليــار درهــم شــمل مســتوى المســاهمات
ومســتوى الخدمــات المقدمــة .لكــن بالمقابــل ،بلغــت نســبة العجــز بالنســبة للصنــدوق المغربــي للتقاعــد -نظــام المنــح المدنيــة
والنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعد-النظــام العــام علــى التوالــي  6و  2.5مليــار درهــم فــي الســنة.
الوضعة المالية لألنظمة التكميلية لسنة 2018
CMR-RPC

RCAR

CNSS

الرصيد التقني

- 6,00

- 2,50

7,30

العناصر (مليون درهم)
الرصيد المالي

3,40

3,90

2,40

الرصيد اإلجمالي

1,00

1,30

9,10

المصدر  :التقرير السنوي لقطاع االحتياط االجتماعي لسنة 2018

لقــد أصبحــت اســتدامة أنظمــة التقاعــد تشــكل تحديــا كبيــرا .ومــن شــأن الز يــادة فــي الثقــل النســبي لألشــخاص المســنين وتوســيع
تغطيــة الضمــان االجتماعــي لتشــمل األجــراء الذيــن ال يتوفــرن علــى تغطيــة أن تمثــل ضغطــا علــى أنظمــة التقاعــد القائمــة.
ويعتبــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،الــذي يعتــزم إعــادة تقييــم المعاشــات التقاعديــة اعتبــارا مــن ينايــر  ،2020غيــر
متــوازن كمــا أن اســتدامته ليســت مضمونــة .ووفقــا لمجلــس الحســابات ،فــإن اإلحالــة علــى التقاعــد «ســتؤدي إلــى تدهــور كبيــر
فــي العالقــة الديمغرافيــة التــي وصلــت بالفعــل إلــى مســتوى جــد منخفــض ،أي  3اشــخاص نشــطين بالنســبة للمتقاعــد الواحــد،
ليبلــغ هــذا المعــدل  0.8ابتــداء مــن  .»2045وحســب دراســة حــول ســيناريوهات إصــاح هــذا الصنــدوق (،)Cabinet Mazars
مــن المرتقــب أن يظهــر أول خلــل ســنة  2024فــي حيــن أن نفــاد االحتياطيــات ســيطرأ ســنة .2038
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وفيمــا يتعلــق بأنظمــة التقاعــد التكميليــة ،يمثــل مجمــوع األشــخاص النشــطين المســاهمين فــي الصنــدوق المهنــي المغربــي
للتقاعــد مــا معدلــه  .358.100فقــد بلغــت المســاهمات واالشــتراكات المحصلــة مــن طــرف هــذه األنظمــة برســم ســنة  2018مــا
مجموعــه  7.5مليــار درهــم ،بينمــا اســتقرت العالقــة الديموغرافيــة ســنة  2018بالنســبة للنظاميــن «الصنــدوق المهنــي المغربــي
للتقاعــد» و»النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعد-النظــام العــام» علــى التوالــي عنــد  2.8و 4.1مــن المســاهمين النشــطين
بالنســبة للمتقاعــد الواحــد مقابــل  2.9و 8.6فــي .2014
الوضعية المالية لألنظمة التكميلية لسنة 2018
CMR

RCAR

العناصر (مليون درهم)
الرصيد التقني

- 2 700

114,2

الرصيد المالي

- 3 000

10,2

5 700

119,3

الرصيد اإلجمالي

CNSS

51,9

المصدر :التقرير السنوي لقطاع االحتياط االجتماعي لسنة 2018

وتتوقــع هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي أن الرصيــد التقنــي للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعد-النظــام العــام،
الــذي ســجل عجــزا علــى مــدى ســنوات ،ســيتوقف عــن التعويــض مــن خــال النتائــج الماليــة بحلــول ســنة  .2025وابتــداء مــن هــذا
التار يــخ ،ســيتم تمويــل العجــز اإلجمالــي مــن خــال احتياطيــات النظــام حتــى ســنة  .2045مــن ناحيــة أخــرى ،ســيظل الرصيــد اإلجمالــي
للصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد يســجل فائضــا ،كمــا أنــه مــن المرجــح أن تظــل احتياطياتــه إيجابيــة فــي أفــق ســنة .2045
مخاطــر دائمــة التحــول  :تمثــل الحمايــة االجتماعيــة فــي الوقــت الحالــي رهانــا كبيــرا ،خاصــة مــع ارتفــاع المخاطــر االجتماعيــة
التــي تنطــوي علــى تحديــات كبيــرة تهــم التماســك االجتماعــي واالســتقرار السياســي .ويتطلــب هــذا األمــر ،مــن جملــة أشــياء
أخــرى ،القيــام بالترقيــة الالزمــة لمواكبــة التغييــرات المســتمرة فــي عالــم الشــغل وكــذا التغيــرات الديموغرافيــة المرتقبــة بالنســبة
للســنوات القادمــة .وترتبــط بعــض المخاطــر بــدورة الحيــاة وغالبــا مــا تتفاقــم بالنســبة لألســر الفقيــرة ،بســبب تعــذر ولــوج هــذه
األخيــرة للخدمــات األساســية.
وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن المخاطــر األساســية التــي تهــدد األطفــال (الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  6-15ســنة) تتمثــل فــي
ســوء التغذيــة ،ووفيــات الرضــع ،والعراقيــل المرتبطــة بالعنايــة النفســية واالجتماعيــة والمعرفيــة وكــذا بالنقــص الحاصــل فــي
اإلعــداد للحيــاة المدرســية .أمــا فــي ســن التمــدرس بيــن  6و 15ســنة علــى وجــه الخصــوص ،فترتبــط المخاطــر الرئيســية أساســا
بالولــوج إلــى المدرســة وبالقــدرة علــى مواصلــة التمــدرس (ســيما فــي ظــل ارتفــاع معــدالت الهــدر المدرســي) ،وفــي تشــغيل
األطفــال وكــذا العنــف المستشــري فــي فضــاءات مثــل المدرســة والشــغل والمنــزل .أمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  15و 23ســنة ،ترتكــز المخاطــر األساســية فــي الغالــب علــى النقــص فــي مســتوى رأس المــال البشــري ،وصعوبــة الولــوج
إلــى عالــم الشــغل ســيما مــع ارتفــاع معــدل البطالــة فــي صفــوف حاملــي الشــهادات وكــذا فــي بعــض الســلوكيات الخطيــرة
مثــل تعاطــي المخــدرات فــي المناطــق الحضر يــة أو الــزواج  /الحمــل فــي ســن مبكــر.
فيــن حيــن يواجــه الكبــار مخاطــر مرتبطــة بانخفــاض رأس المــال البشــري ،وهــو مــا يــؤدي إلــى تدنــي مســتوى الدخــل بســبب وظائــف
ذات جــودة رديئــة وارتفــاع معــدالت البطالــة  /العمــل غيــر المالئــم .وباإلضافــة إلــى هــذا ،يواجــه المســنون مخاطــر صحيــة متزايــدة
فــي حيــن أنهــم ال يتوفــرون علــى التغطيــة الصحيــة الكافيــة التــي يكفلهــا نظــام التقاعــد و /أو التأميــن علــى المــرض .باإلضافــة
إلــى هــذه المخاطــر ،ال يــزال الفقــراء يعانــون مــن عجــز فــي الولــوج إلــى الخدمــات األساســية ،مثــل الســكن والرعايــة الصحيــة،
ويحــدث هــذا فــي الوقــت الــذي ال زال هاجــس اإلصابــة باألمــراض المزمنــة آخــذا فــي االرتفــاع.
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نظــام مجــزأ  :فــي المغــرب كمــا هــو الحــال فــي معظــم دول العالــم ،تطــور نظــام الحمايــة االجتماعيــة بطريقــة مجــزأة علــى
مــدة فتــرة طويلــة مــن الزمــن.
فــي الوقــت الراهــن ،يتكــون نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب مــن نظــام التأميــن االجتماعــي القائــم علــى المســاهمة
(الصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد ،النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد ،الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي،
الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي) ،ومــن نظــام حمايــة اجتماعيــة قائــم علــى مســاهمة جزئيــة (راميــد) ومــن
نظــام حمايــة اجتماعيــة ال يقــوم علــى أي مســاهمات (تيســير ،كفالــة ،المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ،مؤسســات الحمايــة
االجتماعيــة التــي تعنــى باألشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــات .)...وقــد تــم اعتمــاد هــذه األنظمــة المجــزأة بشــكل تدريجــي بغــرض
معالجــة قضايــا التنميــة االجتماعيــة والبشــرية التــي توالــى ظهورهــا بمــرور الوقــت.
والمالحــظ أن البرامــج الموجــودة حاليــا تتصــف بكونهــا مجــزأة ويطغــى عليهــا ســوء التنســيق وتغطــي جانبــا محــدودا للغايــة مــن
احتياجــات الســاكنة التــي تعانــي الفقــر والهشاشــة ،علــى اعتبــار أن المســتفيدين منهــا ليســوا بالضــرورة هــم األكثــر عرضــة للخطــر،
كــون هــذه البرامــج ،بشــكل عــام ،تعانــي مــن قصــور أو مــن ســوء فــي اســتهداف المســتفيدين .والالفــت أن هــذه البرامــج
تشــتغل بــدون آليــة للتتبــع وللتقييــم الصــارم ناهيــك أنهــا لــم يتــم تقييمهــا قــط ،باســتثناءات قليلــة ،علــى الرغــم مــن بعــض التقــدم
المحــرز .والحــال أن المخاطــر المذكــورة ســلفا ال تحظــى إال بتغطيــة ضئيلــة ضمــن هــذه البرامــج ،فــي حيــن أنهــا تشــكل تهديــدا
بالنســبة لنمــوذج التنميــة البشــرية الــذي يســعى المغــرب إلــى تعز يــزه.
وواقــع الحــال أن أقــل مــن ثلــث الســكان النشــطين يتوفــرون علــى تأميــن اجتماعــي (عــن الشــيخوخة ،المــرض ،إلــخ) .حيــث أن نظــام
التأميــن االجتماعــي فــي المغــرب أبعــد مــا يكــون عــن توفيــر الحمايــة المالئمــة ،علــى اعتبــار ان هــذا النظــام مجــزأ ،ناهيــك عــن أنــه ال
يغطــي ســوى فئــة محــدودة مــن الســكان النشــطين وال يوفــر أيــة حمايــة لألشــخاص غيــر المنضويــن فــي إطــار القطــاع المهيــكل.
غيــاب التنســيق بيــن األطــراف الفاعلــة  :تتدخــل العديــد مــن المؤسســات العموميــة فــي قطــاع الحمايــة االجتماعيــة
فــي المغــرب لكــن دون تنســيق فيمــا بينهــا .ونتيجــة لذلــك ،تتداخــل صالحيــات هــؤالء الفاعليــن ويتــم اعتمــاد برامــج للمســاعدة
االجتماعيــة لفائــدة األســر الفقيــرة والضعيفــة ،تتشــابه فــي بعــض األحيــان ،مــن قبــل العديــد مــن الــوزارات والــوكاالت .وعلــى
الرغــم مــن جهــود الشــراكة المبذولــة فــي هــذا الصــدد ،ال يــزال التنســيق بيــن هــذه البرامــج صعبــا ،ســيما علــى المســتويين المركــزي
والمحلــي.
وفــي هــذا الســياق ،مــن بيــن المهــام التــي تضطلــع بهــا المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية نذكــر علــى وجــه الخصــوص تحقيــق
«التقــارب بيــن البرامــج القطاعيــة» ،إال أن النتائــج التــي أحرزتهــا إلــى حــد اآلن تتســم ببعــض الضبابيــة .إذ أنــه فــي غيــاب ســجل موحــد
للمســتفيدين ،مــن المحــال تحديــد األســر التــي يتوجــب تزويدهــا بالخدمــات مــن أجــل توجيــه هــذه الخدمــات بشــكل أفضــل نحــو األســر
التــي هــي فــي أمــس الحاجــة ،وكــذا مــن أجــل االســتفادة مــن المزايــا التــي يتيحهــا التنســيق الــذي يمكــن إحداثــه بيــن البرامــج.
يتميــز نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب بتعقيــد كبيــر يعــزى إلــى تنــوع األنظمــة اإلجبار يــة وتعــدد المؤسســات التــي تعنــى
بتدبيــر هــذا الشــأن فــي القطاعــات العمومــي وشــبه العمومــي وكــذا الخــاص .والظاهــر أن هــذا التعقيــد هــو الــذي يحــول
دون نجــاح اإلصالحــات ســواء مــن حيــث الكــم (توســيع أكبــر للحمايــة االجتماعيــة) أو مــن حيــث الجــودة (الجــودة والتوز يــع العــادل
للخدمــات) .ويجــدر بنــا التأكيــد فــي هــذا المقــام أن العمــل علــى ترســيخ أســس نظــام الحمايــة االجتماعيــة الوطنــي يعــد مكونــا
أساســيا فــي ســبيل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة والبشــرية.
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وضع نظام المساعدة الطبية (الراميد) :
بالنســبة لبرامــج مــن هــذا النــوع ،تشــكل الحكامــة الجيــدة شــرطا أساســيا لتوســيع وتحســين فعاليــة التغطيــة الصحيــة ،غيــر أن
التشــكيل الحكومــي الحالــي ال يضــم هيئــة حقيقيــة تعنــى أساســا بجميــع قضايــا الحمايــة االجتماعيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه،
إذا كان مــن المســلم بــه فــي تحليــل السياســات العموميــة ترتيــب فشــلها علــى الظــروف المرتبطــة بتنفيذهــا (حســب بريســمان
وويلدافســكي )1973 ،إال أن مكمــن الخلــل بالنســبة لنظــام المســاعدة الطبيــة (الراميــد) يوجــد فــي المشــروع بحــد ذاتــه.
وفقــا للدراســة المعنونــة «الراميــد فــي المغــرب»  :وبحســب الخصومــات التطوعيــة والنفعيــة 18التــي تــم
تطبيقهــا ،يعانــي هــذا النظــام مــن مشــكلتين رئيســيتين :تكلفــة األدويــة والخدمــات اللوجســتيكية للولــوج إلــى مرافــق الرعايــة
الصحيــة .إذ لــم يتــم بــكل بســاطة أخــذ هذيــن الجانبيــن بعيــن االعتبــار عنــد صياغــة المشــروع ،وينضــاف إلــى هــذا العيــب عــدم احتــرام
اآلليــة الماليــة التــي تمــت بلورتهــا لدعــم نظــام المســاعدة الطبيــة (الراميــد).
.جالرياضة
إحــدى األولويــات  :تكتســي الرياضــة صبغــة أساســية مــن الناحيــة االقتصاديــة ومــن الناحيــة االجتماعيــة واإلنســانية .وتحظــى
الرياضــة فــي المغــرب باهتمــام كبيــر مــن قبــل عاهــل البــاد الــذي أشــار بوضــوح ،فــي رســالته التــي افتتــح بهــا انطــاق مناظــرة
الصخيــرات ،إلــى المكانــة التــي يوليهــا للرياضــة:

«إن هدفنــا األســمى هــو إحيــاء الممارســة الرياضيــة فــي مدننــا وقرانــا وأحيائنــا ،خاصــة الشــعبية
منهــا ،باعتبارهــا المعيــن الــذي ال ينضــب للرياضييــن فــي بلدنــا».
«ندعــو بالخصــوص الجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص ،ألن يكونــوا شــركاء ،بــكل مــا يعنيــه ذلــك
مــن حضــور والتــزام وفعاليــة ،فــي المخطــط المندمــج الجديــد لتنميــة الرياضــة المغربيــة :اســتراتيجية
رياضيــة ،ومجتمعــا رياضيــا ،واقتصــادا رياضيــا».
«كمــا أننــا نر يــد أن يكــون قطــاع الرياضــة ،فــي بالدنــا ،قطاعــا للتجديــد واإلبــداع المتميــز ،لذلــك ،ينبغــي
تشــجيع الرياضــات الجديــدة ،قصــد االســتفادة أكثــر مــن المؤهــات الطبيعيــة للمملكــة وإمكانــات
شــبابها».
تزخــر الرياضــة فــي المغــرب بالعديــد مــن المكتســبات والمقومــات األساســية التــي تحظــى بقــدر كبيــر مــن األهميــة ولعــل أبرزهــا
اإلرادة السياســية لجعــل الرياضــة رافعــة ثقافيــة للتنميــة البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وأيضــا الســجل الرياضــي الحافــل فــي
بعــض التخصصــات الرياضيــة ،وكذلــك خــزان الطاقــات الشــابة التــي تتوفــر علــى إمكانــات واعــدة فــي بعــض الممارســات الرياضيــة،
باإلضافــة إلــى أطقــم للتأطيــر التقنــي التــي تتمتــع بقــدر معتبــر مــن الجــودة ولــو نســبيا.
فيمــا يعانــي القطــاع مــن العديــد مــن مكامــن القصــور التــي تعــزى بشــكل رئيســي إلــى عــدم وجــود رؤيــة رياضيــة شــاملة تضــم
جميــع جوانــب تطويــر القطــاع وممارســة الرياضــة فــي بلدنــا.
فعلــى ســبيل المثــال ،ضعــف نظــام تكويــن األطــر والرياضييــن وهشاشــة هيــاكل التأطيــر على المســتوى الوطني والمحلي بســبب
عــدم تحديــد األدوار الخاصــة بــكل هيئــة مــن الهيئــات المســؤولة فــي هــذا الشــأن .ويرجــع هــذا إلــى غيــاب االنســجام والتعــاون
بيــن هــذه المؤسســات (الجامعــات والعصــب)؛ الصعوبــات الهيكليــة لنظــام الجامعــات والعصــب والنــوادي والجمعيــات فــي
تكويــن رياضييــن علــى أعلــى مســتوى؛ اختفــاء الرياضــة المدرســية ،وعــدم المالءمــة ،وضعــف التجويــد ،وتعــذر ولــوج الشــباب
إلــى أغلــب البنيــات التحتيــة القائمــة  ...كلهــا هــذه مؤشــرات تشــي بالضعــف الــذي يعانــي منــه القطــاع الرياضــي المغربــي.

  )18جان نويل فيري  ،زينب عمري  ،عثمان سرحان كيرن
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.دأماكن العيش المشترك
مــن جملــة النواقــص المرتبطــة بهــذا الشــأن نذكــر الســكن غيــر الالئــق ،ووســائل النقــل العاجــزة عــن مواكبــة التغييــر الديموغرافــي،
وبرامــج التهيئــة التــي تفتقــر إلــى إحــداث أماكــن للعيــش المشــترك ،كمــا تعانــي فضــاءات عيــش المغاربــة مــن اختــاالت كبيــرة ومــن
غيــاب رؤيــة بعيــدة األمــد.
كمــا ال يمكــن اعتبــار الشــارع المغربــي مكانــا مواتيــا مــن أجــل العيــش المشــترك ،كونــه يشــكل وســطا خصبــا لســلوكيات ســلبية مــن
قبيــل الالمســاواة والتعنيــف واالنعــدام اليومــي لألمــن بالنســبة للعديــد مــن النســاء .ومــن هــذا المنطلــق ال يمكــن بــأي حــال مــن
األحــوال اعتبــاره مســاحة تتيــح طيــب نمــاء المواطنيــن.

أماكن للعيش وللعمل الثقافي حسب تصور المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
تظهــر البيانــات المتعلقــة بالمرافــق الثقافيــة عجــزا كبيــرا مــن حيــث أعدادهــا وأحجامهــا وكــذا الخدمــات التــي توفرهــا ،خاصــة فــي
المــدن الصغيــرة والمتوســطة وكذلــك فــي المناطــق القرويــة.
والملفــت أنــه ،حتــى عنــد وجــود هــذه المرافــق نــادرا مــا تخصــص لهــا أماكــن مختــارة بعنايــة ،وغالبــا مــا يتــم تدبيرهــا بشــكل ســيئ،
لدرجــة أنهــا تصبــح فــي نهايــة المطــاف مجــرد أماكــن مهجــورة ال حيــاة فيهــا ،أو يتــم تخصيصهــا ألنشــطة مغايــرة عــن تلــك التــي
أعــدت لهــا اساســا ،فتصبــح بهــذه الطريقــة «مرافــق تبعــث علــى الحــزن كونهــا تفتقــر ،جلهــا وليــس كلهــا ،إلــى مقومــات الجــذب
وشــد االنتبــاه وتمــارس فيهــا أنشــطة تتســم بالرتابــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــوكل مهمــة تدبيــر هــذه المرافــق إلــى مســيرين ال عالقــة لهــم أصــا بالعمــل الثقافــي ،كونهــم ال
يتوفــرون علــى أي تكويــن فــي هــذا الصــدد وال يمتلكــون المهــارات الالزمــة للتخطيــط ولتنفيــذ األعمــال المرتبطــة بالمجــال ،كمــا
يفتقــرون إلــى المهنيــة المطلوبــة مــن أجــل التواصــل وربــط العالقــات مــع عمــوم المرتفقيــن ومــن أجــل العمــل علــى اســتدامة
جاذبيــة المحتــوى الثقافــي والفنــي.
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الفصل الثالث :الطفل والتعليم
تقــف األزمــة الهيكليــة للمدرســة عائقــا أمــام النمــو والتطــور الشــخصي للطفــل ،الــذي مــن المفتــرض ان يمكنــه مــن اكتســاب
العديــد مــن الخصــال اإلنســانية مثــل المواطنــة والتضامــن والعيــش المشــترك والمواطنــة االجتماعيــة واإلدار يــة والمشــاركة
واالســتماع والتســامح تجــاه اآلخــر ،وتعتبــر كل هــذه الســمات أهــم مقومــات بنــاء مجتمــع مثقــف قــوي ومتماســك فــي
المســتقبل.

1.التعليم
تاريخيــا ،فقــد تــم إنشــاء المنظومــة التعليميــة المغربيــة علــى أســاس المســاهمة فــي تكويــن نخبــة موجهــة نحــو الوظيفــة
العموميــة .ومــا زالــت حتــى يومنــا هــذا تواجــه تحديــا مزدوجــا يتمثــل فــي التوســع والجــودة وذلــك علــى الرغــم مــن اإلصالحــات
المتعــددة.
وقــد أظهــرت التقييمــات التــي أجر يــت علــى المنظومــة التعليميــة 19مــا يشــوبها مــن تراجــع وإخفــاق ،باإلضافــة إلــى عــدم
المالءمــة بيــن المعــروض مــن المؤهــات المتوفــرة ومــن ذوي الشــهادات وبيــن متطلبــات ســوق الشــغل.
وفــي الواقــع ،مــن المفتــرض فــي التعليــم أن يحــد مــن الفــوارق االجتماعيــة ،خصوصــا البطالــة والفقــر والهجــرة القرويــة بــدال مــن
مفاقمتها.
.أنظام تعليمي فاشل
علــى الرغــم مــن جميــع االســتراتيجيات اإلصالحيــة للمنظومــة التعليميــة إال أنهــا تعانــي مــن خلــل هيكلــي وقــد فشــلت إلــى حــد
اآلن فــي االســتجابة لتطلعــات المواطنيــن ،كونهــا غيــر قــادرة علــى تنشــئة رأس مــال بشــري منتــج ومبتكــر ويســاهم فــي القــدرة
التنافســية اإلجماليــة للمغــرب .ولألســف ،يعــزى هــذا الوضــع طبعــا إلــى نهــج سياســات تعليميــة غيــر ناجعــة.
حصيلــة مخيبــة لآلمــال فــي مجــال تعميــم التعليــم فــي المرحلــة االبتدائيــة  :تعتبــر النتائــج المحصــل عليهــا علــى
المســتوى الكمــي ضعيفــة ومخيبــة لآلمال :
معدالت التمدرس منخفضة في المناطق القروية؛ارتفاع معدالت الرسوب والهدر المدرسي؛معدل اجتياز الباكالوريا ال أقل من ٪ 5؛معــدل متوســط أمــد التمــدرس يقــدر ب  5ســنوات (مــن بيــن األضعــف فــي شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط) فــي حيــنأنــه ،علــى المســتوى الدولــي ،يناهــز  10.5ســنوات. 20

  )19تحيل عبارة «فعالية المنظومة التعليمية» على مدى قدرته في تحقيق األهداف المتوخاة منه .في حين أن نجاعة هذا النظام تحيل على عائدات الموارد المستثمرة فيه.
 7.6  )20ســنة فــي الجزائــر و 7.3فــي تونــس و 7فــي مصــر و 8.3ســنة فــي ليبيــا و 10.5فــي فرنســا و 10.4فــي إســبانيا و 13.1ســنة فــي الواليــات المتحــدة و 5.7ســنوات فــي الــدول العربيــة و 11.4ســنة فــي
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
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ضعــف المســتوى رغــم تخصيــص ميزانيــة مهمــة  :يخصــص المغــرب ميزانيــة مهمــة للتعليــم تمثــل ربــع النفقــات
اإلجماليــة .وتتجــاوز هــذه الحصــة بكثيــر المعــدل المســجل فــي البلــدان ذات الدخــل المماثــل مثــل الشــيلي التــي تخصــص  18٪مــن
ميزانيتهــا وإندونيســيا  15٪وماليز يــا  21٪ورومانيــا  10٪وتونــس .22٪
ومــع ذلــك ،يبــدو أن هــذه النفقــات فــي المغــرب ليــس لهــا تأثيــر كبيــر ،حيــث شــاع اليــوم ضعــف المســتوى التعليمــيللطــاب:
يتعــذر علــى ثلثــي الطــاب اكتســاب المهــارات األساســية فــي القــراءة والحســاب األساســي ،وهــذا مــا أشــار إليــه اســتطالعلمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة لســنة  2018حــول أداء أنظمــة التعليــم فــي البلــدان ،والــذي صنــف المغــرب مــن
بيــن المتأخر يــن ،فــي المرتبــة  75مــن بيــن  79دولــة؛
يعــد مســتوى الطــاب المغاربــة مــن بيــن األضعــف فــي العالــم .هــذا مــا أظهــره المؤشــر المعــروف اختصــارا ب ـ (،)TIMSSوالــذي يقيــس درجــة التمكــن مــن العلــوم والرياضيــات لــدى طــاب المــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة.
برامــج ومدرســون تجاوزهــم الزمــن  :يعــرف نظــام التعليــم المغربــي نوعــا مــن الجمــود فــي برامجــه ومحتــواه علــى
مســتوى المــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة .ويعنــي هــذا األمــر ،أن هــذه البرامــج عفــا عنهــا الزمــن ولــم تعــد تســتجيب الحتياجــات
العالــم المعاصــر ،كونهــا تولــي أهميــة أكبــر للكــم عــوض الجــودة وللحفــظ عــن ظهــر قلــب عــوض االســتيعاب والتفكيــر المنطقــي.
عــدا عــن ذلــك ،ال يخلــو مســتوى المدرســين هــو اآلخــر مــن النقــد .فقــد أدت المشــاكل العالقــة بشــأن توظيــف وتكويــن المدرســين
إلــى تصنيــف المغــرب فــي مرتبــة ســيئة للغايــة فــي مؤشــر المــوارد البشــرية ( 127مــن أصــل  177والمرتبــة  11مــن بيــن  14دولــة
عربية).
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.بنظام تعليمي يكرس التفاوتات
مــن الواضــح اليــوم ،أن المنظومــة التعليميــة لــم تعــد تلعــب دورهــا فــي الرقــي االجتماعــي .فعلــى صعيــد االختبــارات الدوليــة
التــي تقيــس المســتوى التعليمــي للطــاب ،يالحــظ أن المغــرب يعــرف تفشــي فــوارق جــد كبيــرة علــى غــرار الوضــع فــي جنــوب
إفريقيــا.
واألسوأ من ذلك ،يبدو أن الوضع اليوم يزيد من تفاقم هذه الفوارق بسبب عدة ظواهر.
االســتقطاب  :ترجــع ظاهــرة الفــوارق التعليميــة فــي المغــرب إلــى عمليــة االســتقطاب االجتماعــي التــي فرقــت بيــن األطفــال
المغاربــة الذيــن يلتحقــون بالمــدارس الخاصــة ( )15٪وأولئــك الذيــن يلتحقــون بالمــدارس العموميــة (.)85٪
فــي حيــن يظهــر نــوع آخــر مــن االســتقطاب يميــز بيــن المناطــق الحضر يــة والقرويــة ويبــرز كأحــد العراقيــل الرئيســية التــي تواجــه الرهــان
المتمثــل فــي إحــداث طبقــة متوســطة قرويــة منتجــة وقــادرة علــى خلــق ديناميــة تنمويــة قويــة.
االنقســام اللغــوي  :يشــكل االنقســام اللغــوي عامــا رئيســيا يقــف وراء التفاوتــات فــي المجتمــع المغربــي ،بحكــم أن
الطــاب المغاربــة ال ســيما أولئــك الذيــن يرتــادون المــدارس العموميــة ال يتقنــون الفرنســية.
والحــال أن إتقــان اللغــة الفرنســية يعتبــر أمــرا أساســيا للنجــاح فــي المغــرب ،علــى اعتبــار أن الفرنســية هــي لغــة التعليــم العالــي
ولغــة المقــاوالت ،بــل وحتــى الوكالــة الوطنــي إلنعــاش الشــغل والكفــاءات «أنابيــك» تنشــر إعالناتهــا باللغــة الفرنســية!
«الخوصصــة»  :لقــد تــم فســح المجــال أمــام الخــواص القتحــام المنظومــة التعليميــة ألول مــرة مــن خــال ميثــاق التربيــة
والتكويــن لســنة  .2000والواقــع أن الميثــاق ينــص علــى أن «القطــاع الخــاص للتربيــة والتكويــن يعتبــر شــريكا رئيســيا إلــى جانــب
الدولــة فــي تطويــر نظــام التربية-التكويــن وتوســيع نطاقــه وتحســين جودتــه بشــكل مســتمر».
ومنــذ ذلــك الحيــن زادت التفاوتــات التعليميــة بشــكل حــاد نتيجــة الوثيــرة الســريعة التــي اتشــرت بهــا الخوصصــة ،وبالتالــي ازدادت
هيمنــة القطــاع الخــاص فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن  4٪ســنة  2000إلــى  15٪ســنة .2018
ونتيجــة لذلــك ،أدى هــذا الوضــع إلــى غيــاب التمــازج االجتماعــي داخــل المــدارس العموميــة التــي هجرتهــا الطبقــة الوســطى،
حتــى صــارت اآلن مكتظــة فقــط بالطبقــات االجتماعيــة المعــوزة.
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تار يــخ المدرســة :تعتبــر المدرســة فــي شــكلها الحالــي وكــذا وثيــرة تعميمهــا أمــرا حديــث العهــد فــي تار يــخ اإلنســانية .ففــي
فرنســا ،لــم تصبــح المدرســة إجبار يــة بالنســبة للجميــع إال فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر بموجــب «قوانيــن فيــري» لســنة .1888
ومنــذ ذلــك العهــد ،تــم الترويــج لهــا كشــعار للمســاواة ،كونهــا تعتبــر بمثابــة وعــد بتقديــم محتــوى تربــوي موحــد للجميــع بغــض
النظــر عــن االنتمــاءات االجتماعيــة.
أمــا بالنســبة للمغــرب ،تعــد المدرســة مؤسســة حديثــة النشــأة إذ يرجــع تار يــخ تأسيســها إلــى المراحــل األخيــرة مــن فتــرة الحمايــة.
أمــا قبــل هــذه الفتــرة ،فقــد كان التعليــم فــي المغــرب ذا طابــع دينــي صــرف ،وكان الســواد األعظــم مــن المغاربــة يعيشــون فــي
المناطــق القرويــة حيــث تتفشــى األميــة .ومنــذ عــام  ،1963تــم تعميــم التعليــم وجعلــه إلزاميــا بالنســبة لألطفــال الذيــن تتــراوح
أعمارهــم مــا بيــن  6و 13ســنة ،وهــذا يشــي بــأن جيــل األجــداد الحالييــن كانــوا هــم أول جيــل مــن المغاربــة الذيــن ارتــادوا المدرســة.

  )21وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المدرسة التي تهمنا بالتحديد هي مرحلة روض األطفال والمرحلة االبتدائية.
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وتتيــح هــذه اللمحــة التاريخيــة أيضــا التســاؤل بشــأن النوايــا األولــى التــي تقــف وراء إنشــاء المدرســة .فقــد تــم إنشــاؤها فــي
أوروبــا ،قصــد تهديــب خلــق األجيــال الصاعــدة ،وهــو األمــر الــذي عجــزت األديــان عــن القيــام بــه ،كمــا تتيــح التلقيــن الجماعــي
الضــروري للحــد مــن احتجاجــات األجيــال القادمــة .وقــد مكنــت المدرســة أيضــا مــن اجتــذاب المز يــد مــن العامــات اللواتــي أفلحــن
فــي التحــرر مــن االلتزامــات األســرية ،ومــن احتضــان األطفــال الذيــن كان الشــوارع متنفســهم الوحيــد .بالتــوازي مــع ذلــك ،ارتفعــت
القيمــة االقتصاديــة لألطفــال وأصبحــت موضوعــا مهمــا حيــث صــارت المدرســة وســيلة لتكويــن عمــال المســتقبل المرغوبيــن فــي
الحقبــة الصناعيــة.
إن التار يــخ الحديــث للمدرســة بالــكاد يذكــر إذا مــا قــورن بالقــدرة الجبــارة التــي تتميــز بهــا الحيــاة فــي تخر يــج عباقــرة بصمــوا بإنجازاتهــم
علــى تار يــخ اإلنســانية .فلــم يرتــد عباقــرة مثــل أرســطو وال أفالطــون وال شكســبير وال بيتهوفــن وال مــوزارت مقاعــد المدرســة...
فــي حيــن أن آينشــتاين وأديســون غــادروا المدرســة قبــل األوان 22حيــث كان ينظــر إليهــم علــى أنهــم إمــا مضطربــون أو أغبيــاء...
وبالرغــم مــن هــذه األحــكام التبخيســية بحقهــم إال أن إســهاماتهم جــاءت عظيمــة.
المعادلــة بســيطة  :إذا أصبحــت المدرســة الحديثــة تنفــر األطفــال وتلقــي بهــم فــي كابــوس المعانــاة وال تعتــرف بالعباقــرة
أو تعــرض عنهــم ،فهــذا يعنــي أن المدرســة الحديثــة لــم تعــد تلبــي احتياجــات اإلنســانية ومتطلبــات الحيــاة الحقيقيــة لإلنســان،
وبالتالــي يجــب إصالحهــا.
مدرســة الحيــاة ،فضــاء للتعلــم بنكهــة الفــرح  :وكمــا رأينــا مــن قبــل ،يتعلــم الطفــل خــال األشــهر األولــى بشــكل
عفــوي ومحكــم ،وتتــم تلــك العمليــة وفــق مــا تتطلبــه المرحلــة مــن تــأن وتــؤدة علــى حســب قدراتــه الخاصــة مــع إضفــاء لمســة
مــن اللهــو والمــرح .ويراعــى كذلــك فــي هــذا الصــدد توفــر الرغبــة لــدى المعنــي باألمــر ،وذلــك إعمــاال لمبــدأ ســلطان اإلرادة .مــع
الحــرص الشــديد علــى إضفــاء القــدر الكافــي مــن األريحيــة واالعتنــاء الضرورييــن لحســن ســير العمليــة .وال يســتقيم كل ذلــك إال مــن
خــال تحفيــز فضــول الطفــل باســتنهاض حــس المالحظــة والتجربــة لديــه.
وواقــع الحــال فــي المدرســة اليــوم ،أن الطفــل ال يتــم إشــراكه أو االنصــات إليــه ،كمــا ال تلقــي المقــررات والمناهــج المدرســية
المعتمــدة بــاال آلرائــه وميوالتــه ،ومــا عليــه فعلــه هــو التســليم والخضــوع.
لنضــرب بعــض األمثلــة ،عندمــا يتعلــم الطفــل المشــي ،فهــو الــذي يقــرر بنفســه متــى يتعلــم مدفوعــا فــي ذلــك برغبــة غامضــة
جامحــة يؤججهــا نــوع مــن االندفــاع نحــو حيــاة ،ويتــم ذلــك فــي الوقــت المناســب لوقوعــه .فــي هــذه اللحظــة ،هــل يتبــادر إلــى
ذهــن مــن يحيطــون بــه أن يطلبــوا منــه الجلــوس لمــدة  8ســاعات فــي اليــوم وطيلــة موســم دراســي يــدوم  9أشــهر كــي
يشــرحوا لــه بدايــة الشــق النظــري لعمليــة المشــي قبــل تلقينــه درســا مفصــا عــن تركيبــة قدميــه وعظامــه وعضالتــه ،ليســمح
لــه فــي األخيــر بالوقــوف علــى قدميــه؟ أليــس هــذا مــا بالضبــط مــا تفعلــه مدرســة اليــوم مــن أجــل تلقيــن أشــياء أبســط مــن
المشــي؟ عــدا عــن المشــي ،يتمكــن الطفــل فــي غضــون بضعــة أشــهر مــن تعلــم لغــة األم وأزمنــة تصر يــف األفعــال والجمــوع
وصياغــة الجمــل بــكل ســهولة .والغر يــب أنــه عندمــا تحــاول المدرســة أن تشــرح لــه أصــل وفصــل األشــياء وتتشــعب فــي أبجديــات
اللغــة وقواعدهــا مــن إمــاء ونحــو وصــرف وتحويــل يضيــع الطفــل ومعــه اللغــة! هــل يجــب فعــا علــى الطفــل أن يتعلــم تحليــل
دقائــق األمــور وضبــط أدق تفاصيــل قواعــد النحــو واإلمــاء قبــل الكتابــة بشــكل صحيــح؟
علينــا أن نعــي ،أنــه إذا أردنــا أن نحفــز الطفــل علــى التعلــم يجــب أن نعتمــد علــى الملــكات الفطر يــة لديــه ،ال ســيما الفضــول
والدهشــة والتجر يــب والبحــث عــن االســتقاللية .فنجاحنــا فــي هــذا المضمــار رهيــن بالتركيــز علــى إصــاح المنهجيــة مــن بــاب أولــى.

  )22كان تومــاس إديســون مختــرع الكهربــاء فــي الســابعة مــن عمــره عندمــا طــرد مــن المدرســة ألنــه كان يطــرح أســئلة كثيــرة جــدا اعتبرهــا معلمــه ســخيفة ،وألبــرت أينشــتاين كان طفــا متمــردا علــى الســلطة
التعســفية التــي كان يمارســها المعلمــون ،واعتبــر عنصــرا ســيئا وشــاردا وطــرد مــن المدرســة ،وبعــد ولوجــه للمدرســة التابعــة لكانتــون أراو فــي سويســرا وجــد جــوا أكثــر انفتاحــا ســاعده علــى التعلــم ،حيــث يتــم
تشــجيع الطــاب علــى إعمــال الفكــر بــدل الحفــظ مــن أجــل النجــاح.
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مدرســة الحيــاة ،فضــاء للتعلــم بنكهــة الحيــاة  :تحــث المدرســة بمنظورهــا الحالــي األطفــال علــى التقيــد بســمات
مــن قبيــل إلغــاء الــذات ونبــذ الحــس النقــدي والمبالغــة فــي تبجيــل المعلــم ومــن هــم أكبــر ســنا ،وبهــذه الطريقــة تــزج بالمتعلــم
فــي غياهــب الخضــوع والخنــوع .كيــف ســيكون حــال اإلنســانية اليــوم لــوال هــؤالء الالحقيــن الذيــن تجــرؤا علــى دحــض مــا رســخ مــن
علــوم الســابقين؟ لــو لــم يحــدث ذلــك لمــا توفرنــا اليــوم علــى الكهربــاء أو الهاتــف الثابــت أو المحمــول أو التلفز يــون أو الســينما
أو األفــام الكارتونيــة أو الطائــرة أو الصــاروخ أو الفضــاء ،وفــي أحســن األحــوال كنــا ســنبقى أوفيــاء للعلــوم التــي توصــل إليهــا
االنســان البدائــي.
فــي كل صبــاح يســتوقفنا منظــر هــؤالء األطفــال الصغــار وهــم فــي طريقهــم إلــى روض األطفــال أو المدرســة االبتدائيــة،
أكتافهــم متراخيــة وظهورهــم مقوســة مــن ثقــل أحمالهــم ،يخالهــم الناظــر عمــال مصانــع أو مناجــم الفحــم .ثــم نراهــم بعــد
ذلــك داخــل األقســام يجلســون فــي أماكنهــم بــا حــراك وال حيويــة مرغميــن علــى االنتبــاه.
تخضــع جميــع حركاتهــم وســكناتهم للقيــود أو الحصــول علــى إذن ،فــا يمكنهــم تنــاول الطعــام إال فــي وقــت محــدد ،وال الركــض
أو التحــرك إال فــي وقــت محــدد ،وال التحــدث أو الذهــاب إلــى المرحــاض إال بــإذن وال يحــق لهــم تعلــم إال مــا قررتــه المعلمــة وفــق
برنامــج زمنــي مضبــوط ووثيــرة معينــة .ليــس لهــم الحــق فــي اتخــاذ أي مبــادرة وال فــي التصــرف بعفويــة أو وفــق ميوالتهــم
وأهوائهــم الخاصــة .حالهــم فــي ذلــك كحــال الســجين المجبــر علــى قضــاء ســنوات محكوميتــه.
ويختلــف المشــهد تمامــا عنــد رؤيتهــم أمــام الحافلــة المدرســية فــي انتظــار مغــادرة المدرســة ،إذ ذاك تصيــح أفواههــم طربــا
وتشــع وجوههــم فرحــا ،عيونهــم المليئــة بالدهشــة تجــول فــي كل األرجــاء وتنبــض قبولهــم طلبــا لخــوض تجربــة اكتشــاف
المجهــول ومعانقــة الحر يــة.
بفضــل مدرســة الحيــاة يكتســب الطفــل فــي غضــون ســاعات قليلــة العديــد مــن المعلومــات ليــزداد بذلــك وعيــا ونضجــا ،فينقــل
بــدوره مــا تعلمــه إلــى إخوانــه وأخواتــه ووالديــه .ويحصــل العلــم لــدى الطفــل بفضــل المالحظــة والتجربــة مالمســة األشــياء،
فبهــذه الطريقــة يتمكــن مــن تركيــز تفكيــره وإبقــاء كل حواســه متيقظــة تســتقبل كل مــا يــرد عليهــا مــن الشــروح التــي يوردهــا
المهنيــون الذيــن يأخــذ عنهــم .ويحــدث ذلــك دون عنــاء يذكــر وبصــدر منشــرح .فعندمــا يعشــق الطفــل مــا هــو بصــدد القيــام بــه
يصعــب عندهــا لفــت انتباهــه عنــه.
ومــن أجــل أرســاء دعائــم نمــوذج تربــوي تقافــي جديــد يعنــى بالطفــل ،ينبغــي ســلفا اإللمــام بمــا ينطــوي عليــه هــذا األخيــر مــن
مهــارات وقــدرات باهــرة .ومــن ثمــة فســح المجــال أمــام النســق التلقائــي للحيــاة ومهــارات التعلــم الفطر يــة لتنهــل ممــا تزخــر بــه
المدرســة ،بغيــة إشــباع مهــارات واحتياجــات الطفــل.
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2.الطفل
خطــا المغــرب خطــى مهمــة يجــدر التنويــه بهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل منــذ بدايــة القــرن الماضــي .وســاهمت السياســات
العموميــة فــي مجــال الصحــة مــن الحــد مــن معــدل وفيــات مــا بعــد الــوالدة ،كمــا ســاعد التلقيــح بــدوره فــي القضــاء علــى
مجموعــة مــن األمــراض الفتاكــة .وأتاحــت سياســات التعليــم مكافحــة تشــغيل األطفــال ومهــدت الطر يــق لتعميــم التعليــم ،وهــو
األمــر الــذي أســهم إلــى حــد مــا فــي تأميــن نــوع مــن الرقــي االجتماعــي .وفــي نفــس الســياق ،فقــد تمــت المصادقــة علــى
العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي تعنــى بحقــوق الطفــل.
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ومــع ذلــك ،ال تــزال السياســات العموميــة التــي تركــز علــى الطفــل متواضعــة وال تســتجيب لمســتوى التطلعــات .اذ يحــرم األطفال،
وال ســيما مــن ابنــاء االســر المعــوزة واالحيــاء الشــعبية ،العيــش فــي بيئــة مواتيــة لتفجيــر طاقاتهــم بســبب أوجــه القصــور التــي
تعانــي منهــا مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة مثــل األســرة والمدرســة ودور الشــباب والمراكــز الثقافيــة... ،
.أمكانة الطفل في المجتمع
لــدى السياســيين  :يهتــم القليــل مــن السياســيين بالرفاهيــة النفســية وبالمشــاعر التــي تخالــج الطفــل .وقــد تدرجــت صــورة
الطفــل فــي األدهــان علــى أنــه ذاك المواطــن القاصــر فــي مواطنتــه والمحكــوم عليــه بالصمــت والخضــوع والطاعــة العميــاء
وبــأن يكــون نســخة طبقــا لألصــل عمــن يكبرونــه ســنا .24ويخضــع الطفــل خــال الســنوات األولــى مــن عمــره إلــى مــا يشــبه مرحلــة
«تســمين» مكثــف بــدال مــن إيالئــه تنشــئة عقليــة ســليمة وعقالنيــة .ووفــق هــذا التصــور ،ينظــر إلــى الطفــل غالبــا علــى أنــه جســد
بــا عقــل ،قاصــر عــن إبــداء مشــاعر الحــب وأنــه بــدون ذاكــرة وليــس مــن الضــروري احترامــه ،وبالتالــي يحــق ألي شــخص بالــغ أن
يعنفــه أو ينهــره .فــكل مــا يحتــاج إليــه الطفــل فــي هــذه المرحلــة مــن حياتــه يقتصــر علــى تلبيــة احتياجاتــه األساســية مــن الغــذاء
والنظافــة .فــا يكتــرث أي أحــد بالعالــم الداخلــي للطفــل وال بمشــاعره وال بأهميــة لحظــات الســرور والطمأنينــة بالنســبة إليــه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،معلــوم أن المجتمــع المغربــي لــم يشــهد مطلقــا مثــل هــذا النمــو المــادي واالقتصــادي منــذ قــرون خلــت،
كمــا لــم تشــهد الســاكنة أبــدا مثــل هــذا الرفــاه والتطــور الــذي تشــهده اليــوم .ومــع ذلــك ،لــم يعهــد هــذا الكيــان االجتماعــي
مثــل هــذه الحالــة مــن التعاســة وعــدم االرتيــاح والتــي تفشــت فيهــا مظاهــر مثــل :العنــف االجتماعــي ،أزمــة صــراع األجيــال،
االنحرافــات ،النزعــة االســتهالكية والماديــة ،فقــدان القيــم األســرية ،العنــف المدرســي ،ارتفــاع معــدل الطــاق ،األطفــال المتخلــى
عنهــم ،العنــف فــي صفــوف الشــباب ،التشــرميل ،غيــاب حــس المواطنــة ،اإلدمــان والمخــدرات ،اإلجهــاد ،االكتئــاب ،الميــوالت
االنتحار يــة ،تدنــي الحــس المقاوالتــي ،الفســاد ،التصرفــات اإلجراميــة أو الجنائيــة ،واالضطرابــات النفســية وغيرهــا مــن األمــراض
العقليــة ...
لــدى البالغيــن  :فــي مواجهــة هــذه المشــاكل االجتماعيــة ،يلجــأ البالغــون إلــى أنمــاط جديــدة مــن الترويــح عــن النفــس والتــي
تأخــذ شــكل دروس فــي التنميــة الذاتيــة أو التأمــل أو مــداواة الــروح .وفــي ظــل هــذا الوضــع ،يتصــرف السياســيون بطريقــة رجــال
اإلطفــاء إذ يلجــؤون إلــى اتخــاذ إجــراءات مبعثــرة وبــدون رؤيــة متبصــرة ومتناســقة ،وعــوض أن تهتــم هــذه اإلجــراءات بالمســببات
الحقيقيــة ،تركــز باألســاس علــى األعــراض .لكــن أال تعــد هاتــان المالحظتــان مرتبطتــان ارتباطــا وثيقــا :الضجــر االجتماعــي وغيــاب التنميــة
همــا نتــاج المصيــر الحتمــي لألطفــال.

  )23بالنظر إلى الهدف من هذه الوثيقة فإن الطفل الذي نهتم به هو اإلنسان منذ فترة الحمل وحتى السنة األخيرة من المدرسة االبتدائية أي في سن ما قبل المراهقة.
  )24يقصد بالكبار هنا مجموع اآلباء والمعلمين ومجتمع الكبار في المجمل.
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ويقــاس مســتوى أي مجتمــع بالنظــر إلــى ظــروف نشــأة أطفالــه ،ألنــه فــي هــذه المرحلــة يتــم وضــع حجــر األســاس لبنــاء االنســان
البالــغ .فلــو حرصنــا علــى الحفــاظ علــى نقــاء روح األطفــال ومعاملتهــم باحتــرام وذكاء ،ألــن يكونــوا بدورهــم حامليــن للقيــم
وللــذكاء فــي المســتقبل؟ وعلــى هــذا النحــو ،فــإن الرعايــة والتعامــل التــي يبثهــا البالغــون فــي الطفــل منــذ والدتــه هــي مــن
تحــدد مســتقبل المجتمــع.
أمــا تركيــز االهتمــام والتدخــل فــي ســن البلــوغ أو المراهقــة دون حــل أســباب المشــاكل مــن الجــذور فهــي مســألة غيــر مجديــة.
وفــي ظــل تربيــة األطفــال داخــل بيئــة متكاملــة تتســم بالــذكاء ،لــن تكــون هنــاك حاجــة للســجن أو للقوانيــن الزجر يــة أو لمكافحــة
الفســاد أو الســلوكات غيــر المواطنــة للبالغيــن .وســيكون كل مواطــن رقيبــا وحســيبا علــى نفســه وسيســتثمر وقتــه فــي األمــور
المهمــة.
فكلمــا حظــي الطفــل بالقــدر الكافــي مــن الرعايــة والحنــان واالنصــات وإشــباع احتياجاتــه المشــروعة (الطمأنينــة والكينونــة والعرفان
واالســتماع واالحتــرام والمســاعدة علــى اكتشــاف الحيــاة) ،كلمــا زادت حظوظــه فــي أن يصيــر إنســانا بالغــا أكثــر قــوة ومســاهمة
فــي التنميــة .بالمقابــل ،بقــدر مــا ينشــأ الطفــل فــي بيئــة ضــارة وموبــوءة ،محرومــا مــن احتياجاتــه ،بقــدر مــا يعانــي عنــد بلوغــه
مــن عــدة اختــاالت تحثــه علــى ضــرورة الصــراع مــن أجــل البقــاء ،وغالبــا مــا يأتــي هــذا الصــراع علــى حســاب حياتــه وحيــاة المجتمــع.
وحتى نجيد التعامل معه ،يتعين علينا أوال أن نعرف من هو الطفل.
.بمن هو الطفل؟
التشــخيص األصيــل والمعاصــر لمار يــا مونتيســوري « :الطفــل هــو ذاك اإلنســان المنســي مجتمعيــا وممــن يفتــرض
فيهــم حبــه ،أولئــك الذيــن أنجبــوه ويســعون إلــى الحفــاظ علــى حياتــه .مــن هــو الطفــل؟ هــو ذاك الكائــن الــذي يقلــق راحــة
البالغيــن المنهكيــن أصــا بمشــاغل الحيــاة الضاغطــة .لــم يعــد هنــاك مــكان للطفــل فــي منــازل المــدن الحديثــة التــي ضاقــت أصــا
بمــن فيهــا .وليــس لــه مــكان أيضــا فــي الشــارع الــذي احتلتــه الســيارات وشــغلت أرصفتــه جحافــل النــاس العجوليــن .وال يســع
البالغيــن تخصيــص الوقــت الكافــي لالعتنــاء بــه فــي ظــل ظــروف العمــل الضاغطــة ،إذ ينشــغل األب واألم كليهمــا عــن الطفــل
بالذهــاب إلــى العمــل ،لكــن حتــى مــن دون عمــل ينــال البــؤس مــن الكبــار فيشــغلهم عــن الطفــل فيعيــش بذلــك بؤســين فــي
آن واحــد .وفــي غمــرة بحبوحــة العيــش ،يعهــد بالطفــل إلــى حاضنــة لكــي ترعــاه ،شــخص أجنبــي يتقاضــى أجــرا علــى ذلــك وال
يســمح لــه بدخــول الفضــاء المخصــص لوالديــه داخــل المنــزل .ال ملجــأ للطفــل يجــد فيــه مــن يحــس بمــا يخالــج روحــه وحيــث يمكنــه
ممارســة النشــاط الــذي يســتهويه .ويجــب علــى الطفــل كبــت طاقاتــه ويظــل هادئــا صامتــا دون لمــس أي شــيء ألنــه أصــا ال
يملــك أي شــيء .فــكل األشــياء هــي ملكيــة غيــر مشــاعة للبالغيــن ومنطقــة محظــورة علــى الطفــل» .هــذا مــا اســتخلصته مار يــا
مونتيســوري بعــد طــول مالحظــة لوضعيــة الطفــل ســنة  ،1900أليــس مــن المثيــر والمقلــق فــي وقتنــا الحالــي ،أي بعــد مــرور
 100ســنة علــى هــذه المالحظــة ،أن يظــل وضــع الطفــل علــى مــا هــو عليــه؟
إن النظــرة التــي نتبناهــا اليــوم تجــاه الطفــل نشــأت فــي جــزء منهــا نتيجــة للظــروف التــي أفرزهــا عالــم مــا بعــد الحــرب ،ذاك
العالــم الــذي يســخر كل اهتمامــه فــي ســبيل البحــث عــن الرفــاه المــادي وتلبيــة االحتياجــات الســخيفة ،وأيضــا نتيجــة اإلفــراط فــي
تغليــب منطــق العقــل واألشــياء المثبتــة علميــا والعقالنيــة .ولــم يعــد هنــاك مجــال للفلســفة وال لألســئلة الوجوديــة الكبــرى وال
لإلنســانية وال للكونيــة وال الروحانيــة .كمــا أنــه ال ينظــر إلــى الطفــل إال مــن وجهــة نظــر إرضــاء الشــخص البالــغ مــن الناحيــة األســرية،
والعلميــة ،واالقتصاديــة ومــن الناحيــة التعليميــة.
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البعــد الروحــي  :يحمــل الطفــل بيــن ثنايــاه بعــدا روحيــا قلمــا ينــال االهتمــام الــذي يســتحقه .فهــو المرســل الــذي ينبــئ
بمســتقبل اإلنســانية ،وبذلــك يعتبــر الطفــل بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن الحيــاة الدنيــا واآلخــرة .وهــو التجســيد الخلقــي األحســن
تقويمــا .ويتمتــع الطفــل بطاقــات وإحســاس عــال يمكنانــه مــن االنتبــاه واالســتمتاع بمعانــي ال حصــر لهــا مــن جملتهــا االنفتــاح
واالنبهــار والفــرح واالســتمتاع باللحظــة الحاليــة والحــب وحقيقــة الحيــاة .إذ ينطــوي األطفــال فــي دواخلهــم علــى حقيقــة الخلــق،
وبذلــك ال تجــد فــي عقولهــم وقلوبهــم مكانــا للكراهيــة وال الحــرب وال الغيــرة وال االختالفــات العرقيــة وال الطبقــات االجتماعيــة.
إن الطفــل هــو المخلــوق البشــري الدائــم التجــدد ،فهــو بــكل بســاطة ذاك التجســيد الحقيقــي لفعــل الكينونــة .ومــع أنــه معــدم
الثــروة والمعرفــة ،يمثــل الطفــل فــي كنهــه كل مــا يصبــو البالــغ إلــى بلوغــه ،مــن صفــاء الدهــن وانشــراح الســريرة واإلحاطــة
بالمعنــى الحقيقــي للحيــاة .فــكان بذلــك كمــن ملــك الحكمــة وعــدم غشــاوة البصيــرة فشــعت مشــكاة خلــده.
إن الطفــل هــو أفضــل درس يمكــن أن يتعلمــه البالــغ .فهــو يملــك تلــك القــدرة الخارقــة 25علــى وضــع اآلبــاء أمــام أنفســهم بمــا
يدفعهــم إلــى التســاؤل عــن انشــغاالتهم فــي الحيــاة الدنيــا وعــن خياراتهــم وأولوياتهــم وهفواتهــم وتناقضاتهــم.
فبمجــرد اســتهالل الطفــل ،يتعيــن علينــا التحلــي بالحــرص وبالصبــر وبجميــع الملــكات التي تولد معه أصال بشــكل فطري ويســتحضرها
تلقائيــا خــال تعلمــه .ومــا يبعــث علــى الدهشــة ،أنــه فــي ســبيل تعلــم كيفيــة التنفــس واألكل والمشــي والتحــدث ،ال تأخــذ الطفــل
العجلــة مــن أمــره كمــا ال يقــع تحــت وطــأة الضغــط وال يثبطــه االنتقــاد .ونجــده يســعى إلــى التعلــم حســب إيقاعــه الشــخصي.
تتســم عضالتــه بالمرونــة وكذلــك الحــال بالنســبة ألربطتــه وعظامــه ومفاصلــه .فقــد خــص البــارئ كل عضــو فيــه بمــا يلــزم مــن
المرونــة للتخفيــف مــن وقــع الصدمــات واســتدامة قريحــة التعلــم واالســتقامة للوقــوف وتعلــم الخطــو .وتأملــوا كيــف تســتنفر
حواســه وكيــف تســتغرقه اللحظــة اآلنيــة فــي ســبيل مواصلــة التطــور .كل األشــياء ،حتــى ولــو كانــت غيــر ذي بــال ،تســترعي
دهشــته وتفســح أمامــه المجــال لمز يــد مــن التعلــم فــي جــو مــن البهجــة والســرور.
االنتقــال إلــى مرحلــة البلــوغ  :ينعــم الطفــل بجســد وعقــل وروح ،ومــا يميــز روحــه أنهــا تنفــخ فيــه نابضــة بالحيــاة كاملــة
مكتملــة منــذ النشــأة األولــى وتبقــى علــى تلــك الحــال مــا حيــا صاحبهــا .ومــن خصائصهــا قدرتهــا ،منــذ النشــأة ،علــى استشــعار
كل مــا يحيــط بهــا ، 26وعلــى اإلدراك وعلــى البــوح بمــا يخالجهــا مــا اســتطاعت إلــى ذلــك ســبيال .وبالمقابــل ،يســتغرق عقــل الطفــل
ســنوات حتــى يتطــور ويعــي مــا يكابــده ،ومــن ثمــة يعمــد للتفاعــل والتعبيــر عــن ذاتــه.
إن الطفــل فــي حقيقتــه هــو روح كبيــرة تســكن جســدا صغيــرا .لكــن بالنظــر إلــى جســده الفتــي وروحــه اللينــة ،يفتقــر الطفــل إلــى
وســائل الــذود عــن نفســه وصــد مــا يعترضــه مــن تعنيــف أو ســوء معاملــة .وجــراء ذلــك ،يغمــر قلــب الطفــل شــعور بألــم كالــذي
يكابــده شــخص حبيــس جســد مشــلول ،فــا يســتطيع الــرد أو التعبيــر عمــا بداخلــه.
ورغــم ذلــك ،عندمــا يلــج الطفــل عالــم البالغيــن تنهــال عليــه صنــوف ضغوطــات الهــرع واألحــكام الجاهــزة واالنتظــارات الملحــة
والصرامــة الشــديدة .فيكــون مجبــرا علــى الصبــر علــى التحامــل المتواصــل للبالغيــن الذيــن ال يرقبــون فيــه إمهــاال وال يطقونــه صبــرا.
ومــن فــرط مــا يعانيــه ،يصيــر الطفــل شــخصا آخــر غيــر الــذي كان عليــه مــن قبــل ،ذاك الكائــن الفر يــد ،بــل يــؤول إلــى نتــاج تسلســلي
آللــة يتعيــن عليهــا التفــوق علــى ذاتهــا باســتمرار .ونجــد أن األطفــال علــى اختالفهــم مطالبــون بتحصيــل نفــس النتائــج وبالتطبــع
بنفــس الســلوكيات وبلــوغ نفــس األهــداف كمــا لــو أنهــم صنيعــة قالــب واحــد.
.جالطفل مستقبلنا المهدور
الطفــل مــورد طبيعــي ال ينضــب للتنميــة البشــرية  :يمثــل كل طفــل خلفــا ضمــن جيــل جديــد يؤمــن اســتمرار البشــرية.
وهــو بهــذا المعنــى ،يخــزن فــي داخلــه بــذور النمــاء الثقافــي والعلمــي واالجتماعــي واألدبــي والفنــي لمســتقبل البشــرية.
وسيشــغل مناصــب داخــل اإلدارات والمقــاوالت وبالجامعــات وفــي مختبــرات البحــث والمصانــع وســيعتلي ســدة حكــم البلــدان
فــي المســتقبل.
إن الطفــل هــو ذاك المــورد الطبيعــي الــذي نثــره الكــون كالبــذور فــي جميــع أنحــاء األرض .ولتيســير ظــروف نشــأته ،خــص الطفــل
بملــكات وقــدرات هــي نفســها لــدى كل طفــل ومــن جملتهــا االبتهــاج والحــب واالســتغراب والتعاطــف واالبتــكار والتســاؤل
وتلــك النظــرة المتجــددة إزاء الممكــن والمســتحيل وقــوة جــذب الطبيعــة والقــدرة العفويــة علــى التعلــم.
فحيثمــا يولــد الطفــل ،بصــرف النظــر عــن القــارة أو البلــد الــذي يــرى فيــه النــور ،يكــون مزدانــا بنفــس الملــكات الفطر يــة عنــد الــوالدة
وذلــك علــى الرغــم مــن اختــاف مســتوى رقــي األمــم تبعــا لالختــاف الكبيــر فــي ثرواتهــا غيــر الماديــة .لكــن مــا يصنــع الفــرق بيــن
طفــل وآخــر يكمــن فــي مســتوى الرعايــة والعنايــة التــي يحظــى بهــا األطفــال منــذ نعومــة أظافرهــم .ويرتبــط مســتوى نمــو
المجتمــع ورفاهيتــه ارتباطــا وثيقــا بالطريقــة التــي يعامــل بهــا األطفــال فــي المدرســة وفــي األســرة وفــي المجتمــع
ً
  )25أو مزعج جدا حسب تيقظ الوالدين.
  )26أثبتت دراسات حديثة أن الجنين يشعر بمزاج أمه وكذلك الجو السائد بالخارج طوال فترة حمله.
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الطفــل باحــث فــي شــؤون البشــرية  :باإلضافــة إلــى ملكاتــه التــي ورد تعدادهــا ،يتمتــع الطفــل أيضــا بملكــة خارقــة
أخــرى ،كونــه ال يولــد علــى هيئــة إنســان العصــر الحجــري .وهــو بذلــك لــن يعيــد اختــراع العجلــة أو الكهربــاء أو يعيــد اكتشــاف فائــدة
النــار ،ولــن يعيــد قطــع المشــوار الطويــل الــذي ســلكته البشــرية أثنــاء تطورهــا علــى مــر العصــور مــن النشــأة حتــى عصرنــا الحالــي.
وبإمكانــه ،فــي غضــون بضعــة أشــهر ،اســتيعاب آالف الســنين مــن التطــور الحضــاري واإللمــام بجميــع االكتشــافات واإلبداعــات
العبقر يــة التــي عكفــت األجيــال الســابقة علــى إيجادهــا .وسيشــكل هــذا الزخــم المعرفــي الــذي راكمــه أرضيــة معرفيــة ينطلــق
منهــا الطفــل لمواصلــة مشــوار اإلبــداع البشــري .وبهــذه الطريقــة ،يفســح المجــال أمــام الطفــل ليلعــب دور الباحــث فــي ســبيل
تطويــر المعرفــة التــي تراكمــت لــدى البالغيــن ،وبالتالــي يتفــوق عليهــم.
مــن حيــث التقــدم العلمــي ،ال يعــدو الزمــن الحاضــر بالنســبة للكبــار أن يكــون مجــرد فعــل مــاض ناقــص بالنســبة للطفــل .وواقــع
مفهــوم التطــور فــي حقيقــة أمــره يقتضــي أن يكــون الخلــف أجــزل علمــا مــن الســلف.
لقــد خــص الخالــق الطفــل بمواهــب باهــرة ،خصوصــا القــدرة العفويــة علــى اكتســاب جميــع لغــات ولهجــات العالــم .وحيثمــا ولــد،
يكــون بمقــدور الطفــل إتقــان التحــدث بلغــة األم بطالقــة ومهمــا كانــت درجــة تعقيدهــا ،فــي الوقــت الــذي يســتغرق نفــس األمــر
مــن البالــغ ســنوات مــن التحصيــل الشــاق لتعلــم هــذه اللغــة األجنبيــة.
وفــي نفــس الســياق ،ال يســعنا إال أن نقــف مندهشــين مــن قــدرة الطفــل علــى الســعي إلــى االســتقالل الذاتــي .فهــو ال يســأم
تقليــد هــؤالء الكبــار باســتمرار حتــى يكتســب مهــارات البقــاء مــن خــال اللعــب .ومــن دون معلــم وال مدرســة ومــن دون أي تدخــل
بشــري مباشــر ،يتعلــم الطفــل ،مــن خــال فيــض المعلومــات الــذي تجــود بــه الطبيعــة عليــه ،كيفيــة األكل والحركــة والمشــي
وفــق الوثيــرة الالئقــة بــه فــي ظــل عالــم يمتــزج فيــه اللعــب بالمتعــة .وبشــكل عفــوي طبيعــي ،تدفــع الحيــاة بالطفــل منــذ
والدتــه نحــو بلــوغ المراحــل األرفــع مــن المعرفــة.
وفــق هــذا التصــور ،ال ينبغــي علــى الطفــل أن يجبــر بالتــزام الصمــت وبالرجــوع إلــى الكبــار مــن أجــل كل شــاردة وواردة ،ممــن
يخالــون أنهــم نالــوا مــن العلــم كل شــيء ،بــل يتعيــن علــى هــؤالء باألحــرى إبــداء شــيء مــن التواضــع تجــاه مــن ســيفوقهم علمــا
ومعرفــة بمضــي  30ســنة .فالمطلــوب إذن هــو إيجــاد بيئــة يقــف فيهــا الكبــار جنبــا إلــى جنــب مــع الطفــل ســواء فــي األســرة
أو المدرســة أو المجتمــع ،بــدال مــن تبنــي نظــرة اســتعالئية تجاهــه .وأن يقفــوا منــه موقــف الســند عــوض موقــف المعلــم،
مــع التحلــي بمز يــد مــن الرويــة والتــواري قصــد الحفــاظ قــدر اإلمــكان علــى مــا يزخــر بــه الطفــل مــن ملــكات كنقــاء الــروح والحــدس
وحــس اإلبــداع المفعــم لديــه .وفــي إطــار هــذه المعادلــة اإلنســانية التــي يشــكل فيهــا الطفــل العنصــر المجهــول ،يجــب باألحــرى
البحــث عنــه علــى اعتبــاره قيمــة أساســية حقيقيــة.
مــا الــذي يفعــل المغــرب بــكل هــذه الثــروة ؟ وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى كل هــؤالء األطفــال الذيــن نغفــل اســتثمار مــا
يزخــرون بــه مــن إمكانــات ،ونخــص بالذكــر أطفــال الشــوارع واألطفــال الذيــن يقطنــون دور األيتــام واألطفــال الذيــن يتــم اســتغاللهم
إمــا بالتشــغيل أو بالتســول أو بالــزواج المبكــر وكــذا األطفــال المحكــوم عليهــم إلــى جانــب أمهاتهــم ،كونهــم ولــدوا ونشــأوا فــي
السجن.
غيــر أن مــا يثيــر القلــق بشــكل أكبــر ،وضعيــة األطفــال الذيــن يعيشــون حيــاة «طبيعيــة» .إذ ال يســتفيد األطفــال فــي المغــرب مــن
منظومــة تربويــة تتســم باليقظــة وتعمــل علــى تعز يــز الــذكاء .ويترعــرع معظــم مــا يصطلــح عليــه باألطفــال العادييــن داخــل أوســاط
يســود فيهــا نــوع مــن البــؤس الفكــري والثقافــي ويتعرضــون فيهــا للعنــف النفســي والجســدي ،الــذي يعتبــر أمــرا عاديــا فــي
األســرة والمدرســة والمجتمــع.
ويقول آينشتاين «إذا حكمت على سمكة انطالقا من قدرتها على تسلق األشجار فستقضي حياتها معتقدة أنها غبية».
ويلخــص هــذا االقتبــاس بشــكل جيــد واقــع المنظومــة التعليمــة فــي المغربــي .حيــث يعانــي الطفــل فــي ظــل هــذه المنظومــة
حــد االختنــاق مــن أمــور كاإلرغــام والمنافســة والبحــث فقــط عــن تحصيــل النقــاط عــوض المعرفــة والجمــود ،وكــذا مــن غيــاب
التجر يــب والمشــاركة والحــس النقــدي ،مــع التركيــز علــى الحفــظ واالســتظهار وعــدم فهــم الغايــة مــن التعلــم وغيــاب اإلبــداع
لــدى التالميــذ.
ولألســف ،برنامــج بهــذا الشــكل ال يليــق بــذكاء الطفــل كونــه يتســم بالرتابــة والملــل ويدفــع باألطفــال نحــو الهــدم الذاتــي
ويقودهــم إلــى مــلء مقاعــد التكويــن المهنــي .فكــم مــن شــعراء وباحثيــن وعلمــاء وفالســفة ورياضييــن وفنانيــن وكتــاب
تســببت المنظومــة التعليميــة فــي «هدرهــم» كل يــوم وإلــى األبــد؟
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وتراجــع التصنيــع
لــم يعــد يخفــى علــى أحــد ،علــى األقــل منــذ تدخــل المفــوض األوروبــي المكلــف بالشــؤون االقتصاديــة والماليــة بييــر
موسكوفيتشــي خــال المؤتمــر المنعقــد حــول الجبايــات ،أن اإلتحــاد األوروبــي يمــارس ضغوطــا علــى الحكومــة إلعــادة النظــر فــي
منظومتهــا الجبائيــة المتعلقــة خصوصــا بالمناطــق الحــرة ،تحــت طائلــة إدراج المغــرب فــي القائمــة الســوداء للمــاذات الضريبيــة.
لكــن ،ينبغــي أن نســتحضر فــي ظــل هــذا الموقــف الصــادر عــن االتحــاد األوروبــي أن الرئيــس الســابق للمفوضيــة األوروبيــة جــون
كلــود جانكــر الــذي مهــد الطر يــق ،خــال مســاره الســابق كرئيــس وزراء لوكســمبورغ ،للتهــرب الضريبــي مــن أوروبــا نحــو لوكســمبورغ
فــي الفتــرة مــا بيــن  1995و2013؛ وعلــى أنــه كان العقــل المدبــر للسياســة الضريبيــة للوكســمبورغ التــي اســتهدفت جــذب
مقــرات الشــركات متعــددة الجنســيات؛ وأنــه قــام كذلــك بصياغــة االتفاقــات الضريبيــة التــي فتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام
منافســة غيــر مشــروعة مــع باقــي الــدول األعضــاء فــي اإلتحــاد األوروبــي .وكل هــذا مــع صــرف النظــر عــن إثــارة النمــوذج
اإليرلنــدي وال حتــى عــن إمــارة موناكــو .ثــم مــاذا عســانا نقــول عــن حزمــة المســاعدات التــي «يتكــرم» بهــا االتحــاد األوروبــي علــى
مقاوالتــه ...
وعليــه ،يتعيــن إعــادة النظــر بشــأن اســتراتيجية جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر وكــذا كيفيــة تنفيذهــا علــى األقــل ،ألن أيــة
إســتراتيجية للتنميــة الصناعيــة تحتــم فــي الوقــت الراهــن األخــذ بالحســبان اإلكراهــات المرتبطــة بظاهــرة العولمــة االقتصاديــة
ومقومــات التنافســية الدوليــة ومنطــق تنظيــم العمــل علــى الصعيــد العالمــي وكــذا رهانــات التكنولوجيــات الحديثــة.
ويســتوجب هــذا األمــر اســتيعاب مجمــل العناصــر الوازنــة فــي التعر يــف بإســتراتيجية جديــدة للتنميــة الصناعيــة ،وهــو مــا ال يتأتــى إال
مــن خــال تحليــل التبعــات المترتبــة عــن اتفاقيــات التبــادل الحــر بغيــة التحقــق ممــا إذا كان المغــرب قــد وجــد مســارا يتيــح اللحــاق بركــب
االقتصاديــات المصنعــة أو أن يتوفــر علــى األقــل علــى وســيلة دفــع نحــو تحقيــق تنميــة وتنافســية صناعيــة.
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1.نقد االنفتاح غير محسوب التداعيات
.أانكماش االستثمارات األجنبية المباشرة أو باألحرى تراجعها
تتركــز االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة بحســب البلــدان القادمــة منهــا وكــذا بحســب القطاعــات المســتهدفة ،وتأتــي بشــكل رئيســي
مــن فرنســا واإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ،وتهــم قطاعــات كالعقــار والتوز يــع والصناعــة (الســيارات
والطيران).
لكــن مــا نالحظــه اليــوم أنهــا ال تشــهد إقالعــا بــل هــي فــي تضــاؤل .ففــي نهايــة شــهر يونيــو  ،2019انخفــض تدفــق االســتثمارات
األجنبيــة المباشــرة بنســبة  20٪خــال ســنة واحــدة وهــو مــا يؤكــد تهــاوي االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة الــذي يســتمر منــذ
ســنة .2017
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة كمــا هــو معلــوم اليــوم ال يعنــي بالضــرورة خلــق فــرض للشــغل،
وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه أن يقــوض أي إســتراتيجية النفتــاح اقتصــادي شــامل .وعلــى ســبيل التوضيــح ،اســتحوذ قطــاع العقــار
علــى  12.6٪مــن معــدل االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة خــال الفتــرة مــا بيــن  2015و 2018غيــر أنــه ســجل خســارة فــي مناصــب
الشــغل بمعــدل ناهــز  14,000خــال نفــس الفتــرة.
عــاوة علــى ذلــك ،تواصــل المداخيــل الناتجــة عــن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ،والتــي تــؤول إلــى أربــاح علــى األســهم ،مــن
جهتهــا ارتفاعهــا وفــق منحــى تصاعــدي ،وبالتالــي تســهم فــي إثقــال كاهــل ميــزان األداءات أكثــر فأكثــر حيــث بلــغ  21مليــار فــي
 ،2017وتلــك هــي التكلفــة الخفيــة لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة!
.بحصيلة اتفاقيات التبادل الحر على حساب االقتصاد المغربي
انخــرط المغــرب منــذ الثمانينيــات فــي اســتراتيجية شــاملة لالنفتــاح االقتصــادي واالندمــاج فــي االقتصــاد العالمــي ،ويتبلــور هــذا
التوجــه مــن خــال التوقيــع علــى العديــد مــن اتفاقيــات التبــادل الحــر مــع الشــركاء الرئيســيين مــن بينهــم االتحــاد األوروبــي وتونــس
ومصــر واألردن فــي إطــار اتفاقيــة أكاديــر ،وأيضــا مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة وكذلــك
مــع تركيــا ،باإلضافــة إلــى ذلــك يمكــن أن يســتمر مسلســل التعــاون االقتصــادي والتجــاري فــي إفريقيــا مــن خــال التوقيــع علــى
اتفاقيــات التبــادل الحــر.
بيد أن نتائج االنفتاح المبرم في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر جاءت على العكس مما كان مرتقبا:
فعوض تعزيز الصادرات ،شهدت السوق المحلية غزوا للمنتوجات المستوردة؛إغالق العديد من المصانع؛وقــدرت الخســائر الســنوية لمناصــب الشــغل فــي القطــاع الصناعــي خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2009إلــى  2014بمــا يناهــز 22000منصــب شــغل،27حيث يعــد النســيج وااللكترونيــات ومــواد البنــاء مــن القطاعــات الرئيســية األكثــر تضــررا.
ويتــراوح العجــز المســجل فــي المبــادالت مــع االتحــاد األوروبــي مــا بيــن  75و 78مليــار درهــم فــي الســنة ،ويرجــع ذلــك إلــى
اســتيراد الوقــود ألكثــر مــن  20مليــار والســيارات ألكثــر مــن  18مليــار .بينمــا يصــدر المغــرب الســيارات إلــى أوروبــا مقابــل  60مليــار
درهــم ،وتمثــل االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة لالتحــاد األوروبــي أكثــر مــن  71٪مــن حجــم االســتثمارات األجنبيــة فــي المغــرب.
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اتفاق التبادل الحر مع تركيا
ويشــهد اتفــاق التبــادل الحــر مــع تركيــا ،الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بدايــة ســنة  ،2006والتــي يفــوق ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي 8
أضعــاف الناتــج الداخلــي الخــام للمغــرب وبســاكنة تمثــل ضعــف ســاكنة المغــرب ،علــى هــذه العالقــات غيــر المتكافئــة .إذ ســجل
العجــز التجــاري المغربــي مقابــل تركيــا تراجعــا مضطــردا اســتقر فــي  21.5مليــار درهــم برســم ســنة  .2018فــي حيــن يبلــغ معــدل
تغطيــة واردات المغــرب  35.7فــي المائــة فقــط برســم. 2018 28
ويعــزى هــذا الضعــف فــي معــدل تغطيــة المغــرب لوارداتــه فــي مواجهــة هــذا البلــد إلــى العديــد مــن العوامــل ،لعــل أبرزهــا
قلــة المعرفــة بالســوق التركــي وعــدم مالءمــة المنتجــات المطرحــة للعــرض وغيــاب القــدرة التنافســية وكــذا ضعــف اســتراتيجية
التنقيــب عــن الفاعليــن.
وبالمقابــل ،اســتطاعت تركيــا أن تعتمــد علــى مقومــات ســوقها الراســخة مــن أجــل مواكبــة تنميــة نســيجها الصناعــي وكــذا حمايــة
ســوقها ،وهــذا مــا تأتــى لهــا بالفعــل ،إذ أن الحواجــز غيــر الجمركيــة التــي وضعتهــا الحكومــة التركيــة يصعــب تجاوزهــا.
وفــي غمــار غزوهــا ألســواق علــى المســتوى العالمــي ،تعمــل تركيــا علــى تعز يــز صادراتهــا مــن خــال تقديــم الدعــم وتخفيــض
التكلفــة اللوجســتية وتكلفــة المدخــات ناهيــك عــن انخفــاض قيمــة العملــة.
.جاستيراد منافسة غير مشروعة
عــدا عــن غيــاب التنافســية فــي بعــض الحــاالت ،يواجــه الفاعلــون االقتصاديــون المغاربــة فــي القطــاع المهيــكل منافســة غيــر
مشــروعة ،تتجلــى فــي إغــراق الســوق وتخفيــض قيمــة العمــات وتهر يــب الســلع وتشــديد الحواجــز الجمركيــة إلــخ.
وتشــتكي العديــد تشــتكي الشــركات علــى وجــه الخصــوص مــن المنافســة غيــر المشــروعة نتيجــة اتفاقيــات التبــادل الحــر الموقعــة
مــن طــرف المغــرب ،ال ســيما فــي قطاعــات كالنســيج والمنتجــات الغذائية-الزراعيــة والحديــد والصلــب واألجهــزة المنزليــة بمــا فــي
ذلــك اللــوازم المدرســية .حيــث تشــهد كل هــذه القطاعــات معانــاة للفاعليــن االقتصادييــن المغاربــة جــراء المنافســة األجنبيــة.
وقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا فيدراليــة الصناعــات المعدنيــة والميكانيكيــة واإللكتروميكانيكيــة ،أن تدابيــر التصــدي التجار يــة (مكافحــة
إغــراق األســواق ،مكافحــة الدعــم والحمائيــة) قــد تضاعفــت عبــر العالــم خــال الفتــرة مــا بيــن ســنة  2007و ،2017حيــث انتقلــت
مــن  273إلــى  ،458لتشــهد بذلــك طفــرة ملحوظــة.
وهــذا بالفعــل مــا حــدا بالحكومــة إلــى اتخــاذ تدابيــر تــروم مكافحــة إغــراق الســوق بغــرض حمايــة االقتصــاد الوطنــي ،ال ســيما
فــي ظــل تســجيل حــاالت عديــدة .وهــذا بالضبــط مــا يحصــل بالنســبة للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة التــي فرضــت شــبكة التوز يــع
التابعــة للعالمــة التجار يــة بيــم « « BIMالتــي يشــتبه لجوؤهــا إلــى ممارســة إغــراق الســوق ،شــبه هيمنــة عليهــا بالمغــرب .وعلــى
نفــس المنــوال ،تعرضــت بعــض الشــركات المغربيــة المصنعــة لألثــاث خــال مشــاركتها فــي فعاليــات المعــرض الدولــي للتصديــر
بإســطنبول ،للحجــز فــي المينــاء ،بالرغــم مــن مطابقــة قائمــة الشــحن .وتــم ذلــك بذريعــة أن البضائــع تحتــوي علــى عناصــر غيــر مصــرح
بهــا ،ومــن جملتهــا أقــام ودفاتــر المالحظــات وبطاقــات العمــل ...أضــف إلــى كل هــذا ،اللجــوء إلــى التحايــل علــى إلغــاء اإلعفــاءات
الضريبيــة علــى النســيج عــن طــرق جعــل مغــادرة قــوارب الشــحن تتــم مــن مصــر واألردن.
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1.نموذج عكسي لتنمية المقاولة الصناعية الوطنية
مــن الناحيــة االقتصاديــة ،يتواجــد تصنيــع االقتصــاد المغربــي ،مــن وجهــة نظرنــا ،فــي صميــم النقاشــات التــي بــدأت حــول النمــوذج
التنمــوي الجديــد .كونــه يســاهم فــي خلــق مناصــب شــغل مســتدامة وكــذا فــي تنميــة القطــاع األول والقطــاع الثالــث .ويعــد
اقتصادنــا ضعيــف التصنيــع حيــث ال يمثــل القطــاع ســوى  3٪مــن الشــركات التــي تــم إنشــاؤها فــي الســنوات العشــر الماضيــة.
وإذا كانــت الحقيقــة الثابتــة هــي أن االقتصــاد المغربــي يعانــي مــن عمليــة تحــول هيكليــة بطيئــة للغايــة ال تســمح لــه بنمــو أقــوى،
وال ســيما فــي مجــال الصــادرات ،تبيــن التجربــة الدوليــة أن جميــع البلــدان التــي نجحــت فــي إقــاع اقتصــادي حقيقــي حافظــت علــى
معــدل نمــو اقتصــادي لــكل فــرد يتجــاوز  4٪مثــل (كور يــا الجنوبيــة وماليز يــا وتشــيلي وتركيــا وغيرهــا).
وقــد تبنــت الحكومــة اســتراتيجية جديــدة لتنميــة القطــاع الصناعــي لتكملــة خطــة اإلقــاع الصناعــي لســنة  2005وخطــة التســريع
الصناعــي  .2014-2020وتهــدف الحكومــة كذلــك إلــى الرفــع مــن القيمــة المضافــة الصناعيــة للوصــول إلــى  23٪مــن الناتــج
الداخلــي الخــام بحلــول ســنة  2020وخلــق  500ألــف فرصــة شــغل .وفــي الواقــع ،بالرغــم مــن االزديــاد الحاصــل فــي حجــم
الصناعــة المغربيــة إال أن حجمهــا النســبي فــي الناتــج الداخلــي الخــام يظــل ثابتــا ،حيــث تمثــل  15.7٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي
 2017مقارنــة ب ـ  16.5٪فــي  2014و 17.6٪فــي  2000لكنهــا تظــل قاصــرة عــن بلــوغ هــدف  23٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام
فــي .2020
وعلــى الرغــم مــن مواصلــة تنفيــذ مختلــف السياســات القطاعيــة وجــذب االســتثمار األجنبــي إال أن اقتصادنــا ال يســتفيد منــه بشــكل
كامــل بطريقــة تســمح بنقــل التكنولوجيــات ودمــج النســيج اإلنتاجــي الوطنــي .وفــي الواقــع ،أثبتــت السياســات القطاعيــة القائمــة
علــى إحــداث النظــم البيئيــة أنهــا غيــر كافيــة إلحــداث التأثيــر االيجابــي المتوقــع علــى الشــركات الوطنيــة.
.أضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي

ً
وفقــا لتقر يــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط بخصــوص عائــدات رأس المــال المــادي فــي المغــرب ،فقــد ظلــت مردوديــة العوامــل
اإلنتاجيــة منخفضــة إن لــم تكــن ســلبية بالنســبة لقطاعــات غيــر القطــاع الفالحــي .أمــا بالنســبة للقطــاع الصناعــي ،فقــد اتســمت
المردوديــة اإلجماليــة للعوامــل اإلنتــاج بكونهــا ســلبية (قطــاع النســيج والجلــد والمــواد الكيمياويــة وشــبه الكيمياويــة ومــا إلــى
ذلــك).
ويعكس هذا األمر المستوى المنخفض للقدرة التنافسية للصناعة والذي يرجع من وجهة نظرنا إلى:
ii.فشل واضح للفاعلين وخاصة بالنظر إلى المنافسة األجنبية.
iii.هيمنــة اقتصــاد يطغــى عليــه منطــق الر يــع وكــذا الطابــع غيــر المهيــكل وهــو مــا يشــكل عقبــة أمــام تطويــر صناعــة وطنيــة
مهيكلــة قــادرة علــى المنافســة ونســيج مقوالتــي (المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة) يتمتــع بحــس التنافســية.
iv.أداء عمومــي غيــر فعــال ويتجلــى ذلــك فــي عــدم انســجام السياســات العموميــة ،فبالرغــم مــن توفــر المغــرب علــى
خطــط قطاعيــة إال أنــه ال يتوفــر علــى نمــوذج تنمــوي مندمــج يتيــح خلــق قــدرة دفــع تحــرك االقتصــاد بأكملــه.
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يتجلــى االفتقــار إلــى القــدرة التنافســية التــي يعانــي منهــا االقتصــاد فــي مســتويات أخــرى خصوصــا الضعــف المســجل فــي
اســتثمار المقــاوالت وفــي البحــث والتطويــر وفــي جــودة المنتــج وفــي إدمــاج المقــاوالت المصنعــة وفــي تطويــر المقــاوالت
الصغيــرة جدا/المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة وفــي التنســيق وكــذا فــي مردوديــة عوامــل اإلنتــاج.
يعانــي االقتصــاد أيضــا مــن ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج خصوصــا الخدمــات اللوجســتيكية والنقــل .وتبلــغ تكلفــة الخدمــات اللوجســتيكية
فــي المغــرب مــا يناهــز  19.2٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،وهــو مــا يشــكل ضعــف التكلفــة المســجلة لــدى االتحــاد األوروبــي.
وهــذا األمــر يؤثــر ســلبا علــى القــدرة التنافســية للمقــاوالت المغربيــة ،خاصــة وأن جهــودا كبيــرة قــد بذلــت إلحــداث مناطــق
لوجســتيكية مختلفــة فــي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة التنافســية اللوجســتيكية. 29
.بضعف دور المقاوالت الرائدة على المستوى الوطني
ً
يتكــون النســيج المقــاوالت المغربــي فــي غالبيتــه مــن مقــاوالت صغيــرة جــدا وأخــرى صغــرى ومتوســطة .وحســب البحــث
الوطنــي حــول المقــاوالت ، 30تمثــل المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة  93٪مــن المقــاوالت المغربيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
يعمــل  42٪مــن مجمــوع المقــاوالت المغربيــة فــي قطــاع الخدمــات بينمــا يعمــل  10٪منهــا فقــط ينشــط فــي الصناعــة.
وتكشف هذه الوضعية عن العديد من المخاطر والتساؤالت.
ضعــف اآلثــار التبعيــة لالســتثمارات الوطنيــة  :يــؤدي اعتمــاد المغــرب علــى أداء المقــاوالت الكبــرى وعلــى جاذبيــة
االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى خلــق اقتصــاد جــاذب لالســتثمار األجنبــي المباشــر ولكنــه بــدون قــدرة تنافســية .وقــد كشــف تقر يــر
للبنــك الدولــي بشــأن القطــاع الخــاص فــي المغــرب أن السياســات التــي تنفذهــا الدولــة لجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر قــد
فاقمــت التباينــات الحاصلــة فــي ظرفيــة الســوق التــي تواجههــا هــذه األخيــرة مع المقــاوالت الوطنية الصغيرة جدا والمتوســطة:
« لقــد أبانــت آليــات التحفيــز العديــدة الممنوحــة لفائــدة االســتثمارات الجديــدة فــي المناطــق الصناعيــة ،والتــي تســتثني المصدر يــن
المتواجديــن خــارج هــذه المناطــق ،عــن تحيــز لصالــح كبــار المســتثمرين واالســتثمار األجنبــي المباشــر».
ومــن جانــب آخــر ،يتيــح الســماح للجهــات باالســتفادة مــن االســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار بتصــور سياســات قــادرة علــى تثميــن تنميــة
المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة داخــل هــذه الجهــات وبالتالــي تطويــر التخصــص الجهــوي.
خطــر العــدوى  :مــن الواضــح أن االقتصــاد الــذي يتكــون بشــكل كبيــر مــن المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة يتســم بــأداء
يتزعمــه الــرواد المحليــون الذيــن نجحــوا فــي مواجهــة تحــدي التصديــر .وتنطــوي هــذه الحالــة علــى خطــر كبيــر ،فعندمــا يواجــه
هــؤالء الــرواد المحليــون تقلبــات فــي الســوق المحليــة أو فــي األســواق التــي يصــدرون إليهــا ،يصيــر مــن المحتمــل أن يلقــي التأثيــر
الناجــم عــن ذلــك بطاللــه علــى االقتصــاد الوطنــي بأكملــه.

  )29تهدف هذه االستراتيجية إلى االنتقال من نسبة  ٪ 20في سنة  2010إلى  ٪ 15سنة .2015
https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-entreprises_t21558.html  )30
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.جضعف سياسة المهن العالمية
أشــار تقر يــر البنــك الدولــي حــول القطــاع الخــاص فــي المغــرب ،الصــادر ســنة  ،2019إلــى الوضعيــة الخاصــة لقطــاع الســيارات،
حيــث اعتبــر أنــه رغــم العديــد مــن اإلنجــازات التــي أحرزهــا هــذا القطــاع ،إال أتــه يتســم بضعــف عائداتــه االقتصاديــة المحــدودة فــي
االقتصــاد المحلــي وعــدم قــدرة المقــاوالت الرائــدة محليــا علــى ولــوج سالســل القيمــة .حيــث أشــار« :تمكــن عــدد قليــل مــن
المقــاوالت المغربيــة مــن االنضمــام إلــى تكتــات صانعــي الســيارات وذلــك إمــا بفضــل تحديــث أنشــطتها أو عبــر الدخــول فــي
مشــاريع مشــتركة .وقــد يشــكل هــذا األمــر عبئــا علــى القطــاع فــي المســتقبل فــي حــال تعــذر علــى مقــاوالت المســتوى األول
وكبــرى مقــاوالت المســتوى الثانــي إعــادة توجيــه تلبيــة حاجاتهــا مــن مدخــات التصنيــع المســتوردة نحــو الممونيــن المحلييــن
الصغــار (المقــاوالت الصغيــرة مــن المســتوى الثانــي والمســتوى الثالــث).
تثيــر الصعوبــات التــي تواجــه المقــاوالت الرائــدة محليــا بشــأن ولــوج سالســل القيمــة بالنســبة للمهــن العالميــة عــدة تســاؤالت.
بالنســبة لقطــاع الســيارات ،تمكــن عــدد قليــل مــن المقــاوالت المغربيــة مــن االنضمــام إلــى تكتــات صانعــي الســيارات وذلــك إمــا
بفضــل تحديــث أنشــطتها أو عبــر الدخــول فــي مشــاريع مشــتركة .وقــد يشــكل هــذا األمــر عبئــا علــى القطــاع فــي المســتقبل
فــي حــال تعــذر علــى مقــاوالت المســتوى األول وكبــرى مقــاوالت المســتوى الثانــي إعــادة توجيــه تلبيــة حاجاتهــا مــن مدخــات
التصنيــع المســتوردة نحــو الممونيــن المحلييــن الصغــار.

104

الفصل الخامس  :المجاالت الترابية والجهوية
يختلــف النمــو االقتصــادي حســب الجهــات طالمــا أن الجهــات الثالثــة التــي تســتفيد مــن  70٪مــن الغــاف االســتثماري للدولــة،
هــي وحدهــا مــن تمكنــت ســنة  2016مــن خلــق  58٪مــن الثــروة الوطنيــة ولديهــا ناتــج داخلــي خــام لــكل فــرد يتجــاوز المعــدل
الوطنــي .فــي حيــن تســجل الجهــات األخــرى نتائــج متوســطة للغايــة فــي هــذا الصــدد.
ويقتــرن التفــاوت المجتمعــي الكبيــر الــذي يعانــي منــه المغــرب ،الناجــم عــن تقســيم غيــر عــادل للثــروة ،بســوء فهــم التــراث
المجالــي .وتظــل المــوارد الخاصــة (الطبيعيــة والبشــرية )...للجهــات مهمشــة وغيــر مســتغلة علــى النحــو األمثــل عنــد وضــع
السياســات العموميــة .ويــؤدي الغمــوض الحاصــل فــي تدبيــر هــذا الشــأن إلــى تعطيــل ســير التنميــة وبالتالــي إلــى اســتياء
المواطنيــن.
وواقــع الحــال ،أن تداعيــات التفاوتــات المجاليــة علــى المواطنيــن تحيلنــا علــى التأثيــر الســلبي الــذي أفرزتــه المركز يــة اإلدار يــة علــى
مســتوى عيــش المواطنيــن .والمالحــظ أن تطبيــق توجيهــات الجهويــة المتقدمــة وتطــور إطارهــا التنظيمــي والمؤسســاتي لــم
يســهم حتــى اآلن فــي إحــداث تحســن ملمــوس بشــأن ولــوج الئــق للخدمــات األساســية لفائــدة المواطنيــن المغاربــة .إذ مــن شــأن
أمــور مثــل إيــاء أهميــة جوهر يــة لمســؤولي الدولــة المركز يــة وعــدم تمكيــن الجهــات مــن أن تكــون مركــز قــرار لمــا يجــري علــى
مســتواها ،أن تنعكــس ســلبا علــى المواطــن الــذي يشــاهد تعثــر مشــاريع التنميــة فــي جهتــه وتفاقــم تراجــع جــودة الخدمــات
العموميــة خصوصــا بســبب فشــل الجهــات فــي جــذب الكفــاءات.

1.الجهات وساكنتها
.أنجاحات في مأسسة الديمقراطية المحلية
إن مــا يميــز مسلســل تطبيــق الديمقراطيــة المحليــة فــي النظــام السياســي المغربــي هــو تطــور المجتمــع وتغيــر ســقف مطالــب
القــوى الحيــة لألمــة.
ولطالمــا شــككت المعارضــة السياســية الســابقة التــي جســدتها أحــزاب اليســار فــي «الوصايــة» التــي تمارســها وزارة الداخليــة
علــى الجماعــات الترابيــة ،علــى اعتبارهــا العقبــة الوحيــدة التــي تعيــق «الحيــاة العاديــة» لهــذه المؤسســات.
وقــد جــاءت التعديــات األساســية التــي همــت الميثــاق الجماعــي عقــب مراجعتــه خــال  2002و 2009لتوضــح مجــاالت ممارســة
هــذه الوصايــة ونطــاق تطبيقهــا .وحســب رأينــا ،فقــد مكــن القانــون التنظيمــي رقــم  ،113.14المتعلــق بالجماعــات والــذي
تــم تبنيــه فــي ســياق دســتور  ،2011مــن تجــاوز الجــدل التقليــدي المحتــدم بشــأن مســألة «الوصايــة» علــى مســتوى تســيير
الجماعــات الترابيــة.
وإذ عمــل المشــرع ،وفقــا للقانــون  ،113.14علــى منــح صانعــي القــرار مــا يلــزم مــن الصالحيــات التــي تعيــن علــى تدبيــر الشــأن
المحلــي علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة ،إال أن عوامــل أخــرى قــد تؤثــر بدورهــا علــى جــودة ومــدى فائــدة أعمالهــم ،لعــل
ابرزهــا التفاعــل مــع باقــي المتدخليــن علــى المســتوى الترابــي والتعقيــدات المرتبطــة بالمجــاالت الترابيــة نفســها وكــذا انتظــارات
الســاكنة والنخــب المحليــة.
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التفاعل على صعيد المجالت الترابية
المنتخبــون المحليــون  :يتأرجــح عمــل المنتخــب المحلــي ،حســب الزمــان والمــكان ،تبعــا لمــدة الواليــة االنتخابيــة وكذلــك حســب
األولويــات واألحــداث غيــر المتوقعــة التــي يمكــن أن تطــرأ فــي أي وقــت دون ســابق إنــذار.
وباعتبــاره «واجهــة للدولــة» فــي نظــر «المواطــن البســيط» خصوصــا فــي المناطــق المحيطــة بالمــدن والمناطــق الداخليــة ،يتعيــن
علــى المنتخــب أن يتحمــل فــي نفــس الوقــت وزر تطبيــق برنامجــه االنتخابــي مــن جهــة وكــذا عــبء اإلخفاقــات التــي تطــرأ أثنــاء أداء
أجهــزة الدولــة لعملهــا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والجهــوي.
ناهيك عن أن جزء مهما من عمل المنتخب المحلي يعتمد أيضا على كفاءة المصالح الالمركزية للدولة.
الجماعــات الترابيــة  :تعتبــر الجماعــات الترابيــة بحســب الدســتور الجديــد أشــخاصا اعتبارييــن يخضعــون للقانــون العــام ويديــرون
شــؤونهم بطريقــة ديمقراطيــة مــن خــال المجالــس المنتخبــة عــن طر يــق االقتــراع العــام المباشــر ،وفــق مــا يقــوم عليــه التنظيــم
الترابــي للمغــرب مــن مبــادئ اإلدارة الحــرة والتبعيــة والتعــاون والتضامــن .وفــي الواقــع ،فهــي تضمــن مشــاركة الســاكنة
المعنيــة فــي تســيير شــؤونها وتعــزز إســهامها فــي التنميــة البشــرية والنزاهــة المســتدامة.
ً
وم ــن الض ــروري التأكي ــد عل ــى أن الجه ــة تم ــارس صالحي ــات خاصة بها ف ــي مجال التنمي ــة الجهوية ،وه ــي مكلفة أيض ــا بإعداد
ومواكب ــة تنفي ــذ برنام ــج التنمية الجهوي ــة والخط ــة الجهوية إلعداد الت ــراب الوطني.
.بالعالم القروي
رهــان الولــوج فــي العالــم القــروي  :نظــرا للعالقــة التقليديــة مــع العالــم القــروي وبالرغــم مــن جهــود الدولــة لدعــم
االقتصــاد القــروي وتشــجيع خلــق القيمــة المضافــة الفالحيــة ،إال أن ذلــك لــم تعقبــه سياســات تهــدف إلــى تحفيــز العوامــل
الداخليــة التــي تمكــن مــن مواكبــة المكونــات القرويــة (دعــم الســاكنة والولــوج إلــى الخدمــات األساســية  -مثــل برنامــج كهربــة
العالــم القــروي ،وخلــق األنشــطة السوســيو-اقتصادية والتنشــيط القــروي .)...
وقــد أســفرت هــذه المســألة عــن عواقــب وخيمــة علــى تنظيــم وتشــكيل الجماعــات القرويــة .ونتيجــة لذلــك ،خلصنــا إلــى عالــم
قــروي يعانــي العزلــة والتشــرذم وغيــاب التجهيــز ويعانــي أيضــا مــن إشــكاليات خطيــرة تتعلــق بالتواصــل مــع المجــاالت الترابيــة
المجــاورة (المــدن الصغيــرة أو المراكــز الصاعــدة أو المــدن الوســيطة أو ضواحــي المــدن )...التــي تعانــي بدورهــا مــن إشــكاليات
أخــرى سوســيو -مجاليــة و سوســيو -ثقافيــة.
وفــي إطــار مقاربــة التصميــم الترابــي ،يمكــن الوقــوف علــى إكراهــات أخــرى فــي هــذا الصــدد باعتبــار أن الطابــع القــروي يتميــز
بخاصيتيــن اثنتيــن علــى األقــل ،األولــى التعقيــدات المرتبطــة بــه بالنظــر إلــى التنــوع الجغرافــي لألراضــي القرويــة (المناطــق الصحراويــة
والمناطــق الجبليــة والواحــات والمناطــق القرويــة المحيطــة بالمراكــز الحضر يــة الكبيــرة ،)...أمــا الثانيــة فكونــه يتســم بديناميــة دائمــة.
الفجــوة التكنولوجيــة  :نجــح المغــرب خــال الســنوات الماضيــة فــي رفــع تحــدي تعميــم الولــوج إلــى خدمــة الكهربــاء لفائــدة
العالــم القــروي ،وقــد تأتــى ذلــك بفضــل الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا الدولــة المركز يــة وكــذا الجهــات والجماعــات الترابيــة .ونحــن
اليــوم بصــدد تحــد مشــابه ،والــذي يمثــل فــي تعميــم الولــوج إلــى التكنولوجيــا.
وتمثــل ســاكنة العالــم القــروي  40٪مــن مجمــوع ســكان المغــرب .وفــي ظــل هــذا الوضــع ،مــن البديهــي أن اســتمرار التفاوتــات
التكنولوجيــة مقارنــة بالمجــال الحضــري يقلــص هامــش تعبئــة المــوارد والقــدرات التــي نتوفــر عليهــا والتــي نتوخــى مــن خاللهــا،
فــي البدايــة ،تعز يــز عقليــة الرقمنــة داخــل مجتمعنــا ،وبعــد ذلــك ،توفيــر الشــروط الكفيلــة بالترويــج الســريع والفعــال لهــا داخــل
جميــع القطاعــات النشــطة.
وحســب الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات ،ال يتجــاوز معــدل الولــوج إلــى اإلنترنــت نســبة  53.3٪فــي المجــال القــروي مقابــل
 71.7٪فــي المجــال الحضــري .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بالــكاد يصــل معــدل الســاكنة القرويــة ممــن يتوفــرون علــى جهــاز كمبيوتــر أو
جهــاز لوحــي إلــى  5.1٪مقارنــة ب ـ  32.6٪بالنســبة للمجــال الحضــري  .وبالتالــي ،فــإن ضعــف الحصــول علــى التجهيــزات التكنولوجيــة
واإلنترنــت داخــل الوســط القــروي يحرمنــا مــن العديــد مــن أدوات العمــل التــي تعيــن علــى مواجهــة مشــاكل عميقــة مــن قبيــل
الالمســاواة والهــدر المدرســي والبطالــة.31
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf   )31
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مــن ناحيــة أخــرى ،مــن شــأن تعميــم الحصــول علــى التجهيــزات التكنولوجيــة واإلنترنــت أن يعيــن علــى تحســين ظــروف الولــوج
بالنســبة للعالــم القــروي وأن يتيــح نوعــا مــن االنفتــاح علــى تنــوع األنشــطة اإلنتاجيــة الممارســة بداخلــه (الفالحــة والمنتجــات
المحليــة والصناعــة التقليديــة والخدمــات الفالحيــة والســياحة .)... ،وفــي هــذا الســياق ،تراهــن االســتراتيجية الفالحيــة الجديــدة
«الجيــل األخضــر  ،»2020-2030التــي تولــي أولويــة بالغــة للعنصــر البشــري ،بشــكل خــاص علــى التكنولوجيــا الرقميــة لضمــان نقــل
المــدارك والخبــرات بيــن األجيــال المتعاقبــة مــن الفالحيــن ،وال ســيما بخصــوص التكويــن ،والتســويق...،
.جالمجال الحضري
رهــان أماكــن العيــش المشــترك فــي المــدن  :تشــهد المدينــة فــي المغــرب تحــوالت كبيــرة وتثيــر تســاؤالت بشــأن
مســتقبلها .كمــا تشــكل أيضــا نظامــا معقــدا يتطلــب مراعــاة الديناميــات التــي يتعيــن تفعيلهــا لتحقيــق تطلعــات الســكان.
وفي سبيل مواجهة هذا التعقيد ،يجب إعادة التفكير في المدينة من منظور تدعمه سياسات إعداد التراب الوطني.
مدينــة كبيــرة فــي أفــق التحــول إلــى قطــب حضــري  :ال تــزال تجربــة األقطــاب الحضر يــة علــى المســتوى العملــي
فــي المغــرب مشــروعا لــم يحظــى بالتطــور المطلــوب بالرغــم مــن تعميمــه ،فــي حيــن نشــهد فــي الوقــت نفســه تطــور ملحوظــا
بالنســبة ألقطــاب حضر يــة كبــرى (مدينــة الــدار البيضــاء الكبــرى ،مدينــة الربــاط الكبــرى).
وتعــود فكــرة تأســيس األقطــاب الحضر يــة فــي المغــرب إلــى الرؤيــة المنجــزة فــي إطــار إعــداد التــراب الوطنــي وفــق مخطــط
التنظيــم الوظيفــي واإلداري للقطــب الحضــري المركــزي بيــن القنيطــرة والجديــدة.
وفــي الوقــت الراهــن ،يســتهدف مخطــط األقطــاب الحضر يــة كذلــك العواصــم الجهويــة التــي تعــرف نمــوا ملحوظــا ولكــن بإشــعاع
محــدود (حالــة القطــب الثنائــي فــاس  -مكنــاس والقطــب الحضــري وجــدة .)...وقــد نجحــت أقطــاب حضر يــة أخــرى صاعــدة فــي
فــرض نفســها بفضــل المؤهــات التــي اكتســبتها بدعــم مــن الدولــة ،نخــص بالذكــر هنــا طنجــة ومراكــش.
مدينــة وســيطة ،تنشــد خلــق تــوازن واســتقطاب داخــل مجالهــا الترابــي  :تضــم هــذه المــدن ثلــث عــدد ســكان
المغــرب ويتركــز معظمهــا فــي المناطــق الداخليــة مــن البــاد .ويعتبــر بعضهــا توابــع لألقطــاب الحضر يــة الكبــرى ،ومــع ذلــك عجــزت
عــن لعــب دورهــا فــي االســتقطاب علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي ســبيل الالمركز يــة واالســتثمار .وتحتــاج هــذه المــدن
باألســاس إلــى نخبــة محليــة قويــة مــن شــأنها التأثيــر علــى صعيــد الجهــة مثــل (مكنــاس وميدلــت وورزازات وآســفي .)...
مدينــة صغيــرة تواصــل لعــب دور التأطيــر اإلداري  :تظــل المــدن الصغيــرة التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 50.000
نســمة محصــورة فــي الوظائــف اإلدار يــة المحضــة وال تســتطيع تجــاوز إكراهــات الخدمــات األساســية وغيــاب التأطيــر والتتبــع عــن
قــرب .بيــد أن بعضهــا ينجــح فــي تحقيــق إشــعاع خــال مواســم معينــة ،ويمكــن اعتبــار أنهــا تتســم بديناميــات متناقضــة مثــل (إفــران
ووزان وتزنيــت.)...
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2.رهانات الجهوية
فــي معــرض التفكيــر فــي بنــاء نمــوذج تنمــوي مغربــي – مغربــي ،ينبغــي التعر يــج علــى أحــد الركائــز األساســية التــي تتيــح فهــم
وهيكلــة الدولــة المجاليــة ،نقصــد بذلــك الدولــة التــي تعمــل فــي المســتقبل القر يــب علــى تقويــة هياكلهــا داخــل المجــاالت
الترابيــة.
وعليــه ،هنــاك حاجــة ملحــة إلــى االســتجابة لإلشــكاليات الكبيــرة التــي تهــم تنميــة هــذا النمــوذج ،الســيما فــي ظــل ســياق يــروم
نجاعــة الجهويــة المتقدمــة .وبعيــدا عــن العالقــة بيــن المكــون الجهــوي وتنز يــل النمــوذج التنمــوي ،يبــدو مــن الضــروري أوال
إحــداث قطيعــة مــع الفهــم غيــر المنســجم مــع منطــق التنميــة ،وذلــك علــى نحــو يتيــح فتــح ســبل الحــوار وكــذا اإلصغــاء بتمعــن
لمــا تصبــو إليــه المجــاالت الترابيــة.
ويجــب ترجمــة مــا تــم االســتماع اليــه إلــى أفعــال قصــد اســتيعاب وفــك رمــوز موجبــات النقــد التــي تســتوجب التغييــر ،ذاك التغييــر
الــذي ينــدرج فــي إطــار تفعيــل هــذا النمــوذج المجالــي.
.أاختالالت الحكامة
الحكامــة المجاليــة  :لقــد رصــدت التقار يــر األخيــرة ســواء الصــادرة عــن المجلــس األعلــى للحســابات أو اللجنــة االستشــارية
للجهويــة أو الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ،اختــاالت فــي الحكامــة المجاليــة نــورد منهــا:
2.غياب اإلرادة لدى اإلدارات المركزية في تطبيق مبدأ التبعية؛
3.التأخير في تنزيل مقتضيات الالتمركز اإلداري من حيث التوزيع الجغرافي إلمكانات الدولة والهياكل الالمركزية؛
4.ضعف النخبة السياسية المحلية وضعف مسؤولية مدبري الشؤون العمومية المحلية؛
5.عــدم تعــاون بعــض القطاعــات الوزار يــة وكــذا بعــض المقــاوالت العموميــة مــن أجــل ضمــان نقــل الصالحيــات إلــى مجالــس
الجهــات ،وغيــاب التخطيــط االســتراتيجي فــي مــداوالت المجالــس؛
6.تداخل الصالحيات واالختصاصات بين مختلف فئات الكيانات الترابية :الجهات والجماعات والعماالت واألقاليم؛
7.عــدم وجــود سياســات عموميــة مجاليــة فعالــة ،خاصــة فــي مجــال الصحــة والتعليــم ،واللجــوء إلــى التدبيــر المفــوض
للمرافــق العموميــة بــدون أهــداف أو رؤيــة اســتراتيجية؛
8.عــدم إدمــاج المواطــن فــي مسلســل الجهويــة المتقدمــة والســيما الشــباب ،باعتبارهــم القــوة الدافعــة ألي مسلســل
للتنميــة؛ وكــذا مقــاوالت االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي طر يــق التنميــة المحليــة؛
9.غيــاب التفكيــر فــي شــأن البحــث عــن طــرق تعبئــة التمويــات الضرور يــة لبرامــج التنميــة الجهويــة ،واالعتمــاد علــى المــوارد
التــي توفرهــا الدولــة ناهيــك عــن نقــص مواردهــا الخاصــة مقارنــة باإلمكانــات القابلــة للتعبئــة؛
10.ســوء تدبيــر المــوارد البشــرية والماليــة والضريبيــة وارتفــاع نفقــات التشــغيل علــى الرغــم مــن الز يــادة فــي فوائــض الميزانيــة
(المخالفــات والتأخيــر فــي تنفيــذ صفقــات الجماعــات الترابيــة).
11.الفساد واختالالت المنظومة القضائية.
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نظــرة علــى االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي

والتعاضديــات.

 :يشــمل االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي الجمعيــات والتعاونيــات

أثبتــت الجمعيــات والتعاونيــات مكانتهــا كفاعــل أساســي فــي التنميــة المجاليــة للمملكــة ،مســتفيدة فــي ذلــك مــن الهامــش
الكبيــر للعمــل الــذي أتيــح لهــا خاصــة فــي التســعينات .وقــد أســهموا فــي رفــع العديــد مــن التحديــات المرتبطــة بالشــق السوســيو
 االقتصــادي بمــا فــي ذلــك تعميــم الحصــول علــى المــاء الصالــح للشــرب فــي المناطــق النائيــة وتعز يــز البنيــة التحتيــة األساســيةفــي القــرى وأيضــا تنميــة الفالحيــة التضامنيــة وعالمــات تصنيــف المنتجــات المحليــة المغربيــة (العســل والزعفــران واألركان.)...

الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات في المغرب
الجمعيات :

لقد شكلت وسيلة لتنفيذ السياسة العمومية في مجال تعزيز الحصول على مياه الشرب.

أدى إطــاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية إلــى ز يــادة كبيــرة فــي عــدد الجمعيــات والتــي تقــدر حاليــا ب ـ  120.000جمعيــة.
وتنشــط الجمعيــات بشــكل أساســي فــي التنميــة المحليــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وأيضــا فــي التعليــم والصحــة.
ورغــم ذلــك ،فهــي تعانــي مــن بعــض المشــاكل مثــل ضعــف الحكامــة فــي تســييرها وعــدم توافــق مؤهــات أعضائهــا مــع
المهــام التــي تضطلــع بهــا هــذه الجمعيــات وتغليــب التفكيــر فــي العائــد المــادي واالعتمــاد الكبيــر علــى الصناديــق الوطنيــة
والدوليــة.
التعاونيــات  :تاريخيــا ،أفلحــت التعاونيــات فــي إبــراز مكانتهــا كوســيلة أساســية فــي األداء العمومــي المتعلــق باســتصالح
األراضــي .وتنشــط التعاونيــات اليــوم فــي القطاعــات الثــاث ،القطــاع األول والقطــاع الثانــي والقطــاع الثالــث ،بيــد أن القطــاع
الفالحــي يجتــذب غالبيــة التعاونيــات ب ـ ( )67.01٪يليــه قطــاع الحــرف ب ـ ( )15.87٪وقطــاع اإلســكان ب ـ (.)7.27٪
وبتزامــن مــع انفتــاح التعاونيــات علــى أنشــطة متنوعــة مثــل الفالحــة والتجــارة اإللكترونيــة ،تجــدر اإلشــارة إلــى ز يــادة مشــاركة
النســاء والشــباب فــي الحركــة التعاونيــة .وتقــدر التعاونيــات النســائية فــي الوقــت الحاضــر بنحــو  2.287تعاونيــة تنشــط بشــكل
اساســي فــي القطــاع الفالحــي.
ورغــم ذلــك ،تواجــه التعاونيــات مشــاكل تتعلــق بالحكامــة وتركيــز صالحيــات تســيير غالبــا بيــن يــدي عضــو واحــد (الرئيــس) أو أبــرز
عضويــن (الرئيــس وأميــن المــال) ،وضعــف الكفــاءة لــدى المــوارد البشــرية وفشــل منظومــة التســويق واالعتمــاد الكبيــر علــى
آليــات التمويــل العمومــي.
التعاضديــات  :تنضــوي التعاضديــات تحــت وصايــة الدولــة منــذ تأسيســها ســنة  .1919وقــد كانــت مهمتهــا فــي األصــل تنحصــر
فــي تقديــم التغطيــة الطبيــة للموظفيــن .وهــي تمنــح لمنخرطيهــا تغطيــة اجتماعيــة إضافيــة (المــرض والتقاعــد ومــا إلــى ذلــك).
وتواجه التعاضديات عقبات رئيسية من جملتها ضعف الحكامة الداخلية وقلة التتبع وتعدد حاالت الغش.
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.بالتعقيدات المرتبطة بالمجاالت الترابية
باســتثناء المــدن الواقعــة علــى امتــداد الواجهــة األطلســية فــي محــور مــا يعــرف ب «المغــرب النافــع» ،مــا تــزال آثــار «المغــرب غيــر
النافــع» تلقــي بظاللهــا علــى المناطــق النائيــة والمناطــق القرويــة بالرغــم مــن الجهــود الحثيثــة الراميــة إلــى «العصرنــة» والتطبيــع
والتــي يــروج لهــا عبــر التعليــم واإلدارة.
وقــد راعــى التقســيم الترابــي المنجــز فــي أوائــل التســعينيات ،فــي حــدود المتــاح ،احتــرام التمثيــات القبليــة المتأصلــة حســب
الفضــاء والتوازنــات العرقيــة فــي المناطــق المذكــورة .ويجــب االعتــراف بــأن نجــاح أداء الجماعــات الترابيــة اعتمــد باألســاس علــى
احتــرام التوازنــات القائمــة بهــذه التمثيــات .وبالمقابــل ،شــكل إغفــال هــذا الواقــع خــال بلــورة وتنفيــذ بعــض المشــاريع التنمويــة
الســبب غيــر المعلــن فــي فشــلها.
وممــا ال شــك فيــه أن تنفيــذ مخطــط الجهويــة المتقدمــة يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار الهويــات االجتماعيــة والطابــع االجتماعــي
للجهــات مــن أجــل معالجــة أوجــه اعتــال «التوحيــد القســري» الــذي فرضتــه الدولــة القوميــة غــداة الحصــول علــى االســتقالل.
وقــد يســهم تقديــم اعتــراف مؤسســاتي بالخصوصيــات المجاليــة فــي تعز يــز موقــف المنتخبيــن مــن خــال ثالثــة جوانــب:
التحفيز على انتفاء نخب محلية.تعزيز فرص تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين.االعتراف بدور الوساطة الذي يلعبه المنتخب بين الدولة والساكنة..جاختالالت النظام الضريبي المحلي
غيــاب التنســيق  :يعتبــر غيــاب تبــادل المعلومــات بيــن المصالــح (المركز يــة والخارجيــة) وبيــن القطاعــات الوزار يــة وكــذا غيــاب
التنســيق مــن بيــن أبــرز نقــاط الضعــف التــي يعانــي منهــا تدبيــر المنظومــة الضريبيــة المحليــة ،وخاصــة تدنــي مســتوى تعبئــة
اإلمكانــات الضريبيــة.
تعــدد الضرائــب والرســوم  :يفضــي هــذا التعــدد إلــى إحــداث مجموعــة مــن الجبايــات التــي تتســم بهزالــة العائــدات وقلــة
النجاعــة إجمــاال.
تركيــز المنظومــة الضريبيــة  :تهيمــن االقتطاعــات الضريبيــة ذات الطبيعــة العقار يــة علــى المنظومــة الضريبــة المحليــة،
وينعكــس تأثيــر هــذا الوضــع علــى التكلفــة العقار يــة وبشــكل غيــر مباشــر علــى االســتثمار والقــدرة التنافســية .ومــن جهــة أخــرى،
فقــد تــم رصــد اختــاالت كبيــرة بشــأن تحديــد دافعــي الضرائــب ممــن تجــب فــي حقهــم الضرائــب المحليــة التــي تدبرهــا الدولــة.
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نقــص اإلعــدا د :المالحــظ أن اإلدارة الجماعيــة غيــر مهيــأة كفايــة لممارســة صالحياتهــا بالكامــل وال تتوفــر علــى مــا يلــزم مــن
الوســائل ،ســيما فيمــا يتعلــق بالخبــرة والتأطيــر والمــوارد البشــرية والماديــة ،لتدبيــر الوعــاء الــذي يضــم  21ضريبــة ورســم جماعــي.
نقــص الوســائل المعلوماتيــة  :بغــض النظــر عــن غيــاب الشــق التطبيقــي الــذي يتيــح إعمــال حلــول معلوماتيــة تعيــن علــى
القيــام بالعمــل الضريبــي ،يمثــل غيــاب نظــام معلوماتــي حقيقــي مفتــوح فــي وجــه المســتخدمين ،خاصــة مــن خــال البوابــات
اإللكترونيــة للخدمــات عــن بعــد ،مكمــن الضعــف بالنســبة لــأداء الضريبــي المحلــي.
غيــاب مقاربــة محورهــا اإلنســان  :ويعــزى هــذا الوضــع إلــى أســباب مــن جملتهــا تعقيــد النظــام الضريبــي المحلــي ،غيــاب
مقاربــة تتخــذ مــن المســتخدم محــورا لهــا وتحفــز علــى تحــري الفعاليــة والجــودة فــي الخدمــة المقدمــة ،الطابــع الهيكلــي للعجــز
المســجل بالنســبة للضرائــب التــي يجــري تدبيرهــا مباشــرة علــى يــد الجماعــات ،االستشــراء المزمــن آلفــة الفســاد والتهــرب الضريبــي،
انعــدام روح المواطنــة الضريبيــة.

النظام الضريبي :ما هو وضع الجماعات والجهات؟
الجماعــات  :بفضــل اإلصــاح المنجــز ســنة  ،2008والقائــم علــى تخفيــض عــدد الضرائــب وتحســين طــرق تحديــد أوعيتهــا
وتحصيلهــا فضــا عــن تبســيط اإلجــراءات ،تمــت معالجــة بعــض أوجــه القصــور التــي تشــوبها.
مكــن القانــون رقــم  47.06مــن تعز يــز ســلطة الجماعــات الترابيــة فــي مجــال المراقبــة وتحديــد ومراجعــة المعــدالت والتعريفــات.
فباإلضافــة إلــى تخفيــض عــدد الضرائــب والرســوم والتكاليــف ،خــول هــذا القانــون للهيــاكل الضريبيــة المحليــة نفــس الصالحيــات
الممنوحــة للمدير يــة العامــة للضرائــب.
فــي ســنة  ،2014ترتبــت  74٪مــن مداخيــل الضرائــب المحليــة التــي تدبرهــا الجماعــات عــن العائــدات العقار يــة ،مثــل (الضرائــب علــى
األراضــي الحضر يــة غيــر المبنيــة والرســوم المرتبطــة بتصار يــح البنــاء أو التجــزيء.) 32

الجهات

 :تنص المادة  141من الدستور على الموارد المخصصة لفائدة الجهات لضمان المسؤولية القانونية للدولة.

وقــد ترتبــت عــن هــذه المقتضيــات ز يــادة حصــة الجهــات فــي الضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى الشــركات إلــى  5٪بــدال مــن 1٪
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الســابق ،وذلــك فــي افــق الوصــول إلــى مبلــغ  10مليــارات درهــم فــي ســنة  .2021وينطبــق
نفــس األمــر علــى حصــة الجهــة مــن ضريبــة عقــود التأميــن والتــي تتجــاوز حاليــا .20٪
وفــي نفــس الســياق ،فقــد تــم الحفــاظ علــى المداخيــل الضريبيــة للجهــة علــى حالهــا ،ومــن جملتهــا عائــدات الضريبــة علــى
اســتخراج منتجــات المقالــع ( ،)10٪وحصــة الجهــات فــي الضريبــة علــى الخدمــات الجماعيــة ( ،)5٪والضريبــة علــى رخصــة الصيــد
وضريبــة التعديــن وضريبــة الموانــئ.
عــاوة علــى ذلــك ،فقــد تــم التنصيــص علــى برمجــة اعتمــادات ماليــة تصــرف مــن الميزانيــة العامــة للدولــة والتــي ســيتم تضمينهــا
ضمــن المداخيــل فــي الجــزء المتعلــق بميزانيــة تســيير الجهــة .وســتنضاف هــذه االعتمــادات إلــى المســاهمات اإللزاميــة التــي يجــب
علــى الدولــة أن تدفعهــا بالمــوازاة مــع نقــل الصالحيــات.

  )32تقــدر الرســوم علــى األراضــي الحضر يــة غيــر المبنيــة ب  35٪مــن اإليــرادات الضريبيــة التــي تديرهــا الجماعــات مباشــرة بينمــا تشــكل الرســوم علــى عمليــات البنــاء  31٪فــي حيــن تبلــغ رســوم التجــزيء  .9٪وتتــوزع
الرســوم األخــرى بيــن الرســوم علــى اإلقامــة  8.6٪والمشــروبات  6.8٪والمقالــع  6.1٪والميــاه  3.8٪والنقــل a.1٪
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الجزء الثالث  :من اجل نموذج تنموي موجه للمغاربة
الفصل االول  :من أجل إعادة تركيز المجتمع على أولوياته
1.السياسة والمؤسسات
 .أمن أجل ديمقراطية سيادية
 .بالتماسك االجتماعي
 .جالعدل ودولة القانون
2.من أجل إعادة تركيز المجتمع على نفسه
 .أمن أجل مراكمة رأس المال  ...الالمادي!
 .بالولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة والرياضــة وأماكــن العيــش المشــترك باعتبارهــا رافعــة للتنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة
 .جمن أجل نظرة جديدة على القطاع غير المهيكل
الفصل الثاني  :من أجل منظومة للطفل ومنظومة تعليمية تتماشى مع تحديات المجتمع
1.من أجل منظومة اجتماعية لفائدة الطفل
 .أمن أجل سياسة عمومية تتمحور حول الطفل
 .بمدرسة الحياة
2.من أجل منظومة تعليمية تتماشى مع تحديات المجتمع المغربي
 .أالخيار اإلنساني وورش البنية المعرفية
 .بالدور الجوهري للمعلم
 .جالوجه الجديد للمدرسة
الفصل الثالث  :من أجل إعادة تشكيل المالية العامة واإلدارة
1.إصالح المالية العامة
 .أمن أجل منظومة ضريبية لصالح اإلنتاج
 .بإصالح إطار السياسة النقدية والنظام األساسي لبنك المغرب
 .جالتضخم
2.إصالح اإلدارة العمومية
 .أالتحديات
 .باإلصالحات الالزمة
 .جرهان إدارة المعرفة
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الفصل الرابع  :من أجل تنمية ترابية تشمل الساكنة
1.المجاالن القروي والحضري
 .أالحاجة إلى إعداد ترابي جديد للمجال القروي
 .بأهمية دينامية التوسع الحضري
2.تثمين مؤهالت مجاالتنا الترابية
 .أالتنمية المحلية
 .باالقتصاد االجتماعي والتضامني رافعة التنمية المجالية
 .جنظام ضريبي محلي يخدم مصلحة اإلنتاج داخل المجال الترابي
3.من أجل إنجاح الجهوية
 .أالحكامة الجيدة في المجاالت الترابية
 .بمفاتيح نجاح الجماعات الترابية
 .جإدماج السياسات العمومية على المستوى الترابي
الفصل الخامس  :من أجل انفتاح متوازن وتشجيع اإلنتاج الصناعي الوطني
1.من أجل انفتاح عقالني
 .أإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة
 .بتعزيز ودعم الفاعلين االقتصاديين المحليين المهيكلين والمنظمين
 .جاالستخدام األمثل للحواجز غير الجمركية وحماية السوق الوطنية
 .داالستثمارات األجنبية المباشرة وإدماج الشركات المغربية
2.من أجل رؤية جديدة للسياسة الصناعية
 .أاإلنجازات الواجب تعزيزها
 .بالتحديات الواجب رفعها
 .جاستبدال الواردات ،ونقل المعرفة التقنية والتكنولوجيا ،وإقامة المشاريع المشتركة
توصيات
الميثاق التأسيسي للمنتدى

113

الجزء الثالث :من اجل نموذج تنموي
موجه للمغاربة

الفصــل االول  :مــن أجــل إعــادة تركيــز المجتمــع علــى
أولوياتــه
بالنسبة لعالم االجتماع إميل دوركايم ،يعمل النموذج االجتماعي على تحسين ما هو موجود داخل المجتمع.
ويجــب أن ينبثــق هــذا النمــوذج مــن المجتمــع الــذي مــن المقــرر أن يطبــق عليــه ،وال ينبغــي أن يقتصــر علــى صياغــة مشــروع يأتــي
مــن الخــارج.

1.السياسة والمؤسسات
إن فكــرة تجديــد العقــد االجتماعــي فــي بلدنــا تثيــر النقــاش حــول مــدى تجــذر الديمقراطيــة فــي ثقافتنــا وتاريخنــا وكــذا نمــط فهمنــا
للعالقــة القائمــة بيــن الدولــة والمواطنيــن.
ال يجــب أن نحصــر رؤيتنــا بخصــوص حــدود نمــوذج التنميــة الحالــي فقــط فــي أبعــاده االقتصاديــة واالجتماعيــة بــل ينبغــي أن تتســع
هــذه الرؤيــا لتشــمل بعــده السياســي ،كــون هــذا األخيــر يمثــل اإلطــار الشــامل الــذي يعكــس اإلرادة الشــعبية.
.أمن أجل ديمقراطية سيادية
الديمقراطيــة الســيادية هــي مفهــوم لقــي إقبــاال فــي روســيا منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،وهــو
نظــام يقــوم علــى أســس ديمقراطيــة لكــن مــع مراعــاة تقاليــد وثقافــات البــاد.
تعتبــر الهنــد فعــا ،وهــي عضــو فــي تحالــف «بريكــس» وقــوة عظمــى فــي القــارة اآلســيوية ،أكبــر ديمقراطيــة فــي العالــم.
ويمكــن أيضــا إدراج مفهومهــا للديمقراطيــة ضمــن مفهــوم الســيادة ،علــى اعتبــار أن النمــوذج الهنــدي ليــس نســخة عــن
النمــوذج الغربــي.
الديمقراطيــة التشــاركية والهيــاكل الوســيطة  :دعونــا نجــري تقييمــا موضوعيــا أوال ثــم بعــد ذلــك نتطــرق بإســهاب
إلــى المالحظــة :لقــد عانــت فكــرة الديمقراطيــة فــي المغــرب لفتــرة طويلــة مــن انعــدام التماســك علــى مســتوى الهيــاكل التــي
يفتــرض فيهــا تعميمهــا .واألكيــد أن الهيئــات الوســيطة كان لهــا دور محــدد بوضــوح فــي دســتور  ،2011غيــر أنهــا ،مــن الناحيــة
العمليــة ،لــم تتمكــن مــن ممارســة صالحياتهــا علــى النحــو المطلــوب مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المواطنيــن ،باعتبارهــم محاور يــن
جدير يــن بالثقــة .وواقــع الحــال أنــه بالرغــم مــن أن البوصلــة الدســتورية بينــت لنــا الطر يــق الــذي يتعيــن علينــا تتبعــه بوضــوح إال أنهــا
فــي الحقيقــة اصطدمــت بخمــول الهيــاكل الوســيطة التــي تعــذر عليهــا بلــورة مقاربــة تشــاركية علــى مســتوى صنــع القــرار وعلــى
مســتوى مراقبــة عمليــة صنــع القــرار.
لقــد أثيــرت مســالة خمــول بالنظــر إلــى أن هــذه المؤسســات كانــت قاصــرة عــن رصــد التطــورات الحاصلــة فــي المجتمــع المغربــي
والتغيــرات المختلفــة فــي العالقــة بيــن المواطنيــن والسياســة ،وأيضــا نظــرا لخلــو مــا فــي جعبتهــا مــن مشــاريع .مــن صميــم
طبيعــة أي شــعب أن يوجــد لنفســه ذاكــرة جماعيــة تزخرفهــا األمجــاد وكــذا النكســات .وهــذه الذاكــرة الجماعيــة ال يقتصــر أثرهــا
علــى الماضــي وحســب بــل تمتــد تداعياتهــا عبــر الزمــن لتجســد الواقــع الــذي نحــن عليــه اليــوم .وهــي بهــذا المعنــى ال تقتصــر
فقــط علــى التار يــخ والحــرب والســام وفــرض الحمايــة وإجــاء االســتعمار ،بــل تمــس أيضــا الشــق النفســي والهوياتــي ،بمعنــى
آخــر فهــي غيــر قابلــة للمحــو.
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وهــذا فــي الواقــع هــو حــال المغــرب ،حيــث أن الملــل المستشــري فــي األوســاط الشــعبية لــم يأتــي نتيجــة الصدفــة بــل كحصيلــة
لتراكــم الوعــود المضروبــة المنقوضــة ،وتبنــي نفــس الخطــاب الجامــد وتعاقــب نفــس النخبــة المستنســخة التــي تجتــر نفــس
الدغمائيــات وال تــرى فــي الديمقراطيــة إال شــقها االنتخابــي .لذلــك ينبغــي علــى األحــزاب السياســية أن تعــي حجــم المســؤولية
التاريخيــة الملقــاة علــى عاتقهــا والتــي تســتلزم المشــاركة بفاعليــة فــي بنــاء ديمقراطيــة تقــوم علــى التداول المنظــم واإللزامي
لصنــع القــرار .ينبغــي أن يقــوم النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى الرفــع مــن مســتوى المشــاركة وتعز يــز هــذه المشــاركة مــن خــال
إشــاعة روح الثقــة بيــن المواطنيــن فــي مؤسســات الدولــة.
الديمقراطيــة المنبثقــة مــن النبــوغ المغربــي ،المســار المر جــح  :تحيــل الديمقراطيــة فــي جوهرهــا علــى مبــدأ
التــداول وحكــم األغلبيــة .وقــد أظهــرت التجربــة علــى مــر التار يــخ أن الديمقراطيــة ليســت مفهومــا جامــدا .فبيــن ديمقراطيــة تمثيليــة
تقــوم علــى العقيــدة الليبراليــة ،ال ســيما مــن خــال إجمــاع واشــنطن ،وبيــن ديمقراطيــة تتأرجــح بيــن التمثيليــة والمباشــرة كمــا هــو
الحــال فــي سويســرا حيــث يتــم اللجــوء إلــى االســتفتاء كلمــا تعلــق األمــر باتخــاذ قــرارات مصير يــة ،لــم تختــر الــدول نظامــا ديمقراطيــا
واحــدا بــل عــدة أنظمــة محتملــة.
ال ينبغــي علــى المغــرب أن يظــل حبيــس نفــس نمــط التفكيــر المتعلــق بالديمقراطيــة التــي ينهجهــا وعالقــة هــذه األخيــرة بالثقافــة
وبمواطنيــه .فهــو مدعــو إلــى عــدم استنســاخ النمــاذج الغربيــة بتجاربهــا السياســية المختلفــة تمامــا عــن تجاربــه وبالمقومــات
الحضار يــة لشــعوبها التــي تتماشــى مــع واقــع ينهــل مــن بيئــة تختلــف تمامــا عــن بيئتــه .وطالمــا أن الديمقراطيــة تعتبــر اختيــارا حــرا
لمواطنــي بلــد مــا ،فيجــب بالتالــي أن تمثــل امتــدادا لثقافــة هــؤالء المواطنيــن وإطــارا شــامال يضمــن صنــع القــرار بيــن مختلــف
الفاعليــن بشــكل منســجم وبمــا يؤمــن االســتقالل والســيادة فــي صنــع القــرار.
وفــي ســبيل تحقيــق هــذا المطمــح ،ندعــو إلــى إعــادة التعر يــف بــأدوار المؤسســات الديمقراطيــة فــي ظــل روح تتســم بالوضــوح
علــى المســتوى العملــي وفــي إطــار إعــادة تأثيــث ديمقراطيتنــا بمــا تتماشــى وخصائــص الســياق المغربــي الــذي يتطلــب لزومــا
الحفــاظ علــى الوحــدة .وجذيــر بالذكــر أن مطلــب الوحــدة ال يتأتــى إال فــي ظــل وجــود مؤسســة ملكيــة مكينــة وهيــاكل وســيطة
قريبــة مــن المواطــن تحــرص علــى تبليــغ خياراتــه واحتــرام ثقافتــه.
.بالتماسك االجتماعي
مفهــوم متعــدد األبعــاد  :التماســك االجتماعــي هــو مفهــوم متعــدد األبعاد ينبثق أساســا من المؤسســات العمومية
والسياســية ويرمــز إلــى التمــازج الثقافــي والتضامــن والعدالــة االجتماعيــة واالنتمــاء إلــى تار يــخ مشــترك .ويبقــى مــن الضــروري
تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام مــن أجــل توضيــب بيئــة مواتيــة للتماســك االجتماعــي .ومــع ذلــك ،فبالرغــم مــن تطويــر البنيــة
التحتيــة وإحــراز التقــدم التكنولوجــي ،يتعيــن علــى أي أمــة مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز وعــدم المســاواة التــي قــد تنشــأ بيــن
مختلــف الطبقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
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فــي الواقــع ،يعــد التفقيــر والتهميــش المتزايــد للطبقــة الوســطى حالــة مقلقــة مــن شــأنها أن تدفعنــا إلــى إعــادة النظــر فــي
جميــع مكونــات النظــام االقتصــادي وفــرص االنتقــال االجتماعــي التــي يتيحهــا فــي بلدنــا .ويجــب أيضــا إعــادة التفكيــر فــي نمــط
تمويــل العمــل االجتماعــي فــي المغــرب والــذي يتــم مــن خاللــه تدبيــر أنظمــة التغطيــة الصحيــة والمعاشــات التقاعديــة والبطالــة
والمــواد الغذائيــة األساســية ،وبصفــة عامــة ينبغــي أن تنصــب إعــادة علــى التفكيــر فــي السياســة االجتماعيــة مــن أجــل التوصــل
إلــى تماســك اجتماعــي حقيقــي داخــل مجتمعنــا.
وبتوالــي صــدور القوانيــن التــي تنهــل مــن دســتور  ،2011عرفــت المملكــة المغربيــة فــي الواقــع كيــف توطــد التماســك
االجتماعــي مــن خــال تعز يــز التعايــش الدينــي والعقــدي ،واالعتــراف بالتنــوع الثقافــي واللغــوي ،وحمايــة حقــوق اإلنســان علــى
ضــوء مقتضيــات ميثــاق األمــم المتحــدة ،وتحســين وضعيــة المــرأة والطفــل .لكــن بحســب الســيد إدر يــس الكــراوي  ،ال زال علــى
بالدنــا مواجهــة تحديــات كبيــرة مــن قبيــل:
تتســبب األزمــة الهيكليــة للمدرســة فــي عرقلــة النمــو والتنشــئة الشــخصية للطفــل ،وتلــك بالضبــط هــي األشــياء التــي تمكنــهمــن اكتســاب مجموعــة مــن الخصــال اإلنســانية مثــل روح المواطنــة والتضامــن والعيــش المشــترك والمواطنــة االجتماعيــة
واإلدار يــة وحــس المشــاركة واالنصــات والتســامح تجــاه اآلخر يــن ،إذ تعتبــر هــذه األمــور اللبنــة األساســية لبنــاء مجتمــع فكــري
قــوي ومتماســك فــي المســتقبل.
عــدم تعميــم الحمايــة االجتماعيــة بالنســبة لعمــوم الســاكنة ،بمــا فــي ذلــك التغطيــة ضمــن نظــام المعاشــات التقاعديــةوالتأميــن الصحــي والمســاعدة الطبيــة لفائــدة األشــخاص المعوز يــن (راميــد) ،وهــو مــا يولــد الشــعور باإلقصــاء والظلــم
االجتماعــي.
تفاقــم معــدل البطالــة الــذي بــات ينــذر بالخطــر خاصــة بيــن صفــوف الشــباب ،ممــا يولــد لديهــم شــعورا باالرتبــاك فــي ظــلالوضــع الراهــن ويدفعهــم إلــى التفكيــر علــى أنهــم جيــل جــرت التضحيــة بــه مقارنــة باألجيــال الســابقة.
حكامــة غيــر مالئمــة للسياســات العموميــة بشــأن العمــل االجتماعــي والتضامنــي ،علــى الرغــم مــن الميزانيــات الكبيــرة التــيرصــدت فــي هــذا الصــدد للحكومــات المتعاقبــة.
أســباب األمــل  :مكنــت طريقــة تدبيــر أزمــة فيــروس كوفيــد -19مــن إعــادة التماســك االجتماعــي بيــن فئات المجتمــع المختلفة
وبيــن الدولــة المغربيــة بكل مؤسســاتها ومكوناتها.
تــم إنشــاء «الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا» بتعليمــات ســامية مــن جاللــة الملــك ،والــذي فاقــت
مســاهماته جميــع التوقعــات لتصــل إلــى أكثــر مــن  30مليــون درهــم ،والتــي تــم اســتثمارها مــن ناحيــة للتكفــل بالنفقــات الضرور يــة
لتحديــث المنظومــة الطبيــة بمــا يؤمــن البنيــة التحتيــة المناســبة واإلمكانــات اإلضافيــة التــي يتعيــن اقتناؤهــا علــى وجــه الســرعة،
ومــن ناحيــة أخــرى لدعــم فئــات الشــغيلة الوطنيــة بهــدف كبــح األثــر االجتماعــي لهــذه األزمــة ،ممــا ســمح بإبــراز القــدرة علــى
التضامــن والوحــدة التــي تتســم بهــا األمــة.
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وفــي ظــل هــذا الوضــع الصعــب ،تفاعــل المواطنــون والمقــاوالت والمؤسســات المغربيــة بشــكل إيجابــي وبنــاء .ويشــكل هــذا
المعطــى أرضيــة صلبــة وملموســة تســمح باســتعادة الثقــة وإرســاء ركائــز النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يســتجيب للتطلعــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة للمغاربــة.
.جالعدل ودولة القانون
العــدل  :بخصــوص اإلصالحــات القضائيــة التــي تنهــل مــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلط وتحســين وضــع القضــاة والمحاميــن ،لطالمــا
اســتأثر مفهــوم اســتقالل القضــاء منــذ فتــرة طويلــة باهتمــام كبيــر فــي ظــل السياســة التــي يرعاهــا جاللــة الملــك منــذ اعتالئــه
ســدة الحكــم .ويكمــن أصــل المشــكلة بالنســبة للمنظومــة القضائيــة فــي غيــاب التنســيق والتواصــل والشــفافية بيــن مختلــف
الفاعليــن المعنييــن ،بمــا فــي ذلــك المواطــن (المتقاضــي) والقاضــي والمحامــي وجميــع الفاعليــن المتدخليــن فــي الشــأن
القضائــي ســواء علــى المســتوى االبتدائــي أو االســتئناف.
لقــد منــح دســتور  2011للوســط القضائــي المغربــي اســتقالال مؤسســاتيا ســيما لقضــاة النيابــة العامــة ،الذيــن لــم يعــودوا
ينضــون تحــت رقابــة وإشــراف وســلطة ممثــل ينتمــي إلــى الســلطة التنفيذيــة .ويــرى القاضــي الملحــق بــوزارة العــدل هشــام
البــاوي ،أنــه ال يجــب علــى القاضــي أن يتمتــع باالســتقاللية وحســب ،بــل عليــه أيضــا أن يكــون عــادال فيمــا يقضــي بــه ،وأن ينــأى
بنفســه عــن أي أيديولوجيــة شــخصية أو تأثيــر خارجــي.
ومــع ذلــك ،ال تــزال مســألة تعز يــز موظفــي الجهــاز القضائــي ،وال ســيما القضــاة وموظفــي كتابــة الضبــط ،تشــكل الشــغل
الشــاغل فــي هــذا الصــدد .فــي الواقــع ،تتــم معالجــة مــا معدلــه  3مالييــن نازلــة فــي الســنة مــن خــال االســتعانة بحوالــي 3322
قاضــي فقــط ومــا يقــرب مــن  12000إطــار وتقنــي تابعيــن لمصلحــة كتابــة الضبــط.
دولــة القانــون  :مــع تولــي الملــك محمــد الســادس مقاليــد الحكــم ،تركــزت كل الجهــود نحــو هــدف ســام ينشــد :ضــرورة
إرســاء دعائــم دولــة الحــق والقانــون فــي إطــار ملكيــة مواطنــة .وقــد تمــت ترجمــة هــذه اإلرادة الراســخة إلــى أفعــال تمخضــت
عــن إنشــاء هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة ،وصــدور قانــون األســرة وتخفيــف وطــأة مفهــوم الســلطة الــذي كان ســائدا خــال
ســنوات الرصــاص ،ليكــون الحــدث األبــرز مــن بيــن كل هــذه األمــور تنز يــل دســتور  2011وفــق مفاهيــم جديــدة .وينــص هــذا األخيــر
علــى أن المملكــة المغربيــة ،وفــاء منهــا الختيارهــا الراســخ ،تحــرص علــى «إرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن ،يتمتــع فيــه الجميــع
باألمــن والحر يــة والكرامــة والمســاواة ،وتكافــؤ الفــرص ،والعدالــة االجتماعيــة ،ومقومــات العيــش الكر يــم ،فــي نطــاق التــازم
بيــن حقــوق وواجبــات المواطــن».
وتقتضــي دولــة الحــق والقانــون االحتــرام التــام للقانــون داخــل الدولــة مــن قبــل الجميــع ســواء كانــوا حكامــا أو محكوميــن ،وعليــه
لــن يكــون هــذا المفهــوم ذا جــدوى إال مــن خــال إبــداء االحتــرام الصــارم لهــذه الترســانة التشــريعية مــن قبــل الجميــع وتطبيقهــا
فــي شــتى مناحــي الحيــاة اليوميــة علــى وجــه التســاوي بيــن الجميــع .وفــي هــذا الصــدد يــرى الســيد وليــام هــ .نيوكــوم،
مؤســس مشــروع العدالــة العالميــة (« ،)World Justice Projectإن مفهــوم دولــة الحــق القانــون ال يقتصــر فقــط علــى
القضــاة والمحاميــن بــل يشــكل حجــر الزاويــة بالنســبة للمجتمعــات التــي تنشــد الســام واإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص .فنحــن جميعنــا
جــزء ال يتجــزأ مــن دولــة الحــق القانــون ،وبالتالــي يجــب علينــا جميعــا أن نلعــب األدوار المنوطــة بنــا ،كل مــن موقعــه ،فــي ســبيل
الحفــاظ عليهــا».
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2.أجل إعادة تركيز المجتمع على نفسه
.أمن أجل مراكمة رأس المال  ...الالمادي!
مــع ظهــور االقتصــادات القائمــة علــى المعرفــة ،باتــت هــذه األخيــرة تعتبــر العامــل الحاســم فــي اإلنتــاج ويعتبــر رأس المــال البشــري
األصــل األعلــى قيمــة .وتعــد المعرفــة المصــدر الــذي يحظــى بميــزة تنافســية ليــس فقــط بالنســبة للمقــاوالت بــل أيضــا بالنســبة
للــدول .وقــد عملــت العديــد مــن الــدول علــى قيــاس أهميــة المعرفــة (والمكــون الالمــادي علــى العمــوم) بالنســبة لتنميتهــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وعمــدت إلــى وضــع سياســات تنمويــة قائمــة علــى المعرفــة.
وفــي هــذا الصــدد ،نعتقــد جازميــن أن التنميــة االقتصاديــة ،التــي ترتكــز مــن حيــث البنــاء والتفكيــر ،علــى تنميــة اإلنســان هــي وحدهــا
القــادرة علــى إحــداث تغييــر فــي النمــوذج الضــروري لجلــب الرقــي والنمــو للمجتمــع المغربــي.
وقــد ســجل البنــك الدولــي نفــس المالحظــة :وحدهــا مراكمــة رأس المــال الالمــادي هــي مــا يجلــب الثــروة «غيــر المفســرة» لألمــم .33
وحســب تصريح رئيس هذه المؤسســة الذي جاء فيه « :كنا نعتقد ســابقا أنه من خالل مســاعدة البلدان على إنشــاء البنية التحتية
فإننــا نســهم فــي تشــجيع تنميتهــا االقتصاديــة ومــن ثمــة ســتتوفر لديهــا اإلمكانيــات لالســتثمار فــي اإلنســان [ ...اآلن] « نحــن علــى
وشــك إطــاق أحــد أكثــر مشــاريع تنميــة رأس المــال البشــري طموحــا وزخمــا فــي التار يــخ.»34

مصادر اإللهام
ناميبيــا  :فــي ســبيل الدفــاع عــن إدمــاج الثقافــة فقــد تــم عقــد شــراكة بيــن جامعــة ناميبيــا واليونســكو ( )2005وهــو مــا مكــن
مــن إعــادة النظــر بشــكل ملمــوس فــي قوانيــن االتصــال التــي تنــص علــى ضــرورة بــث  20٪مــن المحتــوى الثقافــي لــكل منطقــة
علــى الراديــو والتلفز يــون مــن أجــل تحســيس الســاكنة والتأثيــر عليهــا إيجابــا بشــأن قيمــة الثقافيــة المحليــة .أمــا بالنســبة لقطــاع
التعليــم ،فقــد تمــت مراجعــة المناهــج الدراســية لتشــمل الفنــون والحــرف علــى اعتبــار أنهــا مــواد أساســية .وقــد تــم إحــداث لجنــة
أوكل إليهــا توجيــه ومراقبــة وتقييــم حســن ســير مختلــف هــذه السياســات العموميــة بمســاعدة المجتمــع المدنــي.
اإلكــوادور  :لقــد أتــاح فتــح حــوار رســمي بيــن المؤسســات حــول تتبــع عمليــة مخطــط التنميــة ( )2009-2013انفتــاح الســكان
األصلييــن واألقليــات علــى إدمــاج مفاهيــم مثــل التنــوع العرقــي والثقافــي والنوعــي (الجنــدري) وتنفيذ سياســة لتعزيز المســاواة
بيــن الجنســين والقضــاء علــى العنصر يــة والتمييــز علــى أســاس الجنــس واإلقصــاء العرقــي واالجتماعــي ،ومــن إطــاق عمليــة
تشــاركية تأخــذ فــي االعتبــار مطالــب النســاء (مــن أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة) وكــذا تعز يــز التعدديــة الثقافيــة.

  )33البنك الدولي .2017
  )34خطاب السيد جيم كيم خالل الجمعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 14 ،أكتوبر .2017
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مؤشــر للعيــش بشــكل أفضــل  :ورد فــي البــاب  12مــن دســتور  2011وعلــى وجــه التحديــد بالمــادة  154التــي تنــص
علــى « يتــم تنظيــم المرافــق العموميــة علــى أســاس المســاواة بيــن المواطنــات والمواطنيــن فــي الولــوج إليهــا ،واإلنصــاف فــي
تغطيــة التــراب الوطنــي ،واالســتمرارية فــي أداء الخدمــات .تخضــع المرافــق العموميــة لمعاييــر الجــودة والشــفافية والمحاســبة
والمســؤولية ،وتخضــع فــي تســييرها للمبــادئ والقيــم الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور» 35؛ ويفيــد هــذا أن تحقيــق رضــا
المواطــن رهيــن باحتــرام مبــادئ الحكامــة الجيــدة.
فــي الواقــع ،إذا مــا حــدث توافــق اليــوم بشــأن نمــوذج جديــد للتنميــة يرتكــز علــى أســاس اإلنســان ،يبقــى الســؤال المطــروح ،كيــف
يمكننــا إحــداث هــذا التغييــر؟ إن أي تغييــر فــي النمــوذج التنمــوي يجــب مواكبتــه بتغييــر فــي األهــداف المــراد تحقيقهــا وفــي
مؤشــرات التتبــع .ويتطلــب هــذا األمــر تكميــل المؤشــرات الماكرو-اقتصاديــة الماديــة الكالســيكية (الناتــج الداخلــي الخــام ،والبطالــة،
والنمــو ،ومــا إلــى ذلــك) بمؤشــرات نوعيــة غيــر ماديــة ،مــن شــأنها قيــاس التقــدم االجتماعــي ورفــاه المواطنيــن.
يتعيــن علــى الدولــة التخلــي عــن قيــاس تطورهــا اعتمــادا علــى التصنيفــات الدوليــة واالســتعاضة عنــه بالقيــاس الداخلــي
إلشــعاعها ،ورضــا مواطنيهــا عــن سياســاتها .وباختصــار ،يجــب علــى الدولــة تحويــل انتباههــا نحــو شــعبها بــدل المراقبيــن الدولييــن
واســتخدام هــذا المؤشــر كوســيلة للتقر يــب بيــن السياســات العموميــة.

مؤشر «العيش بشكل أفضل» من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أحدثــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مؤشــرا لقيــاس «العيــش بشــكل أفضــل» ،انطالقــا ممــا تمــت مالحظتــه خــال
الســنوات األخيــرة ،حيــث خلصــت الــى ان الــدول االعضــاء شــهدت توســع فــي الفجــوة بيــن المؤشــرات الماكرو-اقتصاديــة وبيــن مــا
يشــهده النــاس العاديــون بالنســبة لوضعهــم الخــاص علــى المســتوى االجتماعــي االقتصــادي.
ويمكــن هــذا المؤشــر مــن قيــاس مــدى رفاهيــة المجتمــع وازدهــاره .وينقســم اإلطــار الــذي يتــم مــن خاللــه هــذا التقييــم
إلــى ثالثــة مجــاالت مختلفــة :الظــروف الماديــة ،وجــودة الحيــاة واالســتدامة ،ويضــم كل واحــد مــن هاتــه المجــاالت أبعــادا ترصــد
بالتقــدم الحاصــل .ويقيــس هــذا المؤشــر مســائل تتعلــق ب :االلتــزام المدنــي؛ الســكن ،ودخــل األســر ،والتــوازن بيــن الحيــاة المهنيــة
والخاصــة ،والعمــل االجتماعــي والتضامنــي ،والمهــارات؛ الحالــة الصحيــة وجــودة الحيــاة؛ البيئــة؛ ...
.بالولــوج إلــى الرعايــة الصحيــة والرياضــة وأماكــن العيــش المشــترك باعتبارهــا رافعــة للتنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة
إن الهــدف األســمى الــذي تنشــده سياســات الحمايــة االجتماعيــة هــو إتاحــة التدبيــر المناســب للمخاطــر االجتماعيــة .ويتعلــق األمــر
هنــا علــى وجــه الخصــوص بمســألة حمايــة األفــراد مــن آثــار فقــدان مصــادر الدخــل بســبب الشــيخوخة ،والعجــز ،وحادثــة الشــغل،
والمــرض ،والبطالــة ،ووفــاة عائــل نشــيط فــي األســرة أو شــخص يرعــى أطفــاال صغــار.

  )35دستور المملكة المغربية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف عدد  1.11.91بتاريخ  29يوليوز .2011
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فــي هــذا الصــدد ،يمكــن اعتبــار الحمايــة االجتماعيــة كأحــد مكونــات سياســات إعــادة التوز يــع التــي تجعــل مــن الممكــن تعز يــز
التضامــن االجتماعــي وضمــان مســاهمة الســاكنة ،وال ســيما الضعفــاء ،فــي النشــاط االقتصــادي واســتقرار البــاد .بالنســبة
للمغــرب ،علــى اعتبــار أنــه بلــد يشــهد مرحلــة انتقــال ديمغرافــي واقتصــادي ،تعتبــر الحمايــة االجتماعيــة إحــدى وســائل التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
يجــب أن تلعــب صحــة الســكان والرفاهيــة البدنيــة والعقليــة دورا فــي جــودة حيــاة المواطنيــن :ويمكــن تحقيــق هــذا المطمــح مــن
خــال مكافحــة اإلجهــاد والخمــول والشــيخوخة واألمــراض المزمنــة ،والبحــث عــن مواطــن يشــعر بالرضــا واالتــزان ويتقبــل التعايــش
مــع لحظــات االرتيــاب .وتعتبــر الرياضــة أفضــل وســيلة لتحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن وتعز يــز رفاهيتهــم وتقليــل الضغــط
الحاصــل علــى المصالــح الطبيــة العموميــة التــي تعانــي أصــا مــن القصــور.
يســاهم التــوازن البدنــي والعقلــي للمواطنيــن فــي الرفــع مــن مردوديتهــم ومــن معــدل نجاحهــم .وقــد أثبتــت العديــد مــن
الدراســات العلميــة العالقــة اإليجابيــة بيــن الرياضــة مــن جهــة وبيــن انخفــاض معــدل الغيــاب والرفــع مــن المردوديــة ومــن معــدل
النجــاح مــن جهــة أخــرى ،ســواء داخــل المــدارس أو المقــاوالت أو اإلدارات العموميــة.
ضمــان الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة  :مــن الممكــن تحســين وقــع الجهــود التــي بذلتهــا الســلطات العموميــة علــى
مــدى العقــد الماضــي مــن خــال الز يــادة فــي معــدل التغطيــة الصحيــة واالســتهداف الجيــد للمســتفيدين وإحــداث برامــج تكميليــة
تهــدف إلــى تحقيــق إدمــاج اقتصــادي للمســتفيدين وتعز يــز التنســيق بشــأن االســتراتيجيات واألعمــال.
لقــد أظهــر التشــخيص المنجــز فــي هــذا الصــدد تســجيل ضعــف فــي المعاشــات التقاعديــة بســبب انخفــاض مســتوى الرواتــب
المصــرح بهــا ،وغيــاب إعــادة التقييــم بالنســبة للمتقاعديــن الحالييــن وتســقيف المســاهمات بالنســبة للمتقاعديــن المســتقبليين.
وفــي نفــس الوقــت ،تســتبعد منظومــة التقاعــد فــي شــكلها الحالــي  20٪مــن المســاهمين ،كــون هــؤالء لــن يصلــوا إلــى
معــدل  3240يومــا مــن المســاهمات وبالتالــي لــن يتســنى لهــم الحصــول علــى معــاش  .وتتفاقــم هــذه المشــكلة علــى
مســتوى العالــم القــروي حيــث يصعــب علــى العمــال الموســميين الذيــن يشــتغلون فــي القطــاع الفالحــي االســتجابة للمعاييــر
التــي يفرضهــا نظــام التغطيــة االجتماعيــة.
الرياضــة  :إن إدراج التربيــة البدنيــة والرياضــة فــي مســتوى المرحلــة االبتدائيــة التــي تســتمر علــى مــدى  6ســنوات هــو بــا شــك
وســيلة جيــدة لتعليــم وتربيــة الطفــل باعتبــاره مواطــن الغــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبغــض النظــر عــن مســتوى الممارســة الرياضيــة،
فقــد أصبحــت الرياضــة قطاعــا يســهم فــي خلــق نشــاط اقتصــادي مرتبــط بهــا .فــي الواقــع ،لقــد أصبحــت الرياضــة صناعــة
قائمــة بذاتهــا علــى مســتوى العالــم .ففــي ألمانيــا ،علــى ســبيل المثــال ،تشــكل الرياضــة أكثــر مــن  2٪مــن الناتــج الداخلــي الخــام
وتســاهم بشــكل كبيــر فــي خلــق فــرص الشــغل.
قــد تمكــن الرياضــة وكــذا ممارســتها مــن اإلســهام فــي إحــداث تحــول فــي المجــاالت الترابيــة ،كمــا يمكــن أن تلعــب دورا كبيــرا فــي
خلــق عائــدات لفائــدة التجــار والفنــادق والمواصــات والخدمــات... ،
البنــى التحتيــة  :باتــت مســألة بــذل المز يــد مــن الجهــود لتعميــم البنــى التحتيــة الرياضيــة فــي مختلــف المناطــق ،واالســتخداماألمثــل لهــذه البنــى التحتيــة ضرور يــة لتنميــة القطــاع فــي المغــرب.
وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،يتعيــن علــى الفاعليــن السياســيين العمــل علــى إعــادة اإلشــعاع الــذي كانــت تحظــى بــه الرياضــةفــي الســابق باعتبارهــا قطاعــا اســتراتيجيا ويتقاطــع عرضيــا مــع برامجهــم االســتثمارية .فقــد أظهــرت الدراســات أن هنــاك
عالقــة مباشــرة بيــن انخــراط المســؤولين المنتخبيــن والجماعــات والجهــات والرياضــة المدرســية وبيــن عــدد الحاصليــن علــى
اإلجــازة والرياضــة علــى أعلــى المســتويات.
التشــريعات  :مــن أجــل تحقيــق نشــاط رياضــي صحــي ومســتدام ،يتعيــن وضــع إطــار تنظيمــي متوافــق بشــأنه يشــمل جميــعجوانــب النشــاط الرياضــي والتــي مــن جملتهــا التنظيــم الرياضــي ،ودور االتحــادات ،ونمــط التتبــع والحكامــة ،وحمايــة الرياضــة
والرياضييــن ،والتدر يــب والبحــث العلمــي...،
التدر يــب  :يعتبــر العمــل علــى تدر يــب المــوارد البشــرية المؤهلــة والمهيــأة معنويــا بمثابــة المحــرك الحقيقــي لتطويــر النشــاطالرياضــي فــي بلدنــا ويشــمل ذلــك :األطــر والمســيرين الرياضييــن ،ومدرســي التربيــة البدنية ،والمرشــدين الرياضييــن ،والمواكبين
الرياضييــن (األشــخاص الذيــن لديهــم القــدرة علــى التنقيــب علــى المواهــب وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح) ويشــكل كل أولئــك
مجمــوع الفاعليــن الذيــن يحتاجهــم القطــاع مــن أجــل تحقيــق اإلقــاع المنشــود.
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برنامج اإلدماج المهني من خالل الرياضة
يمكــن اعتبــار مبــادرة «انطالقــة» فــي الواقــع كمشــروع يشــجع علــى اإلدمــاج المهنــي مــن خــال الرياضــة ،والتــي أطلقتهــا
جمعيــة ( )TIBUوتهــدف إلــى تعز يــز تأهيــل الشــباب فــي وضعيــة (( )NEETبــدون تعليــم أو توظيــف أو تدر يــب) لســوق الشــغل
ســيما الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18و 25ســنة.
ينقسم المشروع إلى  3محاور:
 .1التدريب بالتناوب واكتساب المهارات التقنية والسلوكية.
 .2اكتساب الخبرة المهنية من خالل الهياكل والبرامج على التعليم عن طريق الرياضة.
 .3المواكبــة فــي ســبيل تيســير الولــوج إلــى الشــغل وذلــك مــن خــال تمكيــن الشــباب مــن إجــراء فتــرات تدر يــب وأوراش تعينهــم
علــى ولــوج ســوق الشــغل.
ويهدف هذا المشروع إلى إعداد ودعم هؤالء الشباب في سبيل إدماجهم مهنيا واجتماعيا في الصناعات الرياضية ،مما يفتح
أمامهــم العديــد مــن اآلفــاق ويفســح مجــال الولــوج إلــى التوظيــف بالنســبة للمســتفيدين الذيــن ال يتوفــرون علــى مؤهــات معينــة،
وذلك من خالل تمكينهم من األدوات والمهارات المطلوبة .وتهدف مبادرة «انطالقة» إلى تزويد المستفيدين بالمهارات الالزمة
لشــغل المناصــب المتعلقــة بالرياضــة أو ذات صلــة بالرياضــة (مــدرب ،وكيل أعمال ،معد بدنــي.)... ،
القــدرة علــى الجــذب  :يمكــن للرياضــة العمــل علــى لفــت االنتبــاه إلــى أهــم مــا تزخــر بــه المجــاالت الترابيــة وســاكنتها مــنمقومــات ومهــارات .وبهــذه الطريقــة ،تبــرز علــى المــدى البعيــد صــورة الجماعــة الترابيــة وكــذا الديناميــة الرياضيــة التــي
تتمتــع بهــا .كمــا يتــم تســليط الضــوء علــى األحــداث الرياضيــة التــي تســتضيفها وهــو األمــر الــذي يتيــح التشــجع علــى تعز يــز
التــآزر وإنعــاش االقتصــاد مــن خــال الرياضــة وعلــى تعميــم ممارســتها بيــن مختلــف فئــات الســاكنة (البنــى التحتيــة للقــرب
والوســائل ومعــدات) وتثميــن الفعاليــات المرتبطــة بهــا... ،

نموذج الداخلة
فــي الســنوات األخيــرة ،أصبحــت الداخلــة واحــدة مــن أشــهر األماكــن المعروفــة عبــر العالــم برياضــة التزحلــق علــى األلــواح وواحــدة
مــن أفضــل مواقــع رياضــة الركــوب الشــراعي لألمــواج فــي العالــم .كمــا باتــت تســتضيف كل ســنة بطــوالت دوليــة التــي يحضرهــا
أبــزر األبطــال الدولييــن.
التعميــر وأماكــن العيــش المشــرك  :يجــب أن تتوفــر المــدن المغربيــة علــى فضــاءات عموميــة تكــون بمثابــة أماكــن
للترويــح عــن النفــس تســهم فــي التنفيــس عــن المواطنيــن وتوفيــر لهــم ظــروف عيــش أفضــل .وقــد بــات مــن الضــروري أن تتحمــل
جميــع األطــراف الفاعلــة الســيما الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي والممثليــن الحكومييــن ،مــا يقــع علــى عاتقهــم مــن
مســؤولية إزاء هــذا التحــول فــي النمــوذج المرجعــي والــذي يضــع المواطــن فــي صلــب الشــؤون المتعلقــة بالمدينــة.
يجــب أن تتــدرج المســاحات الخضــراء والمناطــق المخصصــة للراجليــن والبيئــة المواتيــة لراحــة وســامة المواطنيــن ضمــن جدولــة
االهتمامــات اليوميــة للســلطات العموميــة علــى اعتبــار أنهــا تســهم فــي بــث الشــعور باالنتمــاء إلــى المجتمــع ،إذ ينبغــي أن
تلعــب أماكــن العيــش هــذه دورا فــي تشــجيع األنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة .وعليــه ،بــات مــن الضــروري إنشــاء إطــار مؤسســاتي
يســمح بتعز يــز الكيانــات الثقافيــة والشــعائرية (المكتبــات والمراكــز الفنيــة والمســارح ،ومــا إلــى ذلــك).
.جمن أجل نظرة جديدة على القطاع غير المهيكل
نظــام البقــاء  ...عبقر يــة خالقــة  : ...نصــادف بشــكل روتينــي فــي كل مــكان خــال معيشــنا اليومــي ممتهنــي بعــض
الحــرف التــي تختلــف باختــاف ممارســيها مــن بائــع المناديــل الورقيــة عنــد اإلشــارات الضوئيــة ،إلــى الســباك ،والكهربائــي ،تلــك
الســواعد المياومــة المســتعدة للقيــام بــكل شــيء مــن أجــل لقمــة العيــش .ونجدهــا وأيضــا داخــل المنــازل ،وورش العمــل،
والمرائــب ،ناهيــك عــن بائعــة الرغيــف فــي الشــارع ،وجامعــي المتالشــيات ،وبائعــة الحنــاء ،وصــوال إلــى بعــض أنــواع التجــارة
المهمــة والتــي تصبــح أحيانــا فــي غايــة األهميــة.
بالنســبة للبعــض ،يشــكل كل هــؤالء وغيرهــم جملــة العراقيــل تعتــرض حســن ســير االقتصــاد المغربــي وبالتالــي قــد تضــر بــه .حيــث
يــرون فيهــم أمثلــة صارخــة علــى التملــص الضريبــي ،والمنافســة غيــر المشــروعة ،وعــدم احتــرام قواعــد الســامة والصحــة،
والخــروج عــن اإلطــار المنظــم ،أو أخطبــوط بألــف ذراع كمــا يحلــو لبعــض عناويــن الصحــف االقتصاديــة وصفهــم.
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لكــن بالنســبة للســواد األعظــم مــن المغاربــة ،تمثــل تلــك الفئــات مظهــرا مــن مظاهــر الفولكلــور المجتمعــي وكــذا فرصــا المتهــان
مهــن بديلــة وإمكانيــة تتيــح الحصــول علــى بعــض الخدمــات بأســعار منخفضــة.
أمــا مــن منظورنــا ،فيمثــل هــؤالء اآلالف مــن الرجــال والنســاء الذيــن يتقنــون مهــارة الصمــود فــي وجــه مشــاق الحيــاة ويتوفــرون
علــى قــدرة كبيــرة فــي اإلبــداع ويتحلــون بالكثيــر مــن الشــجاعة .فجملــة هــؤالء اســتطاعوا بقــدرة قــادر مــن التعامــل مــع تخلــي
الدولــة عنهــم بشــكل براغماتــي ،ويســعون إلــى كســب معيشــهم اليومــي مــن خــال مواجهــة الظــروف القاســية ويحاولــون
بنــاء حاضرهــم بأيديهــم (علــى اعتبــار أن المســتقبل غيــر مــدرج فــي أجنــدة حياتهــم) بكرامــة وبراعــة متناهيــة.
فنهــم بحــق تجســيد فعلــي للقــدرة علــى الصمــود لــدى اإلنســان فــي مواجهــة العراقيــل والمرافق العمومية شــبه المنعدمة،
وغيــاب ســالم االرتقــاء االجتماعــي ،وهيمنــة الجمــود علــى ســوق شــغل المهيــكل الــذي ال يعتــرف بالكفــاءة إال إذا جــاءت علــى
الصــورة الكالســيكية المعهــودة مغلفــة بــورق دبلــوم مقــوى يزينــه ختــم التعليــم العالي.
كيــف ســيكون حــال الصيــن اليــوم لــو لــم يشــهد كل بيــت قبــل بضعــة عقــود والدة مشــروع صغيــر؟ مــا الحالــة التــي ســيكون عليها
المجتمــع وكــم سيشــكل حجــم الطبقــة التــي تقبــع أســفل الهــرم بــدون تلــك المبــادرات والمقــاوالت الصغيــرة التــي تعــد بــاآلالف
والتــي ترعاهــا فــي أغلــب األحيــان النســاء.
ال يتعلــق األمــر هنــا بتقديــم أرقــام وحســابات ومبــررات عــن الجوانــب الســلبية لهــذا القطــاع ،علــى اعتبــار أن الصحــف والتقار يــر
اســتفاضت فــي ســرد هــذه المعطيــات ،بــل برغبتنــا فــي تغييــر نظــرة الدولــة والمقــاوالت المهيكلــة تجــاه هذه الثــروة الموصومة
للمغــرب.
إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل  :أكيــد أن هــذه المقــاوالت يجــب عليهــا احتــرام قواعــد النظــام العــام ولكنهــا مصــادر
الســتخالص الــدروس وخلــق الفــرص ويجــب بالتالــي إدماجهــا ضمــن الثــروة القوميــة للبلــدان .فهــذا القطــاع يعيــن علــى تخفيــف
العــبء عــن الدولــة ويعطــي ديناميــة للنمــو وينقــذ اآلالف مــن األســر التــي تعانــي فــي صمــت مــن شــبح الهشاشــة والبطالــة.
لنأخــذ علــى ســبيل المثــال ال الحصــر جامعــي المتالشــيات ،فهــؤالء الرجــال الذيــن يتنقلــون بيــن حاويــات القمامــة للتنقيــب عــن الــورق
المقــوى والبالســتيك وغيرهــا مــن األشــياء التــي يبيعونهــا لشــركات إعــادة التدويــر ،وهــم بهــذا يعتبــرون مــن الســباقين للحفــاظ
علــى البيئــة مقارنــة بالجماعــات وبالدولــة التــي يدخــل هــذا الشــأن ضمــن اختصاصاتهــا .فمــن خــال عملهــم هــذا يســاهمون فــي
التخفيــف مــن وزن شــاحنات جمــع النفايــات ويوفــرون بالتالــي شــهريا علــى الجماعــات عــبء معالجــة آالف األطنــان مــن النفايــات.
ويقومــون بفــرز النفايــات وهــو األمــر الــذي عجــزت الجماعــات والدولــة عــن القيــام بــه .وبالرغــم مــن كل ذلــك ،مــا هــي الصــورة
التــي نراهــم عليهــا ،ومــا هــي آليــات المواكبــة التــي وضعتهــا الدولــة فــي هــذا الشــأن؟
يجــب علينــا باألحــرى تغييــر التســمية التــي ألــف الجميــع إطالقهــا علــى هــذه الفئــة وتعويضهــا بتســمية الئقــة أكثــر .والواقــع أن
هــذه التســمية تختــزل عمــل هــذه الفئــة فــي بعــده الســلبي المتمثــل فــي كونــه خــارج عــن اإلطــار الضريبــي وعــن تدابيــر منظومــة
الســامة الصحيــة التــي وضعتهــا الدولــة مــن أجــل الدولــة بمشــاركة أكبــر المقــاوالت .لكــن هــذا االســم يتجاهــل بشــكل صــارخ
جميــع مســاهمات هــذه الفئــة التــي تــم التعر يــف بهــا مــن قبــل.
لقــد بــات لزامــا علينــا أن ننفتــح ونســتلهم مــن هــذه العبقر يــة البشــرية عبــرا وخصــاال مثــل الجــرأة والشــجاعة فــي تحــدي العراقيــل
التــي تفرضهــا الســلطة العموميــة ،ونزعــة الكفــاح مــن أجــل البقــاء ،وجعلهــا حلقــة ضمــن حلقــات سلســلة النمــو فــي بالدنــا ،وأن
نعتــرف بهــا ونعمــل علــى دمجهــا فــي البيانــات الماكرو-اقتصاديــة ،وعلــى تثميــن عملهــا مــن خــال سياســات عموميــة مواكبــة.
ومــن هــذا المنطلــق ،فنحــن ال ندعــي اقتــراح إصالحــات أو برامــج شــافية وافيــة فــي هــذا الصــدد بــل ندعــو فقــط لتغييــر نظرتنــا
تجــاه هــذه الفئــات .أمــا بخصــوص التدابيــر العمليــة ،فيمكــن تكليــف خبــراء بوضعهــا ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة،
حالمــا توفــرت اإلرادة فــي هــذا االتجــاه.
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الفصــل الثاني  :من أجــل منظومة للطفل ومنظومة
تعليمية تتماشــى مع تحديات المجتمع
مــن غيــر المعقــول االدعــاء أنــه مــن خــال هــذه الصفحــات القليلــة يمكــن تقديــم حــل كافــي لجميــع المســائل العالقــة بخصــوص
التنميــة فــي المغــرب وبشــأن حيــاة الطفــل .بــل يتطلــب أمــر كهــذا تســخير كل العقــول النيــرة والخبــرات والكفــاءات التــي تزخــر بهــا
هــذه األمــة.
والمطمــح المنشــود مــن ورائهــا يتلخــص فــي تبنــي نظــرة جديــدة عــن الطفــل ،نظــرة ترقــى إلــى مــا يمثلــه الطفــل بالنســبة
لمســتقبل هــذا المجتمــع.
فالطفــل بمثابــة حجــر ألمــاس الخــام تزينــه صبغــات متباينــة الصفــاء والتوهــج بشــكل ال يخطــر علــى بــال .وهــو وفــق هــذه الصــورة
عبــارة منجــم درر نفيســة ال ينبغــي أن يعهــد بهــا إال إلــى صائــغ متمــرس فــي صقــل الجواهــر الثمينــة.
وترمــي رؤيتنــا فــي هــذا الشــأن إلــى وضــع الطفــل فــي صلــب السياســات العموميــة بغيــة العمــل علــى إعتاقــه وتحر يــره مــن
جميــع األعبــاء التــي يفرضهــا عليــه عالــم الكبــار ،حتــى يتمكــن مــن إطــاق العنــان إلمكاناتــه وقدراتــه اإلبداعيــة الكامنــة التــي تزخــر
بالثــروة والتــي ال يمكــن حصرهــا فقــط فــي تنشــئته علــى أســاس أن يكــون شــخصا يتمتــع بقابليــة للتوظيــف .فالطفــل الــذي يحظــى
بشــخص يفهمــه ويوفــر لــه الحــب والراحــة النفســية والحر يــة يخــرج أفضــل مــا فيــه مــن طاقــات تفيــده فيــه حياتــه وتفيــد فــي
تحقيــق النمــاء لإلنســانية.
إن إظهار االحترام تجاه طبيعة الطفل هو أسمى دليل على صفاء االعتقاد الروحي وعلى إبداء االحترام الواجب للخالق.

1.من أجل منظومة اجتماعية لفائدة الطفل
يتلخــص منظورنــا فــي هــذا الصــدد فيمــا يلــي :يجــب أن يوضــع الطفــل وكــذا مســألة الحفــاظ علــى صحتــه العقليــة فــي صلب جميع
المخططــات والسياســات العموميــة .كمــا يجــب أن تتــم مراجعــة التصــور الــذي يتبنــاه الكبــار إزاء الطفــل (التربويــون والسياســيون
والمجتمــع بشــكل عــام) فــي جوهــره واعتمــاد معنــى يتســم بحــس روحــي وعالمــي فــي هــذا الصــدد .فمــن خــال الحفــاظ
علــى صفــاء الطفــل وعلــى طاقاتــه الفطر يــة ،يمكــن أن نجعــل منــه فــي المســتقبل ذاك المواطــن البالــغ الــذي يســاهم فــي
ازدهــار بــاده.
وإذا كان البــد مــن إنشــاء نمــوذج تنمــوي جديــد فــي المغــرب ،فيجــب أن يتــم إنشــاؤه فــي ظــل منظومــة إيكولوجيــة اجتماعيــة
لفائــدة الطفــل .وبالتالــي ،فالخيــار محســوم ســلفا إمــا أن يوضــع الطفــل فــي صميــم السياســات التنمويــة إمــا لــن تكــون هنــاك
أصــا تنميــة فــي المغــرب .لقــد حــان الوقــت إلطــاق ثــورة مــن أجــل الطفــل 36فــي المغــرب.

 )36هذا ما طمحت السيدة ماريا مونتيسوري إليه من صميم أعماق قلبها منذ سنة .1896
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« إن بناء طفل قوي أسهل من إصالح شخص بالغ مكسور».37
فــي الوقــت الراهــن ،تتلخــص التدابيــر المتخــذة لضمــان الحفــاظ علــى الصحــة العقليــة وعلــى إحســاس الطفــل في ترســانة تشــريعية
قائمــة أساســا علــى اإلكــراه ،والتــي تدفــع بالدولــة إلــى التدخــل بشــكل اســتباقي .ونقتــرح فــي هــذا الصــدد عــددا مــن التدابيــر
الوقائيــة الكفيلــة بمواكبــة اآلبــاء خــال مشــوارهم فــي تلبيــة احتياجــات األطفــال.
أيــا كانــت طبيعــة النشــاط المنتــج للثــروة والخدمــات التــي تؤثــر علــى اقتصــاد البلــد ،تعمــل الدولــة مــن أجــل ضبطــه علــى ســن
أنظمــة مراقبــة وتصار يــح ودفاتــر تحمــات وعقود-برنامــج .لكــن فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى نفســية الطفــل وموروثــه اإلنســاني،
فالمالحــظ أن الدولــة تتــرك أمــر تدبيــر هــذا الشــأن إلــى الصدفــة وإلــى طبيعــة الصحــة العقليــة للبالغيــن ومزاجهــم .لكــن مــا يتــم
إغفالــه هنــا هــو أن الطفــل ليــس فــي ملكيــة الوالديــن أو الدولــة ،بــل هــو ملــك لنفســه وملــك لإلنســانية وال ينبغــي ألحــد أن
يســمح لنفســه باالســتحواذ عليــه.
«فنحــن ال نولــد آبــاء ،بــل نصبــح كذلــك» .ويصــح باألحــرى أن نقــول اننــا نصبــح كذلــك فــي وقــت الحــق ال ســيما علــى حســاب األطفــال،
وخاصــة البكــر منهم.
فــي مواجهــة اضمحــال نمــط األســرة التقليديــة التــي حرصــت علــى تناقــل أساســيات التربيــة تواتــرا عبــر األجيــال ،بــات لزامــا اليــوم
مواكبــة اآلبــاء فــي مهامهــم التربويــة .38إذ ال يجــب تــرك آبــاء المســتقبل بمفردهــم فــي مواجهــة أمــور التربيــة بــل يجــب
توعيتهــم وتعريفهــم بــكل مــا يتعلــق بســيكولوجية الطفــل والتربيــة التــي تنبــذ العنــف ،وحســن رعايــة األطفــال .مــن جهتهــا ،يجــب
علــى الدولــة إحــداث مراكــز اجتماعيــة حيــث يمكــن للوالديــن طلــب النصــح والمشــورة وكــذا تدريبهــم علــى القيــام بهــذه المهمــة
الحيويــة .وســتمكن هــذه المراكــز أيضــا مــن توعيــة البالغيــن بدورهــم وبالحــدود التــي يتعيــن عليهــم احترامهــا أو حتــى باالشــتغال
مســبقا علــى النواقــص التــي تشــوب شــخصيتهم لتجنــب التأثيــر علــى الطفــل الحقــا.
.بمن أجل سياسة عمومية تتمحور حول الطفل
تثميــن الوقــت الــذي نقضيــه مــع األطفــال  :تقتضــي أي منظومــة إيكولوجيــة اجتماعيــة تعنــى بالطفــل إحــداث تقــارب
فعلــي بيــن السياســات العموميــة التــي تتبناهــا الدولــة .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب علــى الدولــة والمجتمــع واألفــراد اعتبــار الطفــل
قيمــة نوعيــة أساســية تنــدرج ضمــن مقومــات الميثــاق االجتماعــي الــذي يربطهــم وأيضــا إدراجــه فــي النصــوص األساســية التــي
تنظــم شــؤون البــاد.
وعليــه ،يجــب أن تشــمل محــاور حســاب الثــروة فــي البلــدان تقييــم الوقــت واألنشــطة التــي تســتهلك فــي رعايــة الطفــل .ويتعيــن
اعتمــاد المبــدأ الــذي ينــص علــى أن البالــغ الــذي يرعــى طفــا فهــو بذلــك يخلــق قيمــة نوعيــة تغنــي المجتمــع .وباعتبــار أن الطفــل
ثــروة أساســية لألمــة ،فمــن الطبيعــي أن يصنــف الوقــت المســتغرق فــي رعايتــه علــى أنــه وقــت إنتــاج .ووفــق هــذه الطريقــة،
تحســب البلــدان االســكندنافية فــي ناتجهــا الداخلــي الخــام ،الوقــت الــذي يقضيــه األفــراد فــي رعايــة أســرهم.
تقــارب السياســات العموميــة  :ال يمكــن أن تكــون السياســات العموميــة فــي خدمــة األطفــال إال إذا تــم اتخاذهــا وفقــا
لمبــدأ واقــع الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن ووفقــا لمقاربــة تصاعديــة .فــي ســياق هــذا التقر يــر ،ال ندعــي تقديــم حصيلــة ترصــد كل
التقاربــات السياســات العموميــة الضرور يــة ،ولكــن إعطــاء بعــض األمثلــة علــى عــدم التقــارب ســتمكن مــن إلقــاء الضــوء علــى
بعــض االنحرافــات الحاليــة التــي هــي مصــدر االســتياء االجتماعــي.

  )37فريدريك دوجالس  ....أمريكي.
  )38وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان ،ال سيما فرنسا والبلدان اإلسكندنافية.
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تتزامــن أوقــات مغــادرة المدرســة مــع أوقــات نهايــة الــدوام الرســمي .بعبــارة أخــرى ،إمــا أن األطفــال يضطــرون إلــى انتظــار
اآلبــاء فــي الشــارع أو أن اآلبــاء هــم مــن يضطــرون لمغــادرة مقــر العمــل قبــل نهايــة الــدوام .ووضــع كهــذا ،يســهم فــي خلــق
االزدحــام والتوتــر ومز يــد مــن التلــوث .لكــن هــذا الوضــع يدفــع المغاربــة باألســاس إلــى القيــام بعمــل غيــر مشــروع يتمثــل فــي
اللجــوء إلــى الغــش فــي احتــرام توقيــت الــدوام مــن أجــل الوفــاء بواجباتهــم المشــروعة.
بقــرار مــن وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي ،يخلــى ســبيل األطفــال بعــد ظهــر األربعــاء إال أن الوظيفــة العموميــة ال تنــص علــى
شــيء مماثــل ،ولنــا أن نتصــور الوضــع فــي حــال كان األبــوان موظفــان.
وكمثــال أخيــر ،تقــرر وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي تعطيــل الدراســة لعــدة أيــام لكــن هــذه العطــل ال تتناســب إطالقــا مــع العطــل
فــي عالــم الشــغل.
هــذه مجموعــة مــن المعــادالت العســيرة والتــي آثــرت الدولــة فــي مواجهتهــا تــرك اآلبــاء واألطفــال ليتدبــروا مصيرهــم
بمفردهــم .وأمــام هــذه الورطــة ،أكيــد أن الحــل ســيكون إمــا علــى حســاب دخــل األســرة أو علــى حســاب الرعايــة األســرية ،فــي
حيــن أن الدولــة تملصــت مــن تقــدم الحلــول ألي أحــد.
توضــح هــذه األمثلــة أن السياســات العموميــة ،التــي لهــا تأثيــر اجتماعــي فــوري وبشــكل يومــي يتــم اتخاذهــا دون تشــاور
وبــدون تبصــر .ويظهــر هــذا الوضــع عــدم التقــارب بيــن ســاعدي الدولــة نفســها ،واألمــر الــذي يعكــس غيــاب تفكيــر شــمولي
بخصــوص الشــأن المجتمعــي.
ولإلشارة ،فقد تم إدراج مقترحات ملموسة في القسم الخاص بالتوصيات.
.جمدرسة الحياة
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مقتــرح مدرســة الحيــاة بســيطة للغايــة :إن المدرســة ،مــن خــال التصميــم المقتــرح ،تأتــي علــى شــكل فضــاء يضــم العديــد مــن
الورشــات العمليــة أو علــى هيئــة معــرض للمهــن وللمعــارف وللعلــوم والمهــارات اإلنســانية .وباختصــار ،ســتصبح المدرســة
متالئمــة مــع الحيــاة الواقعيــة ومــع العالــم الــذي يعيــش فيــه األطفــال.
ومــن خــال هــذه الورشــات والممارســات ،ســيتمكن الطفــل مــن اكتســاب المهــارات النظر يــة .فمــن خــال الطهــي ســيتمكن
الطفــل علــى اســتيعاب أساســيات الرياضيــات واألوزان والمقاييــس والحســاب والتفاعــات الكيميائيــة األساســية .ومــن خــال
البســتنة ســيتعلم الطفــل مبــادئ علــم الحيــاة واألرض .ومــن خــال النزهــات فــي أحضــان الطبيعــة سينشــئ الطفــل فكــرة حيــة
عــن النهــر ،والمحيــط ،والجبــال ،واألرصــاد الجويــة ،والصفائــح التكتونيــة ،والمــد والجــزر .مــن خــال العمــل اليــدوي ســيتعلم الطفــل
مبــادئ قيــاس الزوايــا ،ونظر يــات فيثاغــورس ودافعــة أرخميــدس .ومــن خــال المســرح ،ســيتعلم الطفــل التناغــم الموســيقي
فــي اللغــة ،ومــن خــال الغنــاء ســيتعلم اللغــات األجنبيــة.

  )39على سبيل التوضيح ،المدرسة التي نتطرق إليها تهم مرحلة روض األطفال والمرحلة االبتدائية.
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وللتوضيــح ،فــكل مــا تــم اقتراحــه يشــمل أنشــطة تصلــح فــي مرحلــة روض األطفــال ،التــي تعــد األســاس المتيــن الــذي يدعــم
التحصيــل فــي المدرســة .وحســب هــذه المنهجيــة ،يمكــن الجمــع بيــن أطفــال مــن أعمــار مختلفــة لتيســير تمر يــر المهــارات وغــرس
قيــم التــآزر االجتماعــي والتعاطــف بيــن األطفــال.
لذلــك ،تقتــرح مدرســة الحيــاة أن تجعــل مــن التجــارب والنزهــات المدرســية أســاس برنامجهــا التربــوي وجدولهــا الزمنــي ،فــي حيــن
تشــكل الــدروس النظر يــة أمــرا ثانويــة .لقــد حــان الوقــت للتخلــي عــن المنهجيــة الحاليــة المتجــاوزة والتــي تعتمــد علــى اإلحصائيــات
وتقــوم علــى تصــور ثنائــي األبعــاد مــع بعــض التنميــق.
فــي مرحلــة روض األطفــال والمدرســة االبتدائيــة ،ينبغــي اعتمــاد منهجيــة التحصيــل مــن خــال التجربــة وخصــه بمســاحة كبيــرة ،فــي
حيــن يمكــن التركيــز علــى الــدروس النظر يــة خــال المرحلــة االعداديــة ،ال ســيما بالنســبة ألولئــك الذيــن ســيختارون المســار األكاديمــي
والجامعي.
كــم ســتكون دهشــة هــؤالء األطفــال كبيــرة وفرحتهــم غامــرة عنــد االلتحــاق بالمدرســة .وفــي غمــرة هــذه األجــواء ،كم ســتكون
عمليــة التعلــم والنضــج الــذي ســيحرزونه ســريعة أكثــر ممــا هــي عليــه اآلن .ســيكون األمــر بالنســبة لألطفــال أشــبه بالســحر!
وســتمكن هــذه المنظومــة مــن تزويــد األطفــال بمهــارات الحيــاة اليوميــة ،ممــا ســيجعلهم أكثــر اســتقاللية فــي ســن مبكــرة
للغايــة ويجعــل منهــم عنــد البلــوغ اشــخاصا مســؤولين فــي المســتقبل .وبحكــم أن هــذه األوراش تســمح للطفــل بتــذوق لــذة
المهــارات الحياتيــة المختلفــة ،فســينجذب بالتالــي مــن تلقــاء نفســه وحســب ميوالتــه إلــى تلــك التــي تتماشــى مــع المواهــب
والملــكات التــي يتمتــع بهــا.
ينبغــي تحديــد مســتوى أساســي موحــد بالنســبة للقواعــد اللغويــة والحســاب يتعيــن علــى جميــع التالميــذ تحصيلــه .حيــث يجــب
علــى هــؤالء اكتســابه بمــرور حيــز معتبــر مــن الوقــت ،وذلــك مراعــاة لوثيــرة التعلــم لــدى كل طفــل .وفــي حــال لــم يتمكــن الطفــل
مــن تحصيــل هــذا المســتوى ،ســيتعين علــى المعلــم تكييــف منهجيتــه فــي التعليــم واقتــراح نمــط مواكبــة خــاص بالطفــل المتعثــر.
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2.من أجل منظومة تعليمية تتماشى مع تحديات المجتمع المغربي
ال يمكــن للمجتمعــات أن تتطــور وتزدهــر إال بقــدر مــا توليــه مــن األهميــة لمنظومتهــا التعليميــة .واليــوم أكثــر مــن أي وقــت
مضــى ،ففــي ظــل عالــم يســير نحــو التكنولوجيــات الجديــدة بخطــى متســارعة ،باتــت مســألة تحســين المنظومــة التعليمــة أمــرا
حتميــا.
وليــس مــن العبــث التذكيــر مــرارا بــأن التعليــم يشــكل قطــاع مصير يــا ويعتبــر اللبنــة التــي يقــوم علــى أساســها أي تقــدم اقتصــادي
واجتماعــي .فــي الواقــع ،يعــد االســتثمار فــي العنصــر البشــري مــن خــال تحســين المنظومــة التعليمــة الركيــزة األساســية لتحقيــق
التنميــة المســتدامة والشــاملة.
وبالتالــي ،يجــب التعامــل مــع قضيــة المنظومــة التعليميــة علــى اعتبارهــا مشــروعا مجتمعيــا شــامال ومتماســكا يهــدف إلــى
تكويــن مواطــن الغــد.
لقــد حــان الوقــت إلعــادة التــوازن بيــن االســتراتيجيات واألولويــات الوطنيــة ،ويجــب أن يصبــح التعليــم أولــى األولويــات الوطنيــة
وفعاليتــه فــي المرتبــة الثانيــة ثــم نجاعتــه فــي الثالثــة!
.أالخيار اإلنساني وورش البنية المعرفية
وحســب رأي الســيد عبــد الرحمــن الصديقــي 40الــذي تقاســم تشــاطره معنــا خــال مؤتمــر نظمــه «المنتــدى» فــي طنجــة ســنة
 ،2018يجــب علينــا أن نســتلهم التجربــة مــن المســار الــذي ســلكته بعــض دول جنــوب شــرق آســيا ،والتــي ركــزت مقاربتهــا التنمويــة
علــى العنصــر البشــري وأولــت اهتمامــا كبيــرا بتطويــر التعليــم قبــل تطويــر البنيــة التحتيــة .وهــذا هــو نفــس المســار الــذي ســلكه
عــدد مــن البلــدان فــي أمر يــكا الوســطى والجنوبيــة وال ســيما كوســتاريكا.

المنظومات التعليمة الناجحة في جنوب شرق آسيا
المنظومــة التعليمــة فــي ســنغافورة  :وتعتبــر اليــوم مــن بيــن أفضــل المنظومــات عبــر العالــم بعــد إخضاعهــا لثالثــة
إصالحــات أساســية .بدايــة تحســين مســتوى محــو األميــة ،ثــم بلــورة منظومــة تربويــة جيــدة ،وأخيــرا ،تحســين تكويــن المعلميــن
ودمــج موضوعــات متنوعــة وفــق مفاهيــم أوســع ،تشــمل الرياضــة والفنــون.
نمــوذج شــنغهاي  :لقــد مــر هــذا النمــوذج بمراحــل كبيــرة مــن اإلصــاح انطلقــت بدايــة فــي الثمانينيــات ،مــن خــال منــح
الطــاب فرصــة اختيــار البرامــج .ثــم فــي فتــرة التســعينات ،مــن خــال دمــج العلــوم اإلنســانية مــن أجــل ز يــادة تحفيــز فضــول طــاب.
وقــد أصبــح ذلــك ممكنــا مــن خــال قــدرة المعلميــن علــى تقديــم أنشــطة بنــاءة لتعز يــز التعلــم بــدال مــن االعتمــاد علــى المحاضرات.

المنظومــة التعليمــة فــي هونــغ كونــغ
مــن الحفــظ واالســتظهار.

النمــوذج التايوانــي
بالوســائل الرقميــة.

 :لقــد عملــت هــذه المنظومــة علــى تعز يــز مهــارات التحليــل والتفكيــر بــدال

 :لقــد دمــج هــذا النمــوذج تكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل مــن خــال تجهيــز المؤسســات التعليميــة
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بالنســبة لهــذا الخبيــر ،يتطلــب تحقيــق هــذا المطمــح القيــام بعمــل مشــترك علــى مســتوى المشــاريع األساســية الثالثــة أال وهــي
البنيــة التحتيــة والبنيــة الفوقيــة والبنيــة المعرفيــة ،كل هــذا فــي ســبيل ضمــان تنميــة مســتدامة تتماشــى مــع متطلبــات العصــر.
ويعتبــر الباحــث أن البنيــة المعرفيــة تشــكل المنعطــف الحاســم فــي هــذه اللحظــة ،طالمــا أن امتــاك المعلومــات ومعالجتهــا
ونشــرها هــو مــا يتيــح تطويــر القــدرة التنافســية.
.بالدور الجوهري للمعلم
بغــض النظــر عــن الجانــب التقنــي والفكــري مــن مهمتــه ،يعتبــر المعلــم والمحــور األساســي للعقــد االجتماعــي الجديــد الــذي نحــن
بصــدد بلورتــه جميعــا .ففــي مقالــة رائعــة ،يــرى الفيلســوف الفرنســي فرانســوا كزافييــه بيالمــي أن الحاجــة الملحــة لنقــل القيــم
واألفــكار هــي التــي شــكلت أســاس الثقافــة وأســاس المجتمــع الفرنســي .ويمكــن اقتبــاس فكــرة هــذا الفيلســوف وتنزيلهــا
علــى الحالــة المغربيــة شــريطة أن يتحمــل المعلــم مســؤولية حمايــة هــذا العقــد االجتماعــي وإعــداد عقــول تتســم بالعقالنيــة
وبالمواطنــة وتكــون قــادرة علــى إعــادة التفكيــر فــي هــذا العقــد باســتمرار.
إعــادة التفكيــر فــي وضعيــة المدرســين  :مــن خــال وضعهــم فــي ر يــاض األطفــال والمــدارس االبتدائيــة ،يعهــد إلــى
معلمــي هــذه المؤسســات بــدرر وجواهــر المســتقبل ،وبالتالــي فــإن أي تصــرف خاطــي صــادر عنهــم ســتنجم عنــه أعطــاب مزمنــة
علــى أحاســيس الطفــل .فهــم بهــذا المعنــى يحــددون بالكامــل مســتقبل مصيــر التنميــة والتعليــم بالنســبة للطفــل.
وبالتالــي ،فحســب فلســفة مدرســة الحيــاة ،ينبغــي عكــس مقيــاس القيــم والمكانــة لصالــح المعلميــن ،بحيــث أن المعلميــن الذيــن
يربطهــم اتصــال مباشــر مــع األطفــال الصغــار هــم الذيــن يجــب أن يتلقــوا أكبــر قــدر مــن التكويــن والحوافــز الماليــة وليــس المعلميــن
علــى المســتوى األكاديمــي.
وبالتــاي ،فقبــل منــح هــذا الشــأن إلــى شــخص مــا ،يتعيــن إخضاعــه النتقــاء صــارم عنــد االلتحــاق ،بحيــث ال يقبــل إال األشــخاص الذيــن
يتوفــرون علــى كفــاءة مهنيــة فعليــة فقــط .وســيكون الزمــا علــى معلمــي المســتقبل بدايــة الخضــوع إلــى اختبــارات شــخصية
ونفســية وذلــك حفاظــا علــى الســامة النفســية لألطفــال .وفــي هــذه المرحلــة ،يستحســن اســتقطاب حملــة دبلومــات مــن
مســتوى الماجســتير مــع التركيــز علــى ضــرورة اإللمــام بعلــم نفــس الطفــل والتواصــل الــذي ينبــذ العنــف .وتســتدعي المرحلــة
االســتعجالية تبنــي مفهــوم جديــد للعمــل والقطــع مــع الممارســات التقليديــة .ويجــب انتقــاء المعلميــن علــى أســاس كفاءتهــم
وأخالقهــم وحبهــم للمهنــة التــي تعتبــر مفتــاح النجــاح ،وكــذا علــى أســاس المحفــزات التــي تدفــع المرشــح لممارســة هــذه
المهنــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،سيشــهد معلــم العصــر الرقمــي حــدوث تغيــرات متســارعة ســتطال وظيفتــه ،وبالتالــي ســيكون عليــه أن
يتوفــر علــى مــا يكفــي مــن المهــارات التــي تمكنــه مــن اســتيعاب هــذه التغييــرات ومــن فهــم وثيــرة تعقيــد مهمتــه والتأثيــر الــذي
ســيتركه .ومــن هنــا ،يجــب العمــل علــى تكويــن المعلميــن وفــق البيداغوجيــات الجديــدة مــع مراعــاة إدراج الوســائل التكنولوجيــة
المســتخدمة فــي التعليــم باعتبارهــا وســائل ديداكتيكيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن يســتفيد المعلمــون مــن التكويــن المهنــي
المســتمر مــن أجــل مواكبــة وثيــرة االبتــكارات التعليميــة.
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مسار المقاولة االجتماعية
تعــد المقاولــة االجتماعيــة شــكال مــن أشــكال العمــل المقاوالتــي الــذي يصــب فــي خدمــة المصلحــة العامــة .وال يقتصــر هدفهــا
النهائــي علــى تحقيــق الربــح بــل تعتبــر وســيلة يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق أهــداف أوســع ،إذ أن أولوياتهــا تكــون إمــا اجتماعيــة أو
مجتمعيــة و/أو بيئيــة.
على سبيل التوضيح ،يجب التمييز بين التربية على المقاولة وبين التربية المقاوالتية.
بخصــوص التربيــة علــى المقاولــة ،فهــي بهــذا المعنــى تحيــل علــى عمليــة بيداغوجيــة تنــدرج ضمــن تشــجيع األنشــطة المقاوالتيــة
والســلوكيات والعقليــات المرتبطــة بهــذا الشــأن .وفــي هــذا الصــدد ،يمكــن أن نفهــم التربيــة علــى المقاولــة مــن خــال أهدافهــا
الرئيســية ،حيــث يتعيــن التمييــز بيــن التربيــة علــى المقاولــة وبيــن التربيــة مــن أجــل المقاولــة وبيــن التعليــم مــن خــال المقاولــة .فــي
حيــن أن الثانيــة تصنــف علــى أنهــا مقاوالتيــة كونهــا تهــدف إلــى إعــداد وتطويــر التصــورات والســلوكيات والمهــارات المقاوالتيــة.
أما بالنسبة للمقاولة االجتماعية فتقوم على أساس المقاوالت االجتماعية أو التعاونيات التعليمية التي تخدم التعليم.
االبتــكارات التعليميــة باعتبارهــا وســيلة إلصــاح المنظومــة التعليميــة  :لقــد أحدثــت االبتــكارات التعليميــة ثــورة
فــي ممارســة التدر يــس حــول العالــم وغيــرت مــن العــادات التــي تنهجهــا .ويتعلــق األمــر هنــا بعمليــة تدفــع بالمعلــم لخــوض غمــار
الصعوبــات واالكتشــافات ،وتدفعــه أيضــا لتجنــب الريبــة والفشــل والشــك .كمــا تتيــح مــن جهــة أخــرى للمتعلميــن الحصــول علــى
تكويــن أفضــل مــن خــال اعتمــاد بيداغوجيــة هادفــة وتحفزهــم علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل.
وتتمحور االبتكارات التعليمية حول ثالثة أبعاد :
ابتكار المناهج  :يشير إلى االبتكار المنجز في مجال البرامج.االبتــكار البيداغوجــي  :ويتعلــق بالــدروس والوســائل البيداغوجيــة والتعليميــة التــي يســتخدمها المعلــم.وهــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى البيداغوجيــة الفعالــة والتــي تعــرف أيضــا بالبيداغوجيــة الجديــدة.
يتعين على المعلمين لفت انتباه التالميذ واهتمامهم بطريقة جديدة وبالتالي هناك حاجة لتطوير مقاربة إبداعية.
االبتــكار التنظيمــي  :ويتعلــق باالبتــكار داخــل المؤسســات والبعثــات وأنشــطة األفــراد .وهــذا يعنــي دمــج الوســائلالتكنولوجيــة فــي المؤسســات التعليميــة.
-أكيد أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتيح إمكانات كبيرة لدعم البيداغوجيات المبتكرة ،لكنها ليست عنصرا سحريا.
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.جالوجه الجديد للمدرسة
ال ينبغــي االقتصــار علــى إحــداث تغييــر علــى مســتوى الكبــار والمجتمــع فقــط ألنهــم ليســوا العناصــر الوحيــدة فــي المنظومــة
االجتماعيــة للطفــل التــي تحتــاج إلــى مراجعــة .والغر يــب أن المنظومــة التعليمــة المغربيــة تتمتــع بقــدرة فر يــدة علــى إخمــاد قــدرات
التعلــم الفطر يــة لــدى الطفــل .كونهــا تعمــل علــى جعلــه يحــس باإلحبــاط ،وتجعلــه شــديد االعتمــاد علــى غيــره ،وتوهمــه أنــه
أمــام صعوبــات داهمــة ،وتدفــع بــه إلــى إنــكار مواهبــه اإلبداعيــة وطابعــه الفر يــد ،وبهــذه الطريقــة تســهم فــي إبطــاء نمــو
الطفــل.
وفي هذا اإلطار بالضبط يندرج مقترح مشروع طراز جديد للمدرسة من وإلى بالطفل.
يجــب أن تكــون المدرســة فضــاء يتيــح التعلــم بــكل أريحيــة  :وبالطبــع ال يمكــن إحــداث فضــاء كهــذا إال باســتبعاد
كل مــا مــن شــأنه أن يثيــر اإلحســاس بالضغــط أو بالتوتــر أو يحــرض علــى المتميــز أو يعمــل علــى تأجيــج المنافســة بيــن الطــاب .إذ أن
أي مصــدر للتوتــر مــن شــأنه أن يولــد إحساســا بالخــوف مــن الفشــل لــدى الطفــل .وهــذا بالضبــط هــو الســبب الرئيســي لفقــدان
الطفــل لقدرتــه علــى التعلــم ،وإلخمــاد حماســه للتحصيــل .وهــذا فضــا عمــا إذا كان األبــوان يطلقــان أحكامــا فــي حــق الطفــل بنــاء
علــى فشــله ،فبهــذه الطريقــة يتولــد لــدى الطفــل االعتقــاد النفســي بأنــه غيــر محبــوب وغيــر مرغــوب فيــه .وتفضــي كل هــذه
إلــى الوقــوع فــي فــخ حلقــة مفرغــة تقــود إلــى العديــد مــن االنحرافــات الفرديــة واالجتماعيــة.
يجــب أيضــا تكييــف توقيــت تمــدرس األطفــال .فكمــا هــو الشــأن بالنســبة للكبــار الذيــن يســتهلون عمــل بوتيــرة سلســة مريحــة ،حيــث
يتيحــون ألنفســهم بعــض الوقــت للتفاعــل مــع زمالئهــم أثنــاء احتســاء فنجــان القهــوة قبــل بــدء يومهــم ،يجــب التعامــل مــع
األطفــال علــى نفــس المنــوال والســماح لهــم ببــدء يومهــم الدراســي وفــق وتيــرة تتناســب مــع طبيعتهــم .وعليــه ،يتعيــن جعــل
الســاعة األولــى فــي المدرســة كفتــرة تتيــح للطفــل التكيــف مــع الفضــاء الــذي هــو فيــه وفــق وتيرتــه الخاصــة بمــا يســمح لــه بربــط
التواصــل مــع البيئــة المحيطــة ومــع أقرانــه ،مــع إمكانيــة ولولجــه إلــى مختلــف الفضــاءات الرياضيــة والموســيقية وفســحة اللعــب
وكــذا فضــاءات القــراءة .وينبغــي تأجيــل بدايــة الحصــص الدراســية حتــى نهايــة هــذه الســاعة .وبهــذه الطريقــة ،يصيــر باإلمــكان
احتــرام وثيــرة نــوم كل طفــل ،وتســهيل عمليــة تأقلــم األطفــال وكــذا تقليــل التوتــر لــدى البالغيــن واألطفــال علــى حــد ســواء .وإذا
مــا تــم اإلعــداد بإحــكام لهــذا الترحيــب الصباحــي ،فســيكون األطفــال أول مــن يرغــب فــي الوصــول مبكــرا لالســتفادة مــن هــذه
الســاعة التــي ينعمــون فيهــا باالســتراحة والترفيــه.
وبالمــوازاة مــع ذلــك ،يجــب الحــرص علــى مســالة مهمــة وهــي انتهــاء المدرســة فــي المدرســة .ألنــه بنهايــة المدرســة يكــون
الطفــل علــى موعــد مــع حياتــه الخاصــة ،حيــث يكــون حــرا فــي االنكبــاب علــى اهتماماتــه الخاصــة وبتطويــر مواهبــه .ومــن دون
واجبــات منزليــة ،وال مراجعــة ،إذ أن كل هــذه األشــياء يجــب إتمامهــا فــي المدرســة .ومــن شــأن أمــر كهــذا ،التقليــل مــن الشــعور
بالضغــط لــدى األطفــال واآلبــاء علــى حــد ســواء وســيخلق نوعــا مــن األريحيــة فــي العالقــة بيــن الوالديــن والطفــل.
وأخيــرا ،مــن بيــن المقترحــات المهمــة أيضــا ،أن يكــون للطفــل معلــم واحــد فقــط فــي الســنة يتكلــف بتدريســه جميــع المــواد .ألن
الطفــل يتعلــم حتــى ســن  10ســنوات عــن طر يــق العاطفــة .وفــي هــذه المرحلــة ،يكــون الطفــل بحاجــة إلــى شــخص بالــغ يتخــذه
كمرجــع وســند نفســي حتــى يشــعر باألمــان واالســتقرار .ويتيــح الوجــود المســتمر لنفــس الشــخص بجانــب الطفــل خلــق عالقــة ثقــة
تســمح لهــذا األخيــر باإلفصــاح عــن المصاعــب التــي يواجهــا والطموحــات التــي ينشــدها .وواقــع الحــال أن المنظومــة المغربيــة
الخاصــة والعموميــة تفــرض علــى الطفــل منــذ عامــه الخامــس التعامــل مــع العديــد مــن المعلميــن الذيــن يتناوبــون فــي نفــس
اليــوم علــى تعليمــه (أحيانــا مــن  6إلــى  7مدرســين) .ويولــد هــذا الوضــع لــدى الطفــل شــعورا بالتوتــر وبضــرورة التكيــف كل هــؤالء
وبعــدم الشــعور باألمــان .ومــن شــأن هــذا األمــر أن يز يــد مــن الضغــوط النفســية لــدى الطفــل وكــذا األعبــاء المجهــدة التــي
تشــكل حمــا ثقيــا بالنســبة إليهــم .فــي حيــن أنــه بوجــود معلــم واحــد ،فســيكون بمقــدوره إجــراء تقييــم شــامل بخصــوص الطفــل
وقدراتــه الكليــة واحتياجاتــه طــوال اليــوم أو علــى مــدى فتــرة معينــة مــن الزمــن.
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يجــب أن تكــون المدرســة مدرســة المســاواة  :مــن غيــر المقبــول بتاتــا أن يعانــي الطفــل البــؤس االجتماعــي والفكــري
المرتبــط بالبيئــة التــي ولــد فيهــا .يجــب أن توفــر المدرســة نفــس الفــرص لجميــع األطفــال علــى قــدم المســاواة و نفــس مســتوى
التنميــة واإلمكانــات اإلبداعيــة ،بغــض النظــر عــن خلفيتهــم االجتماعيــة ،ســواء كانــوا ينحــدرون مــن بيئــة حضر يــة أو قرويــة أو انتقلــوا
مــن هــذه إلــى تلــك أو مــا إذا كانــوا يعانــون مــن صعوبــات جســدية أو عقليــة.
مــن بيــن التدابيــر المقترحــة فــي هــذا الصــدد ،يتعيــن الحــرص علــى ضمــان اســتقاللية التلميــذ خــال مرحلــة التعلــم :يجــب أن يقتصــر
محتــوى البرنامــج حصر يــا علــى مــواد يمكــن اســتيعابها بشــكل كامــل داخــل الفصــل الدراســي مــن قبــل الطفــل دون الحاجــة إلــى
مســاعدة خارجيــة (باالســتعانة بالديــن أو بمــدرس خصوصــي) وذلــك ضمانــا لتكافــؤ الفــرص والســيما فــي المناطــق القرويــة .ومــن
شــأن هــذا األمــر أن يحــرر األطفــال مــن قيــود إكراهــات الخضــوع للســاعات اإلضافيــة داخــل مؤسســات خاصــة تشــكل بدورهــا مصــدر
ضغــط إضافــي وعــبء مالــي بالنســبة لألســر.
أمــا بخصــوص األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات خاصــة ،فيتيعــن تمكينهــم مــن االســتفادة مــن دروس دعــم داخــل المؤسســة
يؤمنهــا معلمــون متخصصــون مــن داخــل المؤسســة .ومــن أجــل ضمــان المســاوات بيــن الجميــع ،يجــب األخــذ بعين االعتبــار الظروف
الخاصــة باألطفــال الذيــن ينحــدرون مــن المناطــق القرويــة .فمــن الضــروري تكييــف البرنامــج الخــاص بالمناطــق القرويــة حتــى يتوافــق
مــع الحيــاة اليوميــة لألطفــال ،ومــع ثقافتهــم ،التــي يتعيــن تثمينهــا وتعزيزيهــا مــع الحــرص علــى االنفتــاح علــى العالــم الخارجــي.
ففــي المناطــق القرويــة ،ال تعتبــر المدرســة المحــور الوحيــد الــذي تــدور فــي فلكــه حيــاة الطفــل ،حيــث أن هــذا األخيــر يتعيــن عليــه
القيــام بأنشــطة أخــرى أكثــر أهميــة بالنســبة لصيــرورة الحيــاة فــي العالــم القــروي.
المدرســة العموميــة  :يتميــز المغــرب بوضــع فر يــد بيــن بلــدان العالــم .إذ كيــف يمكــن بنــاء أمــة موحــدة حــول ميثــاق
اجتماعــي شــامل فــي حيــن أن كل فئــة مــن مواطنيهــا المســتقبليين تشــعر علــى أنهــا مختلفــة عــن اآلخر يــن بحســب المدرســة
التــي ترتادهــا ،وتتبنــى مبــادئ ومعتقــدات وقيــم ونمــط التفكيــر مختلــف؟
مــن غيــر المعقــول تكليــف المــدارس الخاصــة ،التــي هــي فــي واقــع األمــر مقــاوالت تســعى إلــى تحقيــق أهــداف تجار يــة محضــة،
بتولــي تنشــئة أهــم مــورد مــن مــوارد الدولــة وعصــب مســتقبلها ونموهــا وإشــعاعها .ويتفاقــم ســوء الفهــم هــذا عندمــا
يعهــد المغــرب لــدول أجنبيــة بتربيــة براعــم مواطنيــه.
ويتعيــن التنبــه علــى هــذا األمــر علــى اعتبــار أن الجيــل الصاعــد ســيجهل مــا معنــى أن يكــون مغربيــا .وقــد تخلــق هــذه المنظومــات
شــرخا داخــل المجتمــع المغربــي وانقســاما بيــن التوجهــات والقيــم المتباينــة .وبمــرور الوقــت ،ســتضيع القواســم المشــتركة،
التــي يفتــرض أن توحــد بيــن هــذه األجيــال الصاعــدة ،تبعــا لالنتمــاء إلــى هــذا الحــي أو ذاك أو هــذه المدينــة أو تلــك وأيضــا حســب
المنظومــة التعليميــة المختــار .وســنجهل كلنــا مــاذا يعنــي أن تكــون مغاربــا .ومــن شــأن وضــع كهــذا مفاقمــة هجــرة األدمغــة.
فمــن الواضــح أن هــؤالء األجيــال مــن األطفــال الذيــن يتلقــون تعليمهــم «وفــق نمــط خارجــي» علــى الرغــم مــن تواجدهــم علــى
التــراب المغربــي ،سيشــكلون أســرابا مــن المهاجر يــن المحتمليــن مــن عقــول الغــد المتنــورة .وأمــر كهــذا يعتبــر فرصــة ال تعــوض
بالنســبة لبلــدان المهجــر.
ومــن هنــا يتبــادر إلــى األذهــان الســؤال الــذي مفــاده ،كيــف يمكننــا الحديــث عــن نمــوذج تنمــوي فــي المغــرب دون حــل معادلــة
التبايــن بيــن مواطنــي المســتقبل الذيــن يبــدل المغــرب مجهــودات كبيــرة مــن أجــل تخريجهــم .لهــذا ،يجــب أن تكــون المنظومــة
المغربيــة عموميــة وأن توفــر محتــوى تربويــا علــى قــدر كبيــر مــن الجــودة .أمــا القطــاع الخــاص ،باعتبــاره أجنبيــا ،يجــب أن يظــل خيــارا
ثانويــا .فوحدهــا المدرســة العموميــة هــي التــي تجمــع فــي فضاءاتهــا بيــن جميــع الفئــات االجتماعيــة داخــل المجتمــع وتتيــح
تحقيــق التمــازج والتماســك االجتماعــي منــذ الطفولــة.
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الفصــل الثالــث  :مــن أجــل إعــادة تشــكيل الماليــة
العامــة والإدارة
يجــب أن تهتــم هــذه الخلطــة الجديــدة للسياســات العموميــة بتقويــم مجموعــة مــن االعوجاجــات ومــن جملتهــا تطهيــر الماليــة
العامــة واإلدارة العموميــة ،ومركز يــة العنصــر البشــري ،وإحــداث التــوازن فــي توز يــع الثــروة بيــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة وكــذا
المجــاالت الترابيــة ،والحــث علــى التحلــي بــروح الوطنيــة االقتصاديــة وتعز يــز اإلنتــاج الوطنــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،باتــت ضــرورة القيــام بإصــاح شــامل للوظيفــة العموميــة أمــرا ملحــا مــن أجــل إحــداث توفيــر عمومــي
ومســتدام مــع تعز يــز كفــاءة وجــودة المرافــق العموميــة ،وال ســيما مــن خــال تعديــل وتحســين نظــام الوظيفــة العموميــة.

1.إصالح المالية العامة
.أمن أجل منظومة ضريبية لصالح اإلنتاج
تعز يــز حضــور الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الضرائــب المباشــرة  :يتطلــب النمــوذج الجديــد لتنميــة االقتصــاد المغربــي،
مــن منظورنــا ،تعز يــز التحــول الــذي طــرأ منــذ ســنة  ،2009والــذي نهــج منطــق هيمنــة الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الضرائــب
المباشــرة .ولعــل مــن بيــن المبــررات األوليــة لمراجعــة خلطــة الضرائــب نذكــر المحفــزات علــى العمــل ،والتوفيــر ،وتراكــم رأس المــال.
وباختصــار ،يتعيــن الدفــع نحــو تشــجيع اإلنتــاج بــدال مــن االســتهالك.
فــي الواقــع ،فقــد عــرف االســتهالك منــذ ســنة  2012ارتفاعــا بنســبة  3.7٪لكــن دون أن يحــدث ذلــك تأثيــرا كبيــرا علــى االقتصــاد.
وحســب مــا جــاء فــي دراســة أعدهــا صنــدوق النقــد الدولــي ســنة  ،2015فــإن التأثيــر المضاعــف لالســتهالك علــى النمــو
االقتصــادي يعتبــر ضعيفــا ويســتقر فــي المتوســط بيــن  0.095و .0.300باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتــم مواكبــة تعز يــز الطلــب
المحلــي ،كمــا هــو متوقــع ،بتحســن فــي نســيج اإلنتــاج الوطنــي ،حيــث ظــل إجمالــي مردوديــة العوامــل االنتاجيــة منخفضــا
(الخدمــات / 1.3٪ + ،ســنة) هــذا إن لــم يكــن ســلبيا (الصناعــة /1.5٪ - ،ســنة) بالنســبة لقطاعــات غيــر الفالحــة ( / 9.5٪ +ســنة)
خــال الفتــرة مــا بيــن . 2008-201441
وفــي رأينــا ،يجــب علــى المغــرب تعز يــز توجهــه نحــو الضرائــب غيــر المباشــرة ،ال ســيما مــن خــال إصــاح الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة .ويعــد هــذا اإلصــاح فــي الوقــت الحالــي أولويــة أساســية ،باإلضافــة إلــى إعــادة تفعيــل المبــدأ الجوهــري المرتبــط
بحياديــة هــذه الضريبــة (لكــن بالنســبة لبعــض القطاعــات ،ال ســيما الفالحــة ،تعتبــر الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تكلفــة) .ونظــرا
ألن اإلعفــاءات مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تســهم فــي خلــق تشــوهات كبيــرة ،يتعيــن علــى المنظومــة الضريبيــة
االســتمرار نحــو هــدف تحصيــل الضرائــب بشــكل كامــل ،بعــد ذلــك يتــم التعامــل مــع الظلــم الجبائــي الحاصــل علــى الفئــات المعــوزة
مــن خــال اإلنفــاق العمومــي وكــذا التحويــات المباشــرة.
وبعبــارة أخــرى ،فــإن سياســة االســتهداف والتحويــات المباشــرة لفائــدة المعوز يــن تتيــح قنــوات انتقــال قــد يكــون لهــا تأثيــر مباشــر
وإيجابــي علــى المعوز يــن ،كمــا تفيــد فــي تجنــب مخاطــر العيــوب وحــاالت «الــركاب المتســللين» الذيــن يســتفيدون مــن المنظومــة
فــي شــكلها الحالــي (التعويضــات واإلعفــاءات مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ،ومــا إلــى ذلــك).
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منظومــة ضريبيــة عادلــة ومنصفــة تشــجع علــى اإلنتــاج  :ال يمكــن تحقيــق منظومــة ضريبيــة عادلــة ومنصفــة
ومندمجــة مــن دون توســيع فعلــي للقاعــدة الضريبيــة ،وتخفيــض الضرائــب بشــكل عــام مــن أجــل تعز يــز القــدرة التنافســية
للمقــاوالت الوطنيــة وتحســين القــدرة الشــرائية ،ووضــع سياســات عموميــة ناجعــة وموجهــة نحــو المواطــن مــن أجــل اســتعادة
ثقتــه وانخراطــه فــي المنظومــة الحاليــة .ويمكــن تحقيــق هــذا المطلــب مــن خــال منظومــة ضريبيــة تشــجع علــى بــذل الجهــد،
اي اإلنتــاج والعمــل.
ويعتبــر التخفيــض التدريجــي فــي الضريبــة علــى الشــركات ،الــذي أطلــق بالنســبة للشــركات الصناعيــة بنســبة  28٪فــي ســنة
( 2020والهــدف المعلــن هــو التوصــل إلــى  ،)25٪إشــارة مشــجعة تدفــع نحــو تعز يــز الصناعــة الوطنيــة .وعلــى هــذا النحــو،
يتعيــن مواصلــة بــذل الجهــود فــي هــذا المنحــى لخفــض معــدل الضريبــة ودعــم هــذا التخفيــض مــن خــال إحــداث قــروض ضريبيــة
تتناســب مــع اســتثمارات المقــاوالت فــي مجــال االبتــكار والتكويــن والتشــغيل والتحــول الرقمــي واإليكولوجــي مــع إزاحــة الضرائــب
عــن التكاليــف المتعلقــة بالبحــث والتطويــر ويكمــن الهــدف مــن وراء هــذا اإلجــراء فــي تشــجيع المقــاوالت الوطنيــة علــى االســتثمار
فــي القطاعــات المنتجــة وز يــادة قدرتهــا التنافســية وإنتاجيتهــا وكــذا قدرتهــا علــى خلــق فــرص الشــغل.
مــن ناحيــة أخــرى ،فمــن أجــل مكافحــة الر يــع االقتصــادي ،يجــب إخضــاع القطاعــات واألنشــطة التــي تســتفيد مــن نــوع معيــن
مــن الحمايــة أو التــي تســهم فــي خلــق قيمــة ضئيلــة (بســبب الخــوف مــن المخاطــرة لــدى الفاعــل االقتصــادي) لز يــادة فــي
المعــدالت الضريبيــة .علــى أن يســري نفــس األمــر علــى األصــول غيــر المنتجــة (األراضــي غيــر المبنيــة ،والعقــارات غيــر المشــغولة،
ومــا إلــى ذلــك) ،وهــو مــا سيســمح بز يــادة المداخيــل الضريبيــة وكــذا ســيحفر الفاعليــن االقتصادييــن علــى دمــج هــذه الممتلــكات
فــي حلقــة اإلنتــاج .وأخيــرا ،يجــب مراجعــة نظــام منــح الحوافــز واالمتيــازات الضريبيــة وجعلــه إلزاميــا ،علــى أن يكــون منــح االمتيــازات
مشــروطا بخلــق القيمــة المضافــة وفــرص الشــغل ،المتوقعــة والقابلــة للقيــاس ،مــن خــال وضــع مؤشــرات أداء ومراقبــة
دقيقــة للغايــة.
نظــام ضريبــي يثمــن العمــل والقــدرة الشــرائية  :يجــب أن تهــدف المنظومــة الضريبيــة إلــى تشــجيع بــذل المجهــود
فــي العمــل ،باعتبــاره أهــم عامــل لخلــق الثــروة ،والرفــع مــن القــدرة الشــرائية للمواطنيــن مــن أجــل تحســين مســتوى عيشــهم
وتعز يــز انخراطهــم فــي المشــاريع الســاعية إلــى تنميــة البــاد .ومــن أجــل إعــادة التــوازن للضريبــة علــى الدخــل المفروضــة علــى
األجــور ،نقتــرح رفــع عتبــة اإلعفــاءات عنــد األجــور التــي تقــدر ب  60.000درهــم  /ســنة بــدال مــن  30.000درهــم  /ســنة المطبقــة
حاليــا ،وتعز يــز تصاعديــة الضريبــة علــى دخــل األشــخاص الذاتييــن مــن خــال دمــج جدولــة تتضمــن معــدالت تز يــد أكثــر فاكثــر بالنســبة
للفئــات ذات الدخــل األعلــى ،وبهــذه الطريقــة سيتســنى تحويــل العــبء الضريبــي مــن األســر األكثــر فقــرا إلــى األســر األكثــر ثــراء
والتــي لــن يمثــل العــبء الضريبــي بالنســبة لهــا ســوى ز يــادة طفيفــة بمــا يتناســب مــع مســتوى أجورهــم .ويمكــن حســم (مــع
تحديــد ســقف معيــن) الرســوم المدرســية التــي تتحملهــا األســر وإقــرار اإلعفــاء الضريبــي بالنســبة للتوفيــر الطويــل األمــد (وقــد تــم
اختبــار هــذا اإلجــراء فــي مصــر ولبنــان ،ويمكــن أن يعالــج مشــاكل تتعلــق بتنقــل رؤوس األمــوال وبالســرية البنكيــة).
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إن هــذا المقتــرح الــذي يــروم إصــاح إطــار السياســة النقديــة وكــذا النظــام األساســي لبنــك المغــرب ينــدرج ضمــن منظــور أوســع
لتطويــر نمــوذج اقتصــادي ســيادي واســتباقي .ومــن االساســي أن يكــون هــذا االقتــراح موضــوع نقــاش واســع ،ألن األمــر هنــا
يتعلــق بمســألة تخــص موضوعــا سياســيا فــي غايــة األهميــة أال وهــو النقــد.
فمــن غيــر المعقــول الســعي إلــى التفكيــر فــي مســألة مواكبــة األعمــال الحكوميــة ،أو تمويــل االســتثمارات فــي القطاعــات
االجتماعيــة ،أو تفعيــل سياســة إنعــاش االقتصــاد دون التســاؤل بشــأن الــدور األساســي الــذي يلعبــه بنــك المغــرب ،فــي ظــل
ســياق يتســم بضيــق هوامــش التصــرف المتاحــة للدولــة.

  )42بناء على مقترح تعديل اإلطار المؤسساتي للسياسة النقدية من أجل تمويل سياسة اإلنعاش االقتصادي ،رشيد أعشاشي.
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إعــادة تحديــد وتوســيع أهــداف سياســتنا النقديــة  :كيــف يمكــن تطويــر أليــات اقتصاديــة جديــدة مــن أجــل تمويــل
سياســة اإلنعــاش االقتصــادي دون أن يســفر ذلــك عــن رجــة تضخميــة أو عــن خلــل فــي المجاميــع الماكرو-اقتصاديــة؟
فــي هــذا الصــدد ،يمكــن الجــزم بــأن الوســيلة الفور يــة تكمــن فــي اســترداد السياســة النقديــة مــن خــال إخراجهــا مــن التصــور
األجــوف ،الــذي يصورهــا خطــأ علــى أنهــا سياســة نقديــة محايــدة ،وإرجاعهــا إلــى مــا هــي عليــه فــي األســاس ،أداة فــي خدمــة
السياســة .ويمكــن توســيع مهــام بنــك المغــرب لتشــمل تمويــل التنميــة االقتصاديــة باعتبــاره هدفــا أساســيا ويحظــى باألولويــة
مــن خــال تعديــل المــادة  6وفــق الصياغــة التاليــة« :يهــدف البنــك إلــى دعــم التنميــة االقتصاديــة للبــاد ،واالســتثمارات
المنتجــة للدولــة ،وكــذا الحفــاظ علــى اســتقرار األســعار علــى المــدى الطويــل».
وحتــى لــو تطلــب األمــر اللجــوء لالقتــراض ،فمــن األجــدى القيــام بذلــك بشــكل ســيادي ،بســعر فائــدة تفضيلــي ،مــن أجــل تمويــل
المشــاريع المنتجــة حصر يــا.
إن التحويــل النقــدي جزئيــا للديــن الداخلــي للخزينــة عــن طر يــق إعــادة شــراء ســندات الخزينــة مــن طــرف بنــك المغــرب فــي الســوق
الثانويــة ،مــع مراجعــة المعــدالت مــن أجــل الرجــوع إلــى مســتوى معــدل التضخــم ،هــو وســيلة تفتــح قنــاة نقديــة جديــدة أمــام
بنــك المغــرب فــي إطــار تدبيــره للكتلــة النقديــة ،ولكنهــا أيضــا أداة لضــخ النقــد فــي االقتصــاد الحقيقــي ،وال ســيما فــي إطــار
سياســة اإلنعــاش االقتصــادي.
تجنــب االنجرافــات ،ودعــم النســيج اإلنتاجــي واألســر  :نحــن نعيــش بالفعــل أول انجــراف والــذي يتجســد فــي
االســتقالل التــام للبنــك المركــزي وهــو األمــر الــذي يســفر عــن مديونيــة مزمنــة للدولــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.
ويتمثــل الثانــي فــي الشــطط المالحــظ تاريخيــا والــذي يتــم مــن خــال اللجــوء المفــرط إلــى ســك العملــة واســتغالل هــذا اإلجــراء
كأداة لصالــح سياســة حزبيــة ،وهــو مــا يســفر عــن تفاقــم التضخــم بــل وخروجــه عــن الســيطرة.
لذلــك يتعيــن علــى الدولــة أن تتــزود ( )1بالوســائل التــي تتيحهــا السياســة النقديــة ولــو نظر يــا فــي البلــدان المتقدمــة )2( ،وكــذا
اآلليــات الالزمــة للســيطرة علــى االنجرافــات التــي يســفر عنهــا هــذا التدبيــر النقــدي والحــد منهــا ،وأيضــا رصــد المحــاور الكفيلــة بدعــم
االقتصــاد وانعاشــه.
.جالتضخم
إن مســألة قبــول المز يــد مــن التضخــم تعنــي باألســاس نهــج سياســة مؤيــدة للشــباب وتقــوم علــى إعــادة التوز يــع .وبحســب
تعبيــر كينــز ،إن التضخــم هــو بمثابــة «القتــل الرحيــم لتجــار الر يــع» ،وهــذا بالضبــط مــا يتيــح محــو الديــن عــن طر يــق تخفيــض قيمتــه
الحقيقيــة .حيــث أن قيمتــه االســمية تظــل ثابتــة بفضــل ارتفــاع األســعار ،بينمــا تتقلــص قيمتــه الحقيقيــة .وعلــى هــذا النحــو ،يؤثــر
التضخــم علــى تجــار الر يــع ويأتــي لصالــح الشــباب والعمــل ،فهــو بذلــك مفيــد بالنســبة لالقتصــاد الحقيقــي.
ونعتقــد جازميــن أن التضخــم المتحكــم فيــه مــن خــال السياســات الماليــة والنقديــة ،مــن شــأنه أن يســفر عــن تأثيــر نافــع علــى
االقتصــاد المغربــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعتبــر ارتفــاع األســعار مؤشــرا جيــدا بالنســبة للمقــاوالت والمســتثمرين الذيــن يتطلعــون إلــى ز يــادة أرباحهــم
مــن خــال الرفــع مــن أســعار البيــع والتقليــل مــن التكاليــف.
كمــا أن التضخــم المســتهدف ســيؤثر علــى اســتهالك الســلع المســتوردة التــي تثقــل كاهــل الميــزان التجــاري وســيعمل علــى
تشــجيع الصــادرات.
مــن ناحيــة أخــرى ،مــن شــأن سياســات إعــادة التوز يــع ومقايســة األجــور علــى أســاس معــدل التضخــم ،التخفيــف من اآلثــار الواقعة
علــى الفئــات األكثــر هشاشــة ودعــم التحــول مــن القطــاع غيــر المهيــكل نحــو القطــاع المنظم.
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2.إصالح اإلدارة العمومية
تمثل عملية تنفيذ برنامج متكامل لإلصالحات الطموحة شرطا أساسيا لخلق إدارة عمومية تجسد مبادئ الفعالية والشفافية
والنجاعــة ،تكــون قــادرة ليــس فقــط علــى تقديــم خدمــات عموميــة ذات جــودة عاليــة ،بــل وأيضــا علــى دعــم االســتراتيجيات
القطاعيــة القائمــة .وينبغــي أن يســتند البرنامــج المذكــور إلــى التحــوالت الهيكليــة المتعــددة ســواء علــى المســتوى التنظيمــي
أو اإلداري أو الرقمــي أو األخالقــي.
.أالتحديات
التحــدي السياســي :يجــب علــى اإلدارة أن تتصــدى لجميــع التصرفــات غيــر األخالقيــة؛ وهــذا يشــمل موظفــي اإلدارة
العموميــة ،الذيــن يجــب عليهــم القطــع مــع بعــض الســلوكيات التــي ال تحتــرم المواطــن ،كمــا يشــمل أيضــا المرتفقيــن أنفســهم،
والذيــن يتوجــب عليهــم بدورهــم التخلــي عــن مواقفهــم الســلبية المعتــادة حتــى يصيــروا شــركاء فاعليــن بالشــكل المطلــوب.
فالطرفــان معــا مطالبــان ،وبإلحــاح ،بالعمــل أثنــاء حياتهــم اليوميــة وفــق القيــم األخالقيــة ومبــادئ الشــفافية والعدالــة واحتــرام
ســيادة القانــون.
التحــدي التكنولوجــي  :ينبغــي علــى اإلدارة العموميــة أن تســتفيد قــدر اإلمــكان مــن تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة
وتطبيقاتهــا المســتخدمة فــي مجــاالت اإلدارة والخدمــات المقدمــة للشــركات والمواطنيــن .وعليــه ،يبقــى مــن واجــب الحكومــة
تشــجيع الجهــود الراميــة إلــى تيســير اإلجــراءات وتطويــر اإلدارة اإللكترونيــة مــن أجــل تعز يــز إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات
والبيانــات المرتبطــة باإلجــراءات اإلدار يــة.
تحــدي االنفتــاح االقتصــادي  :فــي ظــل البيئــة االقتصاديــة الراهنــة والتــي صــار فيهــا التغيــر ســمة أساســية ،أصبــح لزامــا
علــى اإلدارات العموميــة تكييــف مهامهــا وتعديــل هياكلهــا تماشــيا مــع الــدور الجديــد الــذي تلعبــه الدولــة؛ فهــي مطالبــة ليــس
فقــط بحســن تدبيــر آثــار سياســة التجــارة الحــرة والعولمــة ،بــل أيضــا بالمســاهمة مــن جانبهــا فــي تحســين أداء االقتصــاد الوطنــي.
.باإلصالحات الالزمة
تهــدف عمليــة اإلصــاح المرتبطــة بتحديــث اإلدارة العموميــة بشــكل أساســي إلــى تحقيــق إدارة حديثــة تكــون قــادرة علــى دعــم
التنميــة االقتصاديــة بالبلــد.
وفــي ســياق متصــل ،أكــد األميــن العــام للحكومــة محمــد الحجــوي أن هــدف تحقيــق إدارة عموميــة ناجعــة وفعالــة ،قــادرة
علــى مســايرة النمــوذج التنمــوي الجديــد وتلبيــة احتياجاتــه ،يســتلزم أساســا تعز يــز الجانــب المهنــي للعمــل اإلداري ،مــع ضــرورة
االنتقــال مــن «إدارة تصــدر األوامــر إلــى إدارة تخــدم مصالــح المرتفقيــن» ،دون التقليــل مــن أهميــة نشــر وتعز يــز حــس المســؤولية
داخــل دواليبهــا.
ويمكــن تحقيــق هــذا المبتغــى مــن خــال تعز يــز فعاليــة ونجاعــة اإلدارة ،مــع جعــل الحكامــة الجيــدة والشــفافية والحيــاد مبــادئ
تعمــل وفقهــا .وعليــه ،يجــب أن تركــز الجهــود المبذولــة لتصحيــح الوضعيــة الماليــة العموميــة مســتقبال علــى مختلــف مجــاالت
اإلصــاح الرئيســية.
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الشــركات والمؤسســات العموميــة  :البــد مــن اإلشــارة إلــى أن الســلطات الحكوميــة مــا فتئــت تواجــه المخاطــر الماليــة
ذات الصلــة بتدبيــر الشــركات العموميــة .وعليــه ،يبقــى مــن الــازم العمــل علــى وانجــاز حصيلــة شــاملة ومدققــة لمــدى نجاعــة
نظــم تســيير الشــركات العموميــة.
ترشــيد االســتثمارات العموميــة  :رغــم أن الدولــة تضــخ جــزءا كبيــرا مــن النفقــات العموميــة فــي مجــال االســتثمار ،إال
أن النتائــج المحققــة ال ترقــى للمســتوى المطلــوب .وفــي هــذا الشــأن ،يشــير التقييــم اإلداري لهــذه االســتثمارات بوضــوح إلــى
الحاجــة إلــى:
تنسيق أكبر بين المتدخلين في مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع؛تعزيز القدرة على تنفيذ المشاريع العمومية وتدبير المخاطر المرتبطة بإنجازها..جرهان إدارة المعرفة
هناك خمسة عناصر أساسية تبرز أهمية المعرفة بالنسبة للمؤسسات العمومية:
1.أصبحت المعرفة محددا أساسيا لقدرة القطاع العام على المنافسة؛
2.تقديــم الشــركات الخاصــة علــى نحــو متزايــد لمنتجــات وخدمــات مبنيــة علــى المعرفــة ،والتــي تنافــس بشــكل مباشــر
المنتجــات والخدمــات التــي اعتــاد القطــاع العــام علــى تقديمهــا (مجالــي التعليــم والصحــة علــى ســبيل المثــال)؛
3.تطــرح ظاهــرة «شــيخوخة» الموظفيــن العمومييــن والتحــاق بعضهــم والقطــاع الخــاص تحديــات جديــدة تواجــه الحفــاظ
علــى الذاكــرة التنظيميــة وتكويــن مــوارد بشــرية جديــدة؛
4.أصبح للمواطنين متطلبات متزايدة تجعل الحكومات مجبرة على تحديث معارفها؛
ً
ً
5.أصبحــت أهــداف السياســات العموميــة (محاربــة التهميــش علــى ســبيل المثــال) أكثــر طموحــا وأكثــر تعقيــدا ممــا كانــت عليــه
مــن قبــل ،ممــا يســتوجب معــه التســلح بالمعرفــة والمهــارات المناســبة.
حتــى لــو افترضنــا جــدال بــأن المنتجــات والرســاميل فــي القطــاع العــام ال تحظــى بنفــس األهميــة كمــا هــو الحــال فــي القطــاع
الخــاص ،إال أن المعرفــة ال ينطبــق عليهــا نفــس األمــر ،بحيــث أن هــذه األخيــرة تمثــل مــوردا أساســيا الشــتغال اإلدارة العموميــة
بشــكل ســليم .وأمــام الرهــان الــذي تفرضــه المعرفــة ،يوصــى باعتمــاد النهــج االســتباقي عــوض النهــج التجاوبــي .وعــاوة علــى
ذلــك ،يمكــن أيضــا اســتخدام مختلــف األدوات والممارســات ذات الصلــة ،والســيما العمــل بتوصيــات الباحثيــن مــن قبيــل توظيــف
األشــخاص ذوي المهــارات وإجــراء التكوينــات وتنميــة المهــارات وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي واالحتفــاظ بالمعرفــة.
وعليــه ،ينبغــي علــى المؤسســات أن تعمــل علــى تحديــد و»رســم خريطــة» للمعــارف المهمــة التــي تتوفــر عليهــا ،كمــا أنهــا
مطالبــة أيضــا باســتخدام األدوات والممارســات الضرور يــة لالســتفادة منهــا ونقلهــا وتســهيل إعــادة اســتخدامها .وجديــر بالذكــر
أن تحقيــق فعاليــة هــذه الممارســات لــن يتأتــى إال بتعزيزهــا مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية رســمية واضحــة إلدارة ونقــل المعرفــة.
ولإلشــارة ،يجــب توفــر العديــد مــن العوامــل األساســية مــن أجــل تنفيــذ هــذه االســتراتيجية ،بمــا فيهــا التوفــر علــى ثقافــة تنظيميــة
قائمــة علــى المشــاركة والمســاعدة والثقــة ،وعلــى إطــار يســهل التبــادل العمــودي واألفقــي ،وعلــى روح المشــاركة
والتقاســم ،وعلــى البنيــة التحتيــة الالزمــة والتطبيقــات التكنولوجيــة المناســبة.
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الفصــل الرابــع  :مــن أجــل تنميــة ترابيــة شــاملة
ا لســا كنة
تتطلب التنمية المرتكزة على جميع التراب الوطني والشاملة لجل ساكنته رؤية شاملة ذات مقاربة محلية.

1.المجاالن القروي والحضري
.أالحاجة إلى إعداد ترابي جديد للمجال القروي
المراكــز القرويــة الصاعــدة  :فــي ظــل الســياق الراهــن الــذي يطبــع التــراب الوطنــي ومــا يميــزه مــن تنميــة اجتماعيــة
ومجاليــة واقتصاديــة غيــر متوازنــة خصوصــا بيــن العالــم الحضــري ونظيــره القــروي ،أصبــح التفكيــر بشــأن المراكــز القرويــة الصاعــدة
أولويــة قصــوى ،الســيما أمــام التحــدي الــذي تفرضــه الهجــرة الجماعيــة القرويــة وانعكاســاتها علــى تنميــة المراكــز الصاعــدة،
والتــي تفتقــر إلــى الوظائــف والــرؤى بســبب طابعهــا غيــر المحــدد ونظــرا لإلشــباع الديمغرافــي الــذي يمكــن أن يســببه هــذا األمــر.
وعلــى هــذا األســاس ،توصــي الرؤيــة الجديــدة إلعــداد التــراب الوطنــي بتحضيــر هــذه المراكــز التــي أبانــت عــن ديناميــات محليــة
للتعميــر واإلشــعاع المشــترك بيــن مجتمعاتهــا المحليــة ،وعــن تنميــة اقتصــاد القــرب (جغرافيــا ومؤسســاتيا ووظيفيــا) .وبالمــوازاة
مــع ذلــك ،يجــب أيضــا إعــداد دراســات لكشــف آثــار التحــوالت التــي تفرضهــا هــذه المراكــز علــى مســتقبل المجــاالت الحضر يــة ،وذلــك
بهــدف جعلهــا مدنــا صغيــرة صاعــدة فــي غضــون الثالثيــن ســنة القادمــة تســتجيب لمعاييــر التمــدن المعروفــة .وبالتالــي ،هنــاك
حاجــة ملحــة إلــى بلــورة رؤيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار واقــع المجــاالت الترابيــة المختلفــة والروابــط التــي تجمــع العالــم الحضــري والعالــم
القــروي.
مصيــر المــرأة القرويــة  :تعــد المــرأة القرويــة لبنــة أساســية لالقتصــاد القــروي ،كمــا أنهــا تتمتــع أيضــا بــدور محــوري فــي
حمايــة التــراث الطبيعــي والثقافــي ،الــذي يحتــاج بــدوره إلــى إعــادة النظــر والدعــم حتــى تصيــر هــذه المناطــق مصــادر حقيقيــة
لالقتصــاد بالنســبة للمــرأة هنــاك.
ورغــم الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة مــن أجــل دعــم وضــع المــرأة مــن خــال إطالقهــا لبرامــج محــددة فــي هــذا االتجــاه ،إال أنهــا
تبقــى محــدودة وغيــر كافيــة .وبالتالــي ،ثمــة حاجــة ملحــة إلــى نمــوذج اقتصــاد دائــري يعــزز مكانــة المــرأة فــي االقتصــاد القــروي.
وجديــر بالذكــر أن نمــوذج التعاونيــات النســائية يبقــى مثــاال يحتــذى بــه ،غيــر أنــه ال يحصــل علــى الدعــم الكافــي ،ز يــادة علــى كونــه ال
يجيــب بشــكله الحالــي ألهــداف التنميــة المســتدامة نظــرا الرتباطــه بدوائــر إنتــاج وتســويق المنتجــات الفالحيــة المحليــة.
تطويــر ســياحة قرويــة تتــاءم مــع اإلمكانــات الترابيــة المحليــة  :مــن أجــل القيــام بإجــراء ذي بعــد ترابــي يهــدف
إلــى تعز يــز روح التوطيــن الترابــي لإلجــراءات المتخــذة ،بمعنــى آخــر كل إجــراء مــن شــأنه أن يحقــق التنســيق بيــن جميــع الفاعليــن
المعنييــن بهــذا المجــال مــن خــال االشــتراك فــي رؤيــة تنمويــة تالئــم مجــاال ترابيــا معينــا ،يســتدعي أساســا إحــداث نظــام يعــزز
الجاذبيــة المحليــة علــى نحــو يشــجع المســتثمرين علــى االســتثمار فــي المناطــق القرويــة ،ويعبــئ المــوارد المتوفــرة ويســهم
فــي نشــر ثقافــة الســياحة القرويــة ،وبالتالــي المســاهمة فــي تحقيــق ســياحة قرويــة مندمجــة ترابيــا.
ويســعى نمــوذج الســياحة القرويــة الســالف الذكــر ،والــذي يمكــن أن يكــون عنصــرا حاســما فــي الحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي،
إلــى تحقيــق نمــوذج ســياحي مســؤول ومبــدع ومبتكــر يســاعد علــى تنشــيط الحيــاة القرويــة ويحــدث فــرص الشــغل لفائــدة
الشــباب القــروي .وجديــر بالذكــر أن هــذا النمــوذج يحتــاج إلــى التعميــم والدعــم مــن خــال إطــاق برامــج مشــتركة بيــن القطــاع
العــام والخــاص ،مــع إشــراك الســاكنة المحليــة المعنيــة بهــذه المشــاريع.
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.بأهمية دينامية التوسع الحضري
فــي غيــاب نمــوذج خــاص يناســب كل مدينــة علــى حــدة ،نــرى أن إنشــاء مدننــا المســتقبلية يجــب أن تشــارك فيــه الســاكنة المحليــة
أساســا حتــى يتســنى لهــا التشــبع بالثقافــة الحضر يــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب إحــداث فضــاءات عموميــة فيهــا تســتجيب
لحاجيــات اهلهــا الذيــن يعيشــون فيهــا ،ألنــه فــي النهايــة ،يجــب أن تعيــش المدينــة فينــا حتــى نتمكــن مــن العيــش فيهــا.
ويقتضــي ذلــك ،بالطبــع ،العمــل مــع نخبــة محليــة قويــة قــادرة علــى تنفيــذ برامــج التنميــة الحضر يــة وخطــط التعميــر التــي تلبــي
معاييــر االســتمرارية واالســتدامة.
مدينــة منتجــة تخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل  :تواجــه المــدن الصغيــرة والمتوســطة تحديــات كبيــرة مــن قبيــل البطالــة
واالدمــاج المهنــي .وعليــه ،نــرى أننــا فــي حاجــة ماســة إلــى إحــداث فضــاءات تحقــق العيــش الكر يــم وتوفــر فــرص الشــغل ،حتــى
نتمكــن مــن خلــق الثــروة فــي هــذه المــدن .والمقصــود بخلــق الثــروة هنــا هــو العمــل علــى توفيــر مناصــب الشــغل حســب مــا
تزخــر بــه كل مدينــة علــى حــدة ،فبعضهــا يتميــز بمؤهــات هامــة فــي مجــال الســياحة الجبليــة والبعــض اآلخــر فــي مجــال الصناعــة
الحرفيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للدولــة أن تدعــم مبــادرات إنشــاء شــركات اجتماعيــة ذات قيمــة مضافــة وصديقــة للبيئــة.
مدينــة توفــر مكانــا الئقــا للعيــش اآلمــن وقابلــة للتكيــف مــع مختلــف المتغيــرات  :نحــن بحاجــة ،اآلن أكثــر
مــن أي وقــت مضــى ،إلــى احتــرام بيئــة مدننــا ،حتــى تتكيــف هــذه األخيــرة مــع الظــروف الجغرافيــة واالجتماعيــة الراهنــة التــي
تفرضهــا مجاالتنــا الترابيــة ،بحيــث ال يمكننــا بــأي حــال مــن األحــوال أن ننشــئ مدينــة فــي واحــة صحراويــة بنفــس قياســات مدينــة
ســاحلية أو جبليــة .ذلــك لكــون كل منطقــة تتميــز عــن األخــرى بإمكاناتهــا االقتصاديــة واحتياجاتهــا االجتماعيــة .وفــي هــذا الشــأن،
يجــب اإلشــارة إلــى أن مدننــا الزالــت تفتقــر إلــى األماكــن العموميــة اآلمنــة ضــد جميــع أشــكال العنــف ،أماكــن يالمــس فيهــا المــرء
القيــم العالميــة .أمــا المــدن المرنــة فهــي المــدن القــادرة مــن خــال الجهــات الفاعلــة فيهــا علــى التصــدي للتوســع العمرانــي
العشــوائي ،والقــادرة أيضــا علــى التعامــل مــع المشــاكل التــي تعقــب حــدوث الكــوارث الطبيعيــة .بعبــارة أخــرى ،كل مدينــة نتكيــف
فيهــا بســرعة ونســتمر داخلهــا فــي خلــق ديناميــات محليــة للتنميــة الحضر يــة.

مدينــة تحفــظ الذاكــرة ،مدينــة منســجمة ،مدينــة تصنــع رســالتها وتحافــظ علــى التــراث والثقافــة :
يغيــم الحــزن علــى أجــواء مدننــا ،فهــي تفتقــر إلــى الســعادة ،لذلــك ينبغــي علينــا أن نحــدث فضــاءات ثقافيــة تســتجيب لحاجيــات
جميــع األجيــال ،فضــاءات تنســجم فيهــا األصالــة والمعاصــرة .يجــب أن نعطــي مدننــا المختلفــة فرصــة للتعبيــر عــن نفســها ،وندعــو
الســاكنة المحلييــة للمشــاركة فــي عمليــة إحيــاء التــراث ،ونعمــل علــى إشــراك أبنائهــا .علينــا أن ننشــئ المتاحــف وفضــاءات حفــظ
الذاكــرة ،ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة .فالمدينــة التــي ال تحمــل رســالة خاصــة بهــا ال يمكنهــا بــأي حــال مــن األحــوال أن تخلــق
قيمــة مضافــة ،كمــا لــن يكــون بمقدورهــا خلــق الوظائــف والثــروة.

مدينــة ذكيــة ،مبدعــة وصديقــة للبيئــة  :لتحقيــق هــذه الغايــة ،ينبغــي التوفــر علــى جهــات فاعلــة تكــون لهــا القــدرة
علــى إشــراك الســاكنة المحليــة بشــكل دائــم وفعــال فــي الحــوارات والنقاشــات المثمــرة حــول ســبل خلــق االبتــكارات االجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة مــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المحليــة .وعنــد القيــام بترجمــة هــذه النقاشــات واألفــكار التــي
تطــرح إلــى أعمــال إبداعيــة متكاملــة ،ســيمكن أيضــا مــن تحقيــق المواطنــة البيئيــة ،التــي تدعــو مبادئهــا إلــى تثميــن المجــال الترابــي
والقيــام بــكل شــيء لحمايــة تنوعــه.
مدينــة حيويــة ،حــرة ومنفتحــة علــى العالــم  :يضفــي التنــوع واالنفتــاح علــى كل مدينــة روحــا مــن الحيويــة والنشــاط،
فتصبــح فضــاء تــدب فيــه الحيــاة ليــل نهــار .وتصبــح المدينــة فضــاء حيويــا ومبهجــا يجلــب الطمأنينــة والراحــة لســاكنتها عندمــا تكــون
تتوفــر علــى المرافــق العموميــة التــي أوصينــا بهــا ،مثــل المرافــق الثقافيــة (متاحــف ،مســارح ،دور الســينما...إلخ) ،والتــي يمكــن
تنشــيطها ليــا .كمــا يمكــن أيضــا فتــح المكتبــات ومحــات بيــع الكتــب ،كل ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل مــن المدينــة مكانــا منفتحــا ،حــرا
ونشــيطا بفضــل ســاكنته.
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2.تثمين مؤهالت مجاالتنا الترابية
يعــزى الطابــع الخــاص الــذي يميــز التنميــة المجاليــة إلــى كونهــا عمليــة تطوعيــة وأكثــر شــمولية .لــذا ،ينبغــي علــى الشــركات
والجمعيــات والجماعــات الترابيــة والمواطنيــن وباقــي الفاعليــن أن تنظــم نفســها وتتعــاون مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل بلــوغ
ثمــرة اإلنتــاج الجماعــي ،حتــى يتســنى إبــراز الخصائــص المميــزة لمجالهــا الترابــي مــع مــرور الوقــت.
.أالتنمية المحلية
تكويــن الثــروة داخــل المجــاالت الترابيــة  :تســتند معظــم النظر يــات الخاصــة بالتنميــة االقتصاديــة ،مــن قبيــل النهــج القائــم
علــى التكتــات ،43علــى فكــرة مفادهــا أن المداخيــل الــواردة مــن الخــارج تعــد محــركا أساســيا لالقتصــاد المحلــي أو الوطنــي،
وبالتالــي ينبغــي العمــل علــى تشــجيع وتطويــر أنشــطة التصديــر بغــرض تحقيــق التنميــة واالزدهــار .وعــاوة علــى ذلــك ،تتــرك
األنشــطة الســالفة الذكــر أثــرا مضاعفــا ،فهــي تســاهم فــي تأميــن مداخيــل إضافيــة للمنطقــة وتخلق معها فرص شــغل مهمة.
وبالرغــم مــن أن هــذه النظر يــة تلعــب دورا محور يــا فــي بلــورة السياســات االقتصاديــة ،إال أنهــا تتلقــى الكثيــر مــن االنتقــادات.
وأظهــرت العديــد مــن البحــوث ،خصوصــا تلــك المجــراة فــي فرنســا ،44أهميــة دور الســاكنة فــي عمليــات التنميــة الترابيــة بفضــل
عمليــات اإلنفــاق التــي يقومــون بهــا محليــا .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،ينبغــي إحــداث بيئــة وديناميــة مناســبتين تســمحا بخلــق وز يــادة
الثــروة داخــل هــذه المجــاالت الترابيــة ،وذلــك مــن خــال خلــق فــرص الشــغل وتقديــم خدمــات جديــدة محليــا .وجديــر بالذكــر أن هــذا
النمــوذج التنمــوي يتميــز بقــدرة تحفيز يــة داخــل النســيج االقتصــادي العــام .وعلــى المســتوى المحلــي ،ســيعمل الفاعلــون الذيــن
يجنــون هــذه المداخيــل علــى إنفاقهــا محليــا ،وبالتالــي سيســاهمون فــي تحر يــك عجلــة االقتصــاد المحلــي.
البحــث عــن صناعــات تناســب مجاالتنــا الترابيــة  :يمكــن للنمــاذج الصناعيــة التــي نوصــي بهــا أن تكتســي طابعــا إقليميــا،
بحيــث يكــون لــكل منطقــة ترابيــة صناعــة تناســب إمكانياتهــا وخصوصياتهــا (الثقافيــة والطبيعيــة والبشــرية والجغرافيــة.)...
ومــن الضــروري أن تعمــل سياســة التصنيــع المتخــذة علــى إدمــاج الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي المنطقــة ،وتضــع ضمــن
أهدافهــا تطويــر وتحفيــز االقتصــاد المحلــي بمــا يتــاءم مــع المؤهــات (البشــرية ،الثقافيــة ،الطبيعيــة والجغرافيــة )...التــي تزخــر
بهــا كل منطقــة.
والهــدف هنــا هــو إنشــاء أنظمــة للتفاعــل والتحفيــز الذاتــي داخــل المناطــق ذات قــدرات تصنيعيــة ضعيفــة ،وإجــراء تقييــم للمــوارد
المتوفــرة بغــرض خلــق تنميــة شــاملة يســتفيد منهــا الجميــع بشــكل مباشــر.
.باالقتصاد االجتماعي والتضامني رافعة التنمية المجالية
يوصــف االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي بكونــه نمــوذج للتنميــة الشــاملة والمســتدامة بفضــل أنشــطة القــرب التــي ينطــوي
عليهــا.
يقــوم االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي بدعــم التنميــة االقتصاديــة ويعــزز اســتقرارها .فهــو يعمــل علــى معالجــة أوجــه القصــور
التــي يعانيهــا النظــام الحالــي ،وذلــك مــن خــال توفيــر الدخــل وتعز يــز قــدرات الفئــات المهمشــة ،اعتمــادا علــى تحفيــز األنشــطة
االقتصاديــة التــي تعبــئ المــوارد التــي يوفرهــا المجــال الترابــي مثــل الثقافــة والتــراث المحلييــن علــى وجــه الخصــوص.
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تعز يــز الديمقراطيــة التشــاركية  :يســاهم االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي تعز يــز الديمقراطيــة التشــاركية مــن خــال
مأسســة عمليــة التصويــت كآليــة التخــاذ القــرارات ،ونشــر ثقافــة االلتــزام والقيــم مــن قبيــل المســاواة واإلنصــاف .وهكــذا يلعــب
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي دوره فــي بــروز مجتمعــات نشــطة ومســتقلة.
أهميــة العنصــر النســوي  :تســتهدف جهــود مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي النســاء أساســا ،ذلــك ألنهــن
يتميــزن بالقــدرة علــى نقــل القيــم المحليــة والمعــارف العمليــة لألجيــال القادمــة .وعليــه ،يعــد التعليــم أمــرا أكثــر أهميــة بالنســبة
لهــن مقارنــة مــع نظرائهــن مــن الرجــال.45
وبالتالــي ،توصــف المــرأة بكونهــا محــركا للتغييــر االجتماعــي مــن خــال تســهيلها عمليــة تعميــم التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
46
المبكــرة ،وإعــادة دمــج األطفــال فــي المدرســة
يعتبــر االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي أداة فــي خدمــة التعليــم والصحــة  :نظــرا لطابــع القــرب الــذي
يكتســيه ،يمكــن لالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي أن يســتجيب لالحتياجــات الملحــة فــي مجالــي التعليــم والصحــة ،ال ســيما فــي
المجــاالت الترابيــة المهمشــة.

بعض نماذج االقتصاد االجتماعي والتضامني
مصــر  :بفضــل األنشــطة االقتصاديــة المبتكــرة والصديقــة للبيئــة (الزراعيــة اإليكولوجيــة) ،تولــد التعاونيــات دخــا مســتداما ودائمــا
لفائــدة الســاكنة القرويــة ،مــع الحــرص علــى حمايــة البيئــة.
وباعتمــاد أســاليب اإلنتــاج الصديقــة للبيئــة ،اســتطاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي أن يســاهم فــي توفيــر غــذاء صحــي
للمجتمعــات المحليــة وغيرهــا .كمــا كان لــه الفضــل أيضــا فــي الحفــاظ علــى التربــة ،وفــي تعز يــز الثقافــة المحليــة (تقنيــات الزراعــة
التقليديــة) ،وفــي محاربــة اســتخدام المبيــدات الحشــرية.
واســتطاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،بعــد تعبئــة شــبكات التجــارة العادلــة ،أن يحقــق قيمــة مضافــة مســتدامة تــم
اســتثمارها فــي بنــاء مدرســة ومستشــفى محلييــن يقدمــان خدمــات تتماشــى مــع حاجيــات الســاكنة المحليــة مقابــل أدائهــا ثمنــا
رمز يــا .وقــد أتاحــت هــذه المبــادرة لألطفــال فرصــة العــودة إلــى المدرســة ،وســهلت ولــوج الســاكنة المحليــة لخدمــات الرعايــة
الصحيــة والتعليــم الجيــد ،ممــا نتــج عنــه انخفــاض فــي مســتويات الهجــرة الجماعيــة نحــو المــدن.
بنغالديــش ودول أمر يــكا الالتينيــة  :نجــح االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي هنــاك فــي تلبيــة االحتياجــات المختلفــة
للســاكنة المحليــة بشــكل مســتدام ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد منهــج القــرب .وقــام هــذا النمــوذج االقتصــادي بتأســيس نظــم
مختلفــة للتكويــن والتدر يــب مــن أجــل تغييــر الســياق االجتماعــي واالقتصــادي .بحيــث تــم فــي بادئ األمر إعادة مأسســة الشــبكات
االجتماعيــة المحليــة التــي تقــدم تكوينــات لفائــدة مجموعــات مــن النســاء اللواتــي يوحدهــن روابــط المنفعــة المتبادلــة والثقــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نمــوذج االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي بنغالديــش ،ركــز علــى تنظيــم أوراش للتمكيــن وبنــاء القــدرات
لفائــدة النســاء (األميــة ور يــادة األعمــال التعاونيــة والتغذيــة الصحيــة) ،كمــا عمــل علــى خلــق أنشــطة مــدرة للدخــل الثابــت:
التمويــل التضامنــي والزراعــة اإليكولوجيــة والســياحة المســتدامة...كل ذلــك كان لــه الفضــل فــي مســاعدة النســاء لتأميــن حصــول
أطفالهــن علــى تغذيــة صحيــة وعلــى فرصــة إعــادة دمجهــم فــي المدرســة وفــي نشــر ثقافــة المســاواة وتحقيــق العيــش
الكر يــم والمســتدام .وعــاوة علــى ذلــك ،ســاهمت هــذه التجربــة فــي خفــض معــدالت العنــف األســري ومعــدالت الطــاق،
ممــا عــزز التماســك االجتماعــي علــى المســتوى الترابــي .أمــا فــي أمر يــكا الالتينيــة ،ســاعد هــذا النمــوذج االقتصــادي ،الــذي قادته
حــركات مواطنــة القــرب فــي األحيــاء المهمشــة ،علــى تعميــم محــو األميــة فــي أوســاط الســاكنة المحليــة ،وســاهم بشــكل
فعــال فــي نشــر قيــم التضامــن والمنفعــة المتبادلــة وثقافــة المبــادرة ومناصــرة الحقــوق (الصحــة والتعليم...إلــخ) .هــذا وقــام
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي بتطويــر أنشــطة مــدرة للدخــل عــن طر يــق تعبئــة المــوارد التــي يزخــر بهــا المجــال الترابــي .فعلــى
ســبيل المثــال ،فــي إكــوادور ،ســاهم االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي دعــم الثقافــة المحليــة وتعز يــز المــوارد الطبيعيــة
المحليــة عبــر تأســيس شــبكات تجمــع الفالحيــن ،مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى القيمــة المضافــة للمجــال الترابــي المحلــي ،وتوفيــر
الخدمــات الضرور يــة مــن قبيــل :تعليــم األطفــال ومحــو األميــة بالنســبة لكبــار الســن وبنــاء القــدرات وتقديــم الخدمــات الصحيــة.

  )45دراسة استقصائية أجراها المنتدى
  )46أظهــرت تجربــة قامــت بهــا تعاونيــة بنغاليــة أنــه بعــد قيــام األمهــات بقيــادة حمــات توعيــة حــول فوائــد األطعمــة التــي تضــم األرز والخضــر واللحــوم ،ســجلت بعدهــا معــدالت وفيــات األطفــال ومعــدالت ســوء
التغذيــة انخفاضــا ملفتــا للنظــر.
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.جنظام ضريبي محلي يخدم مصلحة اإلنتاج داخل المجال الترابي
االســتقاللية الماليــة  :يكمــن التحــدي فــي تحديــد ســبل التوز يــع العــادل للمــوارد الضريبيــة والماليــة تماشــيا مــع االحتياجــات
التمويليــة للجهــات ،وذلــك علــى أســاس المعاييــر والمؤشــرات التــي تأخــذ أساســا بعيــن االعتبــار مســتوى التنميــة البشــرية
والتجهيــزات العموميــة والبنيــات التحتيــة والمعــدل العــام للنشــاط فــي الجهــة.
تعبئــة اإلمكانيــات الضريبيــة  :بغــض النظــر عــن اإلصالحــات المتواضعــة للنظــام الضريبــي الوطنــي ،إال أن الضرائــب المحليــة
الزالــت تشــكل المصــدر الرئيســي لتمويــل مشــروع التوطيــن الترابــي.
يكمــن نجــاح مشــروع الجهويــة المتقدمــة فــي تعبئــة اإلمكانيــات الضريبيــة المحليــة ،والــذي مــن شــأنه أن يمكــن الجماعــات الترابيــة
مــن االســتفادة مــن مداخيــل إضافيــة قــارة وأن يخفــف مــن بقــاء مواردهــا رهينــة بحصتهــا فــي منتــوج الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة.
الالمركز يــة الماليــة والضريبيــة  :رغــم أنــه مــن المهــم تحســين الولــوج إلــى الخدمــات العامــة ،إال أن الالمركز يــة الضريبيــة
وز يــادة تحويــات المــوارد العموميــة إلــى الجهــات المحليــة تز يــد مــن المخاطــر الماليــة.
يحــدد القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات ،والــذي جــرى اعتمــاده ســنة  ،2015مالمــح هــذه العمليــة ،ال ســيما مــن خــال
تحديــث اإلطــار المؤسســاتي وتعز يــز الحكامــة الجيــدة علــى المســتوى المحلــي ،حيــث تكــون القــدرات واآلليــات المناســبة ضرور يــة
لضمــان التدبيــر الســليم للماليــة العامــة.

3.من أجل إنجاح الجهوية
.أالحكامة الجيدة في المجاالت الترابية
الحكامــة والالتمركــز اإلداري  :تقــدم الجهويــة اإلطــار المؤسســاتي وتــوزع المهــام واألدوار والوســائل بيــن الدولــة
والجماعــات الترابيــة .وال يعنــي ذلــك رســم حــدود فاصلــة بيــن اختصاصــات كل طــرف وتســييجه كمجــال محفــوظ ،وإنمــا باألحــرى
تحــري العقلنــة فــي تنظيــم المهــام لبلــوغ نفــس الهــدف.
يقتضــي نجــاح التنفيــذ الفعــال للجهويــة المتقدمــة نشــر مفهــوم الالتمركــز ،والــذي يســمح بنقــل ســلطة اتخــاذ القــرار والمــوارد
إلــى المســتوى الجهــوي .وال ينبغــي للالتمركــز أن ينحــرف عــن المبــادئ والقيــم التــي يقــوم عليهــا ،أو أن يتحــول إلــى وســيلة
تز يــد مــن كــم الهيــاكل البيروقراطيــة الجهويــة ،أو يصيــر ذريعــة لز يــادة عــدد الموظفيــن ،ألن ذلــك مــن شــأنه أن يطــرح تحديــا صعبــا
أمــام تحقيــق كفــاءة الخدمــات الالممركــزة ويز يــد مــن عــبء التكاليــف التــي تتحملهــا الجماعــة.
وإذا كان المســتوى الجهــوي يشــكل ،مــع االنطــاق فــي تنز يــل الجهويــة ،المســتوى التنظيمــي الترابــي األنســب لتفعيــل الالتمركــز،
فــإن المســتويات مــا دون الجهويــة يجــب أن تمثــل هــي أيضــا مجــاال لهــذا التفعيــل فــي جانبــه اإلجرائــي ،ضمــن التوجــه المتواصــل
إلــى إعمــال مبــدأ القــرب .ومــن جانــب آخــر ،يجــب الحــرص علــى أال يتحــول الالتمركــز إلــى مجــرد مركــزة إلدارة الجهــة.
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القوانين التنظيمية  111-14و  112-14و 113-14المتعلقة بالجماعات الترابية  :تسمح هذه القوانين
للجهــات واألقاليــم والواليــات والجماعــات بممارســة ســلطات أوســع فــي شــتى القطاعــات .وتحــدد هــذه القوانيــن الســلطات
الخاصــة المخولــة لهــا واالختصاصــات المشــتركة مــع الدولــة وتلــك التــي يمكــن تفويضهــا للجهــات والجماعــات الالمركز يــة األخــرى.
وفــي هــذا الصــدد ،تظــل الحكامــة الترابيــة خيــارا ال محيــد عنــه لتحقيــق التنميــة الترابيــة ،وذلــك بغــرض تلبيــة حاجيــات المواطنيــن بفضــل
سياســة القــرب فــي الوقــت والمــكان المناســبين ،مــع ضمــان الجــودة العاليــة فــي هــذا الشــأن ،والعمــل علــى تقليــل الفــوارق
االجتماعيــة والمجاليــة ،إضافــة إلــى تعز يــز القــدرة التنافســية والجاذبيــة الترابيــة.
لكــي تتمكــن الجماعــات الترابيــة مــن المشــاركة الفعالــة فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد ،مــن خــال عقــد اجتماعــي جديــد ،يجــب
علــى المغــرب أن يعطــي األولويــة لتعز يــز الحكامــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي والعمــل علــى توطيــد مبــادئ الشــفافية
والنزاهــة والمســاءلة وفقــا ألحــكام الدســتور الجديــد والقوانيــن التنظيميــة ،حتــى يتســنى:
تحسين جودة السياسات والخدمات العمومية؛تعزيز ثقة المواطن؛تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في مجملها..بمفاتيح نجاح الجماعات الترابية
تســتدعي المهــام الجديــدة المنوطــة بالجماعــات الترابيــة ،خصوصــا تلــك المرتبطــة بتلبيــة احتياجــات المواطنيــن ورفاههــم ،والحــد
مــن الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة وتخفيــف اآلثــار الســلبية للعولمــة علــى السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،التوفــر علــى
اســتراتيجية حــول تعبئــة المهــارات اســتنادا إلــى مبــدأ الحكامــة الترابيــة ،ألن تحقــق هــذه األخيــرة يســتلزم أساســا القــدرة علــى
التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة والحصــول علــى تأييــد أصحــاب المصلحــة وبنــاء المجــال الترابــي.
لذلــك ،ينبغــي علــى الجماعــات الترابيــة أن تعمــل علــى تحقيــق التكامــل واالنســجام حــول «المشــروع المحلــي للتنميــة» الــذي
ً
محليــا فــي إطــار خطــة التنميــة الجماعيــة التــي تحضــى بمكانــة خاصــة فــي القانــون رقــم  .113.14ويمكــن
يفتــرض أن يتــم تنســيقه
تشــجيع هــذا التكامــل واالنســجام مــن خــال وضــع أســس الثقــة المتبادلــة بيــن الجهــات الفاعلــة ،وانتقــاء المســؤولين المنتخبيــن
ذوي الكفــاءة المهنيــة المناســبة ،وبالتالــي ســيتحقق مــع ز يــادة مشــاركة المواطنيــن فــي هــذه العمليــة.
الثقــة المتبادلــة  :يجــب العمــل علــى بنــاء الثقــة تجــاه الجهــات الفاعلــة المحليــة (الجمعيــات والتعاونيــات والمنظمــات
التقليديــة ،)...حتــى تعطــى الفرصــة للــكل لحمــل المشــروع المحلــي للمجــال الترابــي والدفــاع عنــه بطريقتــه الخاصــة.
مواصفــات المســؤول المنتخــب  :تعمــل الجماعــات الترابيــة بشــكل دائــم علــى الدفــاع عــن «مشــاريعها المحليــة للتنميــة»
أمــام مصالــح الدولــة المختلفــة ،ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الجهــوي أو الوطنــي ،النجــاح فــي هــذه المهمــة ال يقتصــر
فقــط علــى المشــروعية القانونيــة والتنظيميــة بــل يبقــى رهيــن بمســتوى المســؤول المنتخــب وقدراتــه الشــخصية وتأثيــره كقائــد
محلــي .وفــي هــذا الصــدد ،شــككت مختلــف الهيئــات الوطنيــة ومراكــز البحــث فــي «كفــاءة المســؤول المنتخــب» وذكــرت
بمســؤولية الفاعليــن السياســيين فــي تكويــن واختيــار النخــب.
تلعــب جــودة اإلدارة المحليــة دورا حاســما فــي تنفيــذ وإنجــاح السياســات التنمويــة الوطنيــة .فــإن كانــت «الســلطة المركز يــة»
تتحكــم فــي المســتوى «الكلــي» للسياســة وصنــع القــرار ،فــإن اإلجــراءات العمليــة للتنفيــذ يقودهــا الفاعــل المحلــي .وبالتالــي،
فــإن اســتجابة الفاعليــن المحلييــن فــي الوقــت الفعلــي يعــد أمــرا فــي غايــة األهميــة لتنفيــذ البرامــج الوطنيــة للتنميــة (السياســات
االجتماعيــة :التعليــم ،وضعيــة المــرأة واألشــخاص فــي وضعيــة صعبــة ،الســياحة ،اإلعــداد الترابــي ،التأهيــل الترابي...إلــخ).
مشــاركة المواطنيــن  :مــن المهــم االلتــزام بمبــادئ الحكامــة المحليــة والعمــل علــى إشــراك المواطنيــن والجهــات الفاعلــة
المحليــة والمجتمــع المدنــي فــي وضــع وتنفيــذ السياســات العموميــة.
وال ينبغي االكتفاء بإشــراك الفاعلين والمشــاركين المحليين في مرحلة صياغة السياســات العمومية فقط ،بل يجب يكون ذلك
خالل جميع مراحل تنفيذها ،وذلك بهدف تحسســيهم بالمســؤولية ،ومعه يتم أيضا ضمان قيم الشــفافية والمســاءلة.
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التفــاوض بشــأن العقــد  :ينبغــي أن يركــز التفــاوض بشــأن العقــد علــى نطــاق تنفيــذه فــي إطــار التدبيــر البديــل ،وليــس فقــط
علــى تفويــض المشــروع ومــا يرتبــط بــه مــن مؤشــرات أداء ( .)...وعــاوة علــى ذلــك ،يبقــى مــن المهــم العمــل وفــق مبــدأ
الشــفافية والتصــدي لمحــاوالت تدخــل اللوبيــات فــي هــذه العمليــة قبــل إجــراء توقيــع العقــد.
اختيــار الشــريك  :أبانــت إجــراءات طلــب العــروض علــى الكثيــر مــن المشــاكل (الفســاد ،طــول المســاطر وتعقيداتهــا ،الشــفافية،
تبايــن المعلومات...إلــخ) ،وبالتالــي يســتدعي األمــر تجربــة إجــراءات أخــرى (التقييــم القبلــي ،الحــوار التنافســي ،تحليــل وتقييــم
المخاطــر)...؛ أو باألحــرى إعطــاء نفــس األهميــة لمعاييــر أخــرى كتلــك التــي تعطــى ل «أفضــل عــرض» .ففــي بريطانيــا مثــا ،يكــون
مقــارن القطــاع العــام ( )CSPهــو المعيــار الــذي يســتعينون بــه للنظــر فــي منــح العقــود.
صياغــة األطــر المرجعيــة للعقــد  :يجــب أن تكــون صياغــة «االتفــاق» و»دفتــر التحمــات» مــن عمــل الجماعــة الترابيــة
المعنيــة ،وليــس مــن جهــة أخــرى (الــوزارة المعنيــة) .هــذا ومــن الضــروري أن تكــون الصياغــة واضحــة وصريحــة تفاديــا لســوء
التفســير.
تقاســم المخاطــر  :يتعيــن تحديــد تقاســم المخاطــر فــي ظــل ظــروف محــددة بشــكل واضــح ،ويجــب إرفــاق النمــوذج الــذي
يضمهــا بالعقــد المبــرم .هــذا ويجــب أن يتــم هــذا التقاســم مبدئيــا تماشــيا مــع درايــة وإمكانيــات كل شــريك .وجديــر بالذكــر أن فــي
هــذا النــوع مــن العقــود تكــون لدرجــة تبايــن المعلومــات قبــل إجــراء العقــد تأثيــر مهــم علــى المخاطــر المعنويــة ،وفــي ســوء
االختيــار.
مراقبــة تنفيــذ العقــد  :نظــرا لكــون مدير يــة الــوكاالت والمصالــح ذات االمتيــاز التابعــة لــوزارة الداخليــة تحتفــظ بمســؤوليات
كبيــرة وتتحكــم فــي الســلطة المحليــة ،فــإن هــذا األمــر يطــرح الكثيــر الصعوبــات الرقابيــة .وعليــه ،تدعــو الحاجــة إلــى إحــداث آليــات
الجهويــة المتقدمــة مــن أجــل ضمــان االســتقاللية للمســؤول العمومــي المعنــي فــي مراقبــة العقــود مباشــرة.
التكاليــف اإلضافيــة وآجــال األداء  :يجــب إعــادة النظــر فــي صيــغ مراجعــة األســعار ،بحيــث ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار
تغيــرات األســعار علــى المســتويين الوطنــي والدولــي .وعليــه ،هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تبســيط اإلجــراءات ،ال ســيما مــن خــال
وضــاع آليــات الجهويــة المتقدمــة التــي تســمح باالســتقاللية عــن المركــز فــي كل مــا يتعلــق بالشــؤون اإلدار يــة (تفويــض التوقيــع
للســلطات الجهويــة المعنيــة) و كل مــا يتعلــق بتفويــض الســلط (توســيع صالحيــات الجهــات والمنتخبيــن المحلييــن بصفتهــم أصحــاب
مصلحــة مســتقلين ،دون أن تســتدعي الضــرورة اللجــوء إلــى المركــز التخــاذ قــرار معيــن أو القيــام بالمراقبــة  .)...وز يــارة علــى ذلــك،
ينبغــي أيضــا إجــراء مراجعــة لمســاطر أداء الشــركاء (الالتمركــز اإلداري) ،والعمــل علــى رقمنــة ســندات عمليــات األداء ومراجعــة
حســاب الفوائــد المســتحقة علــى األداءات المتأخــرة.
المجــال السياســي المحلــي  :بصفتهــا الجهــة المنظمــة للعقــد ،تكــون الدولــة ملزمــة بتدبيــر المجــال السياســي المحلــي
بغــرض التصــدي ألي قــوة ســوقية ناشــئة تكــون فــي صالــح الشــريك الخــاص .وللقيــام بهــذا الــدور علــى الوجــه األمثــل ،ينبغــي
أن تكــون للدولــة الســلطة والشــرعية ،مــع مراعــاة األبعــاد المعيار يــة المختلفــة للعمــل اإلداري.
اســتعادة ثقــة المواطنيــن  :يجــب االســتفادة مــن نتائــج التجــارب الناجحــة علــى المســتوى الوطنــي ،ولــم ال المســتوى
المحلــي أيضــا ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد تدابيــر مترابطــة ومتكاملــة فــي إطــار الحكامــة العالميــة لهــذه الخدمــات (المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي و البيئــي ،2013 ،ص .)85
إجــراء الدراســات القبليــة  :مــن المهــم أن تتــم الدراســة األوليــة علــى مــدى كاف وأن يتــم إجراؤهــا مــن طــرف خبــراء فــي
هــذا المجــال ،خصوصــا أولئــك الذيــن يتمتعــون بمعرفــة متعــددة التخصصــات.
إشــراك الشــركات المحليــة  :إعطــاء المز يــد مــن األفضليــة للشــركات المحليــة مــن حيــث تنقيــط ملفــات طلــب تقديــم
العــروض .وعليــه ،ســيكون اللجــوء إلــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ليــس مجــرد تدبيــر أو تمويــل بديــل ،بــل وأيضــا أداة
لتقويــة وتطويــر النســيج االقتصــادي المحلــي.
واجــب المحاســبة والمســاءلة  :تعتبــر المســاءلة عــن تقــدم المشــاريع وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع بالشــكل المطلــوب
أمــرا مهمــا فــي هــذا النــوع مــن العقــود ،كمــا يجــب أيضــا مســاءلة شــرعية أولئــك الذيــن يقومــون بعمليــة المســاءلة علــى أرض
الواقــع منــح الحســاب.
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إد مــاج السيا ســات العموميــة :

التنميــة الترابيــة:

قــام المغــرب فــي هــذا الصــدد بو ضــع مقاربــات وسيا ســات مختلفــة حــول

المخطــط الوطنــي إلعــداد التــراب ( :)SNAT-2000يهــدف عمومــا إلــى تنفيــذ مقاربــة التنميــة الترابيــة القائمــة علــى أســاس«التكامــل بيــن المكونــات المجاليــة» فــي أفــق ســنة .2025
سلسلة من المخططات القطاعية القادرة على ضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام ومولد للثروات.وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تشــير العديــد مــن المؤشــرات أن هــذه المخططــات لــم تســاعد بتاتــا االقتصــاد الوطنــي فــي تحقيــق
النمــو المرجــو أو االنتقــال بــه إلــى االقتصــادات الصاعــدة ،وهــذا راجــع باألســاس إلــى غيــاب التناســق والتماســك والحكامــة الجيــدة.
وبغــض النظــر عــن االســتثمارات المهمــة التــي تــم إطالقهــا ،إال أن النتائــج المتوخــاة منهــا لــم ترقــى للمســتوى المطلــوب ،وهــذا
مــا أكدتــه الكثيــر مــن المشــاكل االجتماعيــة البــارزة (الشــغل ،البطالــة ،الفقر...إلــخ) .وهــذا راجــع باألســاس إلــى كــون االســتراتيجيات
القطاعيــة تمــت صياغتهــا بشــكل منعــزل ،بدعــوى ضمــان نجاحهــا ،غيــر أنهــا لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار مســألة تجســيد المفهــوم
الترابــي فــي هــذا الشــأن.
يمثــل إدمــاج السياســات العموميــة فــي ســياق الجهويــة المتقدمــة أحــد متطلبــات الحكامــة المســؤولة وترشــيد اســتخدام
المــوارد واإلمكانيــات ،كمــا يمثــل أيضــا أفضــل طــرق االســتجابة الفضلــى والشــاملة النتظــارات المواطنيــن والفاعليــن االقتصادييــن.
غيــر أن هنــاك الكثيــر مــن األســئلة ال تــزال عالقــة حــول اآلفــاق الزمنيــة المختلفــة لهــذه السياســات ،وحــول مــدى توافــق المقاربــات
واإلجــراءات التــي تنظمهــا ،وأســئلة أخــرى حــول تقييــم تأثيرهــا علــى المجــاالت الترابيــة ودرجــة التنســيق مــع خطط التنميــة الجهوية.
إدمــاج السياســات القطاعيــة  :يتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف تعز يــز إدمــاج وتناســق السياســات القطاعيــة على المســتوى
الترابــي ،والمســاعدة علــى جعــل عمليــة إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة ( )PDRوالمخططــات الجهويــة إلعــداد التــراب ()SRAT
محــور إدمــاج والتقــاء السياســات القطاعيــة مــن أجــل االســتفادة مــن المشــاورات ومناقشــات األفــكار والمشــاريع البنــاءة
للسياســات القطاعيــة عبــر إشــراك جميــع الفاعليــن االقتصادييــن الجهوييــن وفعاليــات المجتمــع المدنــي.
ويتمثــل التحــدي األساســي هنــا فــي تحديــد رؤيــة جماعيــة موحــدة ،انطالقــا مــن مرحلــة إعــداد المشــروع عبــورا إلــى مرحلــة
التنفيــذ ،وأيضــا فــي التخلــي عــن المنطــق القطاعــي بهــدف تحقيــق مقاربــة مندمجــة تأخــذ بعيــن االعتبــار تحقيــق التكامــل
واالنســجام بيــن مختلــف البرامــج واالســتراتيجيات.
إحــداث نظــام دائــم للتقييــم واالتصــال  :تفــرض رهانــات وانتظــارات الجهويــة متطلبــات دائمــة بخصــوص االمتثــال لمبــادئ
المســاءلة والشــفافية ،وهــذا األمــر يســاعد فعــا فــي قيــاس الجهــود المبذولــة ،ويقــدم صــورة واضحــة عــن المشــوار الواجــب
اتباعــه ويســاهم أيضــا فــي دعــم اتخــاذ القــرارات فــي الوقــت المناســب.
ولضمــان فعاليتهــا ،ينبغــي إعطــاء اإلصالحــات التــي تــم إجراؤهــا الوقــت الكافــي أثنــاء عمليــة اإلعــداد والتنفيــذ .وبالمــوازاة مــع
ذلــك ،ينبغــي دعــوة جميــع الجهــات الفاعلــة لاللتــزام وبــذل المز يــد مــن الجهــود خــال جميــع أطــوار هــذه العمليــة.
وفضــا عــن ذلــك ،يجــب أيضــا بلــورة اســتراتيجية متواصلــة لالتصــال والتواصــل مــن أجــل دعــم إنشــاء «منظومــة إعالميــة» تعــزز نشــر
وتعليــم قيــم المواطنــة الجيــدة وتضمــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وتكــرس مبــدأ الشــفافية.
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الفصــل الخامــس  :مــن أجــل انفتــاح متــوازن وتشــجيع
الإنتــاج الصناعــي الوطني
1.من أجل انفتاح عقالني
منــذ ســنة  ،1930عانــى المغــرب مــن النتائــج غيــر العادلــة لالنفتــاح التجــاري .بحيــث لــم تكــن لــه حينئــذ رؤيــة شــاملة بخصــوص حمايــة
وتعز يــز اإلنتــاج المحلــي وتقويــة القــدرة التنافســية للمؤسســات الوطنيــة.
ولقــد كشــف «إجمــاع واشــنطن» عــن أوجــه قصــوره بعــد ان أصبــح محــط تســاؤل بشــكل الفــت للنظــر داخــل البلــدان التــي كانــت
وراءه ،الســيما الواليــات المتحــدة .وفــي هــذا الصــدد ،توجــد هنــاك مقالــة رائعــة للمؤرخــة الفرنســية مــاري كليــر بيرجيــر حــول
رأســمالية الدولــة فــي الصيــن ،وكانــت تحــت عنــوان «الصيــن :رأســمالية الدولــة الجديــدة» ،حيــث تســلط الضــوء علــى التحــول
االقتصــادي الناجــح فــي الصيــن بســبب تدخــل الدولــة العقالنــي والمــدروس فــي االقتصــاد ،وذلــك مــن خــال تعز يــز عمليــات نقــل
التكنولوجيــا التــي تســمح بهــا االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ودعــم الشــركات الصينيــة بشــكل كبيــر حتــى ترقــى لنفــس مســتوى
الشــركات األجنبيــة التــي أتــت بهــذه التكنولوجيــا.
ونعيــد ونؤكــد مالحظاتنــا بشــأن إمكانيــة التعلــم مــن أفضــل الممارســات للنمــوذج االقتصــادي الناجــح الــذي يتقاســم أوجــه
التشــابه مــع الحالــة المغربيــة .فالصيــن ،مثــا ،التــي كانــت وراء إجمــاع بكيــن ،ال تعــد الدولــة الوحيــدة التــي أقدمــت علــى التدخــل
بشــكل مباشــر وحاســم فــي عمليــة تحفيــز إقالعهــا االقتصــادي .وعــاوة علــى ذلــك ،قامــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي
عهــد ويليــام ماكينلــي بحمايــة اقتصادهــا عــن طر يــق الرفــع مــن الرســوم الجمركيــة بشــكل كبيــر ،والــذي عــرف آنــذاك ب (تعريفــات
ماكينلــي) .وفــي ســنوات الخمســينات ،تحمــس الكور يــون إلــى تطبيــق سياســة اســتبدال الــواردات قبــل اعتمادهــم اســتراتيجية
التصديــر فــي الســتينيات .والمقصــود هنــا هــي إيجــاد وصفــة فعالــة تمــزج بيــن التحــرر االقتصــادي وتدخــل الدولــة ،وذلــك بهــدف
حمايــة مصالــح الفاعليــن االقتصادييــن الوطنييــن.
وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي أن يعتمــد انفتاحنــا االقتصــادي علــى العالــم علــى أســاس مقاربــة جديــدة أثنــاء عمليــة توقيــع
اتفاقيــات التجــارة الحــرة ،حتــى نتمكــن مــن حمايــة الفاعليــن االقتصادييــن المحلييــن ونرفــع حجــم الصناعــة فــي نســيجنا االقتصــادي.
.أإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة
«لقــد كانــت هنــاك مبالغــة كبيــرة مــن طــرف المســاندين للتبــادل الحــر فــي تقديــر الفوائــد المتوقعــة مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة
فــي الماضــي ،فــي حيــن تــم التقليــل مــن شــأن العواقــب المترتبــة عنهــا ،وتــم بــكل بســاطة تجاهــل العوامــل الخارجيــة الســلبية»،
هكــذا تكلــم التقر يــر الــذي أعدتــه اللجنــة الفرنســية المعنيــة بتقييــم تأثيــر اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع كنــدا برســم ســنة  2017عــن آثــار
اتفاقيــات التجــارة الحــرة علــى المجموعــات االقتصاديــة.
وفــي الوقــت الــذي ســرى فيــه شــعور بالتفــاؤل أثنــاء مســار التفــاوض علــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة ،والتــي غــدت كاألفــق
الــذي ال يمكــن تجــاوزه ،لــم تخضــع فيــه االتفاقيــات الســالفة الذكــر لدراســة مفصلــة لتقييــم األثــر؛ بــل وتــم التغاضــي عــن الجوانــب
التنظيميــة والصحيــة وتدابيــر الحمايــة علــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل آليــات مهمــة لحمايــة نســيجنا اإلنتاجــي.
وبالتالــي ،أصبــح الزمــا اليــوم فــي المغــرب القيــام بمراجعــة اتفاقيــات التجــارة الحــرة المبرمــة مــن أجــل حمايــة مصالــح النســيج
االقتصــادي الوطنــي.
ولهــذا ،يجــب اعتمــاد مقاربــة جديــدة تؤطــر توقيــع اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي يكــون المغــرب فيهــا طرفــا ،فمــن الضــروري
القيــام بإجــراء تحليــل اســتراتيجي واقتصــادي وتجــاري وقطاعــي قبلــي ،حتــى تكــون مصلحــة الفاعليــن االقتصادييــن الوطنييــن فــي
جوهــر هــذه المقاربــة .وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي ضمــان االمتثــال الصــارم للقانــون رقــم  91-14المتعلــق بإجــراء دراســة قبليــة
لألهــداف التجار يــة والسياســية واالجتماعيــة ،وكذلــك القطاعــات المعنيــة وهوامــش االمتيــاز الخاصــة بــكل مجــال قبــل التوقيــع
الفعلــي علــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة .كمــا ينــص القانــون المذكــور علــى إشــراك الجمعيــات المهنيــة فــي المفاوضــات وذلــك
بغــرض حمايــة مصالــح النســيج االقتصــادي الوطنــي.
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.بتعزيز ودعم الفاعلين االقتصاديين المحليين المهيكلين والمنظمين
جدير بالذكر أن هذا االنفتاح تميز بغياب رؤية شاملة لتعزيز اإلنتاج المحلي والقدرة التنافسية للشركات الوطنية.
ومــن هــذا المنطلــق ،أشــار تقر يــر أجــراه البنــك الدولــي حــول القطــاع الخــاص بالمغــرب إلــى ضعــف أثــار التحفيــزات التــي أقرتهــا
الحكومــة المغربيــة بغــرض تشــجيع االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة .واعتبــر التقر يــر المذكــور أن هــذه التحفيــزات قــد أعطــت األفضلية
لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة علــى حســاب الشــركات المغربيــة الصغيــرة والمتوســطة ،ممــا نتــج عنــه تفاوتــات اقتصاديــة فــي
الســوق .ومــن بيــن األمثلــة التــي أشــار إليهــا التقر يــر الســالف الذكــر آليــات التحفيــز العديــدة التــي وضعــت رهــن إشــارة المســتثمرين
الجــدد فــي المناطــق الصناعيــة ،والتــي اســتثنت المصدر يــن الوطنييــن المزاوليــن ألنشــطتهم خــارج هــذه المناطــق.
وعلــى عكــس ذلــك ،نجــد أن مصلحــة المغــرب تكمــن ليــس فقــط فــي حمايــة بعــض الصناعــات الواعــدة ،ولكــن فــي مرافقتهــا
ودعمهــا فــي الوصــول لألســواق الدوليــة .وعلــى هــذا األســاس ،يمكــن التفكيــر فــي إنشــاء مكتــب مواكبــة التجــارة واالســتثمار
فــي أفريقيــا ،تكــون مهمتــه دعــم اســتثمارات وصــادرات الشــركات المغربيــة مــن خــال تزويدهــا بالمعلومــات وآليــات المراقبــة
وتمكينهــا مــن نســج العالقــات واكتشــاف اإلمكانيات...إلــخ .كمــا يمكــن أيضــا إحــداث شــبكة أو خاليــا علــى مســتوى الســفارات
تعطــى لهــا مســؤولة مواكبــة وتنســيق عمــل الشــركات الوطنيــة.
.جاالستخدام األمثل للحواجز غير الجمركية وحماية السوق الوطنية
فــي هــذا الجانــب ،يمكــن للمغــرب االســتفادة مــن عــدة أمــور مــن بينهــا دعــم حمايــة الفاعليــن االقتصادييــن المحلييــن مــن
المنافســة غيــر العادلــة ،والقيــام بتذليــل آثــار المنافســة غيــر العادلــة ،مــع الحــرص علــى تطويــر نظــم خاصــة لتزويــد الســوق المحليــة
وضمــان إشــراك وحــدات اإلنتــاج غيــر المهيكلــة فــي دائــرة االقتصــاد المهيــكل.
وبذلــك ،ينبغــي علــى الحكومــة أن تعمــل علــى تطبيــق نظــام الدفــاع التجــاري مــن أجــل التصــدي بحــزم للمنافســة األجنبيــة غيــر
العادلــة ،ال ســيما مــن خــال مراقبــة الحــدود بشــكل صــارم (االحتيــال ،التهر يــب ،التالعــب فــي قيمــة الفواتير...إلــخ).
وإلــى جانــب ذلــك ،الزال المغــرب يســجل تأخــرا فــي ضبــط مفاهيــم ورهانــات الممارســات الحمائيــة مقارنــة مــع باقــي دول العالــم.
ويبقــى التحــدي األهــم هنــا هــو الحفــاظ علــى إمكانيــات إنتــاج الســوق الوطنيــة وتعز يــز تنميتهــا.
وهنــا نعطــي مثــال الواليــات المتحــدة التــي تقــوم باســتخدام القانــون كأداة لخدمــة الســلطة ،وذلــك بغــرض وضــع الحواجــز غيــر
الجمركيــة لحمايــة شــركاتها تحــت غطــاء خطــاب فتــح األســواق .وهــذا أســلوب يجعــل مســألة فصــل الحمائيــة الجديــدة عــن اللبراليــة
الجديــدة أمــرا صعبــا .لــذا ،ال يســتدعي األمــر تقليــد هــذا األســلوب ،بقــدر مــا يجــب اإللمــام بتفاصيلــه.
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مثال الدفاتر المستوردة من تونس
نــددت الشــركات المغربيــة المتخصصــة فــي إنتــاج الدفاتــر بالمنافســة التونســية غيــر العادلــة ،والتــي تمثلــت فــي إغــراق الســوق
الوطنيــة بالــواردات الضخمــة (حجــم واردات الدفاتــر بلــغ  ،)90٪والــذي شــكل ثلــث الكميــات المباعــة آنــذاك فــي الســوق.
وتفاعــا مــع هــذه القضيــة ،قــام المغــرب باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمكافحــة إغــراق الســوق المغربــي بالدفاتــر التونســي ،وذلــك
لحمايــة شــركاته مــن المنافســة غيــر العادلــة.
ونتيجــة لذلــك ،اســتطاعت الجهــات المصنعــة فــي هــذا المجــال أن تحســن أدواتهــا اإلنتاجيــة بشــكل كبيــر ،إذ تمكنــت مــن تلبيــة
مجمــل الطلــب المحلــي .وز يــادة علــى ذلــك ،أطلــق القطــاع اســتثمارات وصلــت إلــى  250مليــون درهــم فــي نفــس الســنة.
وهكــذا ،أســهمت هــذه اإلجــراءات فــي الحــد مــن تراجــع عــدد الشــركات المغربيــة (تقليــص العــدد مــن  17شــركة إلــى  5شــركات
فــي مــدة عشــر ســنوات) ،وبفضــل هــذه الخطــوة تــم الحفــاظ علــى  1200منصــب شــغل مباشــر و 5000منصــب غيــر مباشــر،
ومعــه أعــادت بنــاء صناعــة دفاتــر أكثــر تنافســية ،والتــي تســتطيع مــع المــدة أن تكتســح األســواق الخارجيــة.
.داالستثمارات األجنبية المباشرة وإدماج الشركات المغربية
يرتبــط األمــر هنــا بتشــجيع االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة القائمــة حاليــا ،مــع العمــل علــى تكييــف نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا حتــى
يســتفيد منهــا النســيج االقتصــادي الوطنــي.
وهــي الخطــوة التــي اتبعتهــا بلــدان عــدة مثــل كور يــا الجنوبيــة والصيــن وتركيــا ،بحيــث اســتفادت هــذه البلــدان مــن انفتاحهــا
علــى االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن أجــل االســتفادة محليــا مــن التعلــم التكنولوجــي ،وبالتالــي ضمــان قدرتهــا علــى تطويــر
العالمــات التجار يــة الوطنيــة التــي أضحــت اآلن تنافــس الشــركات الغربيــة متعــددة الجنســيات فــي األســواق الدوليــة.
وفــي هــذا الصــدد ،يمكــن النظــر فــي مطالبــة المســتثمرين األجانــب بدمــج الرســاميل الوطنيــة فــي رأســمالهم مقابل اســتفادتهم
مــن المزايــا التــي تقــدم لهــم هنــا .ومــن شــأن عمليــة دمــج الرســاميل والشــركات المغربيــة فــي هــذه النظــم الصناعيــة ،خصوصــا
مــن خــال المشــاريع المشــتركة ،أن ينتــج عنــه فــي نهايــة المطــاف نقــل تدريجــي للمعرفــة .وهــي الخطــوة التــي ستســمح بظهــور
شــركات مغربيــة جديــدة ومبتكــرة.

2.من أجل رؤية جديدة للسياسة الصناعية
.أاإلنجازات الواجب تعزيزها

البنى التحتية والتجهيزات األساسية :

جودة البنى التحتية الطرقية والسكك الحديدية والموانئ.

منــاء طنجــة المتوســط  :باعتبــاره أكبــر مينــاء فــي إفريقيــا وواحــد مــن أكبــر  50منــاء حــول العالــم ،أصبــح مينــاء طنجــة
المتوســط رافعــة أساســية النفتــاح االقتصــاد المغربــي ،خصوصــا فيمــا يتعلــق بالقــدرة التنافســية للصــادرات.
وتشــكل المناطــق الصناعيــة ،47التــي تغطــي مســاحتها أكثــر مــن  16مليــون متــر مربــع ،منصــة تنافســية جهويــة لقطاعــات الصناعــة
واللوجســتيك والتجــارة والخدمــات المرتبطــة باللوجســتيك .وعــاوة علــى ذلــك ،تمــت دعــوة العديــد مــن الشــركات الوطنيــة
للدخــول فــي هــذه المناطــق.
قطــاع صناعــة الســيارات  :يجــب االســتمرار فــي ز يــادة وتيــرة الصــادرات ،48والمضــي قدمــا فــي إنشــاء مصنعيــن ألجــزاء
الســيارات بمعاييــر عالميــة تابعــة لعمالقــة صناعــة الســيارات ،مــع الحــرص علــى االســتمرار فــي إدمــاج الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة والرأســمال المغربــي فــي هــذا القطــاع بهــدف مضاعفــة الفوائــد اإليجابيــة لصالــح االقتصــاد الوطنــي.

  )47تضــم منصــة منــاء طنجــة المتوســط المنطقــة الحــرة لطنجــة ومدينــة طنجــة لصناعــة الســيارة ( )Tanger Automotive Cityوتطــوان بــارك وتطــوان شــور والمنطقــة الحــرة لللوجيســتيك ورونو-منــاء طنجــة
المتوســط (.)Renault Tanger Med
  )48بيــن ســنتي  2013و ،2018تضاعــف حجــم صــادرات هــذا القطــاع الــذي يشــغل حاليــا  189600عامــل ،بحيــث انتقــل حجــم معامالتــه مــن  31.7مليــار إلــى  65.1مليــار ،ليضــع قطــاع صناعــة الســيارات فــي المرتبــة
األولــى علــى الئحــة القطاعــات المصــدرة.
148

االندماج في األنشطة التجارية العالمية :حالة TDM Aerospace
تقــدم شــركة TDM Aerospaceالمختصــة فــي تصنيــع أنابيــب وقنــوات الطائــرات نفســها علــى أنهــا الشــريك األساســي
لمنظومــة بوينــغ فــي المغــرب ،وذلــك بعــد التوقيــع علــى أول اتفاقيــة طويلــة األمــد مــع الشــركة المذكــورة مــن أجــل إنتــاج
أنابيــب وقنــوات التيتانيــوم فــي الــدار البيضــاء لفائــدة شــركة بوينــج  787دريمالينــر.
وجديــر بالذكــر أن شــركة  TDM Aerospaceأنشــئت بعــد إبــرام االتفاقيــة مــع شــركة بوينــغ فــي شــتنبر  ،2016تحــت الرئاســة
الفعليــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،وأيضــا بفضــل تمويــل صنــدوق االســتثمار المغربــي المعــروف ب»الشــركة
المغربيــة لالســتثمار فــي الطيــران ( ،)MAICلتصبــح أول مــورد لصناعــة الطيــران برأســمال مغربــي يفــوز بعقــد مــن الدرجــة األولــى
(عقــد تور يــد مباشــر) مــع شــركة تصنيــع الطائــرات.
قطــاع الفالحــة  :يحظــى القطــاع الفالحــي بمكانــة اســتراتيجية فــي االقتصــاد الوطنــي ،إذ يســاهم بنحــو  13٪مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي (فــي المتوســط بيــن ســنتي  2008و ،)2018ويشــغل  38٪مــن الســكان النشــطين .وبفضــل مخطــط المغــرب
األخضــر ،أصبــح القطــاع الفالحــي أكثــر قــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة ،ليصيــر بذلــك محــركا أساســيا للنمــو
بمتوســط قيمــة مضافــة فــي المجــال الفالحــي تز يــد علــى  106مليــار درهــم فــي الســنة فــي الفتــرة بيــن ســنة  2008و ،2018
أي بزائــد  58٪مقارنــة بالمتوســط المســجل بيــن ســنة  2000و  .2007هــذا وقــد ارتفعــت الصــادرات الفالحيــة مــن  15.2مليــار
درهــم ســنة  2008إلــى  33.2مليــار درهــم فــي ســنة  ،2017أي بز يــادة قدرهــا .118٪
ويظــل التحــدي الراهــن هــو تعز يــز ترويــج وتســويق المنتجــات الفالحيــة ،خصوصــا فــي األســواق الدوليــة وتطويــر صناعــة غذائيــة
أكثــر تنافســية وقــادرة علــى خلــق القيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل.
الطاقــات المتجــددة  :برهنــت االســتراتيجية المغربيــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة عــن كفاءتهــا وأهميتهــا بعــد أن جعلــت
مــن المغــرب دولــة منتجــة للطاقــة .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن االعتمــاد علــى الطاقــة مــن مصــادر أجنبيــة قــد انخفــض بمقــدار
 5نقــاط فــي  8ســنوات.
ويبقــى التحــدي األبــرز فــي هــذا المجــال فــي قــدرة المغــرب علــى االســتفادة مــن المشــاريع الكبــرى التــي يتــم تنفيذهــا ،وذلــك
مــن خــال تنظيــم خطــط نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا ،بغــرض تشــجيع تطويــر الصناعــة الوطنيــة.
قطــاع صناعــة الطيــران  :يضــم هــذا القطــاع  1140شــركة ويشــغل  16700عامــل ويســاهم ب  5.6٪فــي الصــادرات
الوطنيــة ( 13.9مليــار درهــم) .ويواجــه هــذا القطــاع بعــض التحديــات ،لعــل أبرزهــا تعز يــز وتكــرار نمــوذج تكويــن خــاص فــي هــذا
المجــال تقــوده الشــركات المصنعــة باعتبارهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي تحديــد برامــج التكويــن فــي معاهــد متخصصــة 49فــي
هــذا القطــاع.
.بالتحديات الواجب رفعها
االبتــكار  :يتــم تجســيد عمليــة االبتــكار غالبــا ضمــن مجموعــة مــن القواعــد المفهومــة بوضــوح وتتــم بإشــراك الجهــات الفاعلــة
التــي تحــاول القيــام باالبتــكار مــن خــال ممارســتهم ألنشــطتهم المعتــادة لكــن بإتقــان أكبــر هــذه المــرة (المنتــوج ،العمليــة،
والموضــع .)...وفــي هــذا الصــدد ،قــد يقــوم البعــض بهــذه العمليــة بشــكل أكثــر فعاليــة مقارنــة باآلخر يــن ،غيــر أن «قواعــد
اللعبــة» تبقــى مقبولــة وثابتــة .ولكــن فــي بعــض األحيــان قــد يحــدث شــيء معيــن يعمــل علــى تعطيــل هــذا اإلطــار ،فيغيــر معــه
قواعــد اللعبــة ،وقــد يكــون لهــذا الشــيء عالقــة باألحــداث اليوميــة مثــا .فهــذه األخيــرة (األحــداث اليوميــة) تتمتــع بالقــدرة علــى
إعــادة تحديــد المســاحة والظــروف التــي تتــم فيهــا عمليــة االبتــكار ،وتقــدم فرصــا جديــدة تدفــع الفاعليــن الموجوديــن إلعــادة
النظــر فيمــا يفعلونــه أخــذا بعيــن االعتبــار الظــروف الجديــدة .وهــذه هــي الفكــرة األساســية التــي تســتند إليهــا نظر يــة االبتــكار
األصليــة لشــومبيتر ،والــذي اعتبرهــا «عمليــة التدميــر اإلبداعيــة» .بحيــث تتعــرض شــروط االبتــكار فــي «نظــام دائــم» لبعــض حــاالت
التوقــف العرضيــة ممــا يترتــب عنــه تغييــر جــذري فــي واحــد أو أكثــر مــن الشــروط األساســية (تكنولوجيــة ،ســوقية ،اجتماعيــة،
تنظيمية...إلــخ) .وعليــه ،تتغيــر «قواعــد اللعبــة» األساســية وتبــرز معهــا إمكانيــات جديــدة لالبتــكار.
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التمويــل  :رغــم أن البنــوك تملــك رســاميل ضخمــة ،غيــر أن حجــم القــروض المتعثــرة وتجميــع الديــون تبقــى مخاطــر جســيمة.
ورغــم القيــود القانونيــة الصارمــة ،تظــل المخاطــر المرتبطــة باالئتمــان كبيــرة.
ولكــن يجــب التذكيــر أنــه فــي حــال تمتــع البنــوك ببعــض االمتيــازات ،خصوصــا امتيــاز القــدرة علــى جمــع المدخــرات وإنشــاء العمــات
النقديــة ،ســيكون واجــب عليهــا أيضــا دعــم الفاعليــن االقتصادييــن الكبــار والصغــار وتشــجيع النمــو.
أصبح توحيد أساليب التمويل وتنويعها يمثل رهانا استراتيجيا القتصادنا ،خصوصا من خالل:
تكاثــر أســواق رأســمال األســهم :تدعــو الحاجــة إلــى تقويــة جانــب العــرض فــي التمويــل ،ليــس مــن خــال الدوائــر البنكيــةفحســب ،ولكــن أيضــا مــن خــال ســوق الرســاميل حتــى يتســنى تمويــل مشــاريع االســتثمار والتنميــة .وفــي هــذا الصــدد،
قــد يســاهم تحســين أســواق رأســمال ،خصوصــا مــن خــال العمــل علــى رفــع الســيولة ،فــي تحقيــق إمكانيــة مضاعفــة
أســواق رأســمال األســهم .وجديــر بالذكــر أن الجــدل القائــم حــول الســلف النقــدي كوســيلة للحــد مــن الضــرر الناجــم عــن
أزمــة الســيولة يهمــل أحــد األســباب الرئيســية التــي تجعــل الشــركات الوطنيــة ،وال ســيما الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
والشــركات الصغيــرة جــدا ،فــي ضائقــة كبيــرة فــي أوقــات األزمــة .ويتعلــق األمــر هنــا بز يــادة هيكليــة علــى مســتوى
«الحاجــة إلــى الرأســمال المتــداول» ( )BFRبالنســبة للشــركات المعنيــة .وعندمــا تكــون «الحاجــة إلــى الرأســمال المتــداول»
هيكليــة ،تكــون تصفيتهــا أو باألحــرى معالجتهــا أساســا مــن خــال أســواق رأســمال األســهم ،وهــو اإلجــراء الــذي يســمح
فــي بــادئ األمــر بز يــادة الرأســمال المتــداول ،ثــم ببــدء مشــاريع اســتثمارات تســاعد علــى إحــداث التــوازن بيــن التدفقــات
النقديــة الداخلــة والخارجــة.
تقويــة األســهم الخاصــة والرأســمال االســتثماري :مــن شــأن تعميــم فضائــل هــذه المفاهيــم بيــن الفاعليــن االقتصادييــنالوطنييــن أن يســرع مــن نمــو الشــركات المغربيــة التــي تمتــاز بمعاييــر االبتــكار وإمكانيــات النمــو .إضافــة إلــى ذلــك ،ســيكون
بمقــدور هــذه الشــركات أن تســتفيد مــن فــرص االندمــاج والتكامــل مــع باقــي الفاعليــن االقتصادييــن.
إحــداث أســاليب تمويــل بديلــة :تمثــل عمليــة إحــداث أســاليب أو طــرق تمويــل بديلــة صفقــة جــد مشــجعة بالنســبة الشــركاتالوطنيــة .ومــن نافلــة القــول أن إحــداث صنــدوق تدبيــر جائحــة كورونــا ينــدرج تحــت أســلوب التمويــل الجماعــي ،ونذكــر كيــف
ســاعد هــذا الصنــدوق المغــرب علــى تدبيــر هــذه األزمــة علــى النحــو األمثــل حتــى اللحظــة.
ومــن شــأن عمليــة تحر يــر الطاقــات وتخفيــف القيــود التنظيميــة أمــام أصحــاب مشــاريع التمويــل البديــل أن تســمح للشــركاتالوطنيــة بإمكانيــة الوصــول إلــى نطــاق واســع الخيــارات ،والســيما إن كانــت عروضهــم قــادرة علــى خلــق منافســة تكــون
ذات فائــدة علــى الفاعليــن االقتصادييــن.
إشــراك الفاعليــن المحلييــن والجهوييــن :يســتدعي االســتثمار فــي المجــاالت التجار يــة الجديــدة ،وكــذا اإلجــراءات المتعلقــةبتعز يــز القطاعــات التــي يتقــدم فيهــا المغــرب ،األخــذ فــي الحســبان التوز يــع العــادل لهــذه االســتثمارات اســتنادا إلــى
خصوصيــات كل مجــال ترابــي علــى حــدة .وفــي هــذا الصــدد ،يمكــن أن يكــون نمــوذج  Landersاأللمانــي محــط اهتمــام،
والســيما فــي الجانــب المتعلــق ب»الدولــة المســاهمة» أو «الجهة-المســاهمة» .وعليــه ،فــإن مســاهمة الجهــات فــي
رأســمال الشــركات العاملــة هنــاك ســيعزز قيــم اإلنصــاف وسيحســن الثقــة االئتمانيــة والقــدرة التمويليــة لهــذه الشــركات.
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البنــى التحتيــة الخاصــة بالوصــول إلــى النطــاق العر يــض  :تمثــل هــذه البنــى أحــد دعائــم التنميــة االقتصاديــة القائمــة
علــى التقــدم واالبتــكار (ز يــادة فــرص الســوق بالنســبة لــرواد األعمــال الشــباب) ،كمــا تمثــل أيضــا رافعــة لتنميــة قطاعــات أخــرى.
اللوجســتيك  :هــو نشــاط عرضــي يرتبــط بجميــع القطاعــات ،ولــه تأثيــر واضــح علــى القــدرة التنافســية للصــادرات ،بحيــث ال يفيــد
الشــركات الوطنيــة بشــكل مباشــر .هــذا ويظــل اللوجســتيك نقطــة ضعــف بالنســبة الشــركات المغربيــة ،بحيــث أن  85٪مــن زبائــن
قطــاع الخدمــات اللوجســتيك هــم شــركات أجنبيــة أو فــروع تابعــة للشــركات المتعــددة الجنســيات.
وتواجــه االســتراتيجية الوطنيــة ،التــي أحــرزت فقــط  14٪مــن التقــدم خــال  9ســنوات ،علــى وجــه الخصــوص صعوبــة تعبئــة العقــار
وأيضــا تعــدد الجهــات الفاعلــة .هــذا وحقــق المحــور المتعلــق بتحقيــق الحــد األمثــل مــن تدفقــات البضائــع نســبة ... 10٪
ورغــم أن تأســيس فــروع جديــدة فــي منطقــة اللوجســتيك بمينــاء طنجــة المتوســط تابعــة لشــركات مثــلDecathlon، DHL، :
 Nippon Expressأو  Emirates Logisticsيعتبــر أمــرا مشــجعا ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بز يــادة القــدرة التنافســية للصــادرات،
إال أن التحــدي األبــرز يكمــن أساســا فــي تطويــر عــرض متنــوع وتنافســي بالنســبة للســوق المحليــة.
النســيج  :يعــد القطــاع األول مــن ناحيــة التشــغيل الصناعــي فــي المغــرب ،بحيــث يشــغل  400000عامــل .غيــر أنــه يعانــي مــن
صعوبــات جمــة ،ســواء تلــك المرتبطــة بالتصديــر ،أو األخــرى المتعلقــة بالتمركــز داخــل الســوق الوطنيــة بســبب المنافســة التــي
تفرضهــا المنتجــات اآلســيوية والتركيــة .وعليــه ،ينبغــي دعــم وحمايــة هــذا القطــاع مــن خــال فــرض إجــراءات وقائيــة فــي هــذا
الصــدد.
وفــي نفــس الوقــت ،يبقــى الهــدف الرئيســي هــو تجهيــز وتعز يــز قــدرات النســيج الصناعــي (مراكــز االبحــاث ،التكويــن ،الحصــول علــى
العقــار ،)...وذلــك مــن أجــل صناعــة وفــرض الماركــة التجار يــة المغربيــة فــي األســواق العالميــة مــرة أخــرى ،وبالتالــي تلبيــة حاجيــات
الســوق المحليــة بشــكل أفضــل.
.جاستبدال الواردات ،ونقل المعرفة التقنية والتكنولوجيا ،وإقامة المشاريع المشتركة
طمــوح  :لمــاذا ال نهــدف لتحقيــق معــدل اندمــاج صناعــي بنســبة  100٪فــي قطاعــات صناعيــة معينــة؟ ســواء فــي مجــال
صناعــة الســيارات أو األجهــزة المنزليــة أو الطاقــة المتجــددة مثــا؟ فالتوفــر علــى مثــل هــذه األهــداف يمكــن أن يكــون الخطــوة
األولــى نحــو تطويــر أمثــل للبحــث واالبتــكار والتكويــن وخلــق فــرص الشــغل ،وأيضــا إتاحــة إمكانيــة تحقيــق قفــزات فــي مجــال
التكنولوجيــة فــي نفــس الوقــت.

المشروع المشترك في الصين
يعتبــر المشــروع المشــترك بيــن الصينــي واألجنبــي أمــرا شــائعا فــي الصيــن .وتأتــت هــذه العمليــة بفــرض الصيــن علــى المســتثمرين
األجانــب الدخــول فــي شــراكة مــع فاعــل اقتصــادي صينــي .ومكنــت هــذا اإلجــراء الصينييــن مــن اكتســاب المهــارات وتطويــر
المعرفــة الصناعيــة والتكنولوجيــة حتــى صــاروا اآلن مــن بيــن القــادة االقتصادييــن العالمييــن.
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إن الهــدف هنــا هــو تبنــي سياســة تصنيــع مناســبة مــن خــال اســتبدال الــواردات ،واالعتمــاد علــى الصناعــات المحليــة الواعــدة
وذات اإلمكانيــات .وخــال المرحلــة االنتقاليــة ،يجــب إعطــاء الوقــت الــازم للشــركات الوطنيــة الناشــئة مــن أجــل التطــور حتــى تصيــر
قــادرة علــى مواجهــة المنافســة األجنبيــة.
نمــط التصنيــع التدريجــي  :تنطــوي هــذه الخطــوة علــى تقليــص الــواردات ،ثــم القيــام بتطويــر اإلمكانيــات الصناعيــة ،مــن
خــال دعــم وتقويــة وحــدات اإلنتــاج الصغيــرة ،قبــل مباشــرة التقليــص التدريجــي للحواجــز الجمركيــة ،وذلــك بهــدف دعــم إنتاجيــة
الشــركات الوطنيــة فــي مواجهــة نظيراتهــا مــن الشــركات األجنبيــة.
ً
سياســة الحمائيــة المؤقتــة  :يســتند هــذا النــوع مــن الحمائيــة المؤقتــة أساســا إلــى الحواجــز غيــر الجمركيــة ،ويهــدف إلــى
حمايــة الصناعــة الوطنيــة فــي قطــاع معيــن بشــكل مؤقــت مــن خــال إنشــاء آليــات دعــم بهــدف تحســين القــدرة التنافســية التــي
تتحقــق عبــر التــزام تعاقــدي مــع الشــركات المصنعــة.
وجديــر بالذكــر أن اســتراتيجية التنميــة هــذه قــد تبنتهــا دول مختلفــة ذات إمكانــات اقتصاديــة مشــابهة للحالــة المغربيــة ،وحققــت
نجاحــات كبيــرة لبلــدان عديــدة علــى رأســها بلــدان أمر يــكا الالتينيــة وروســيا والهنــد.

الحمائية التربوية في دول أمريكا الالتينية
ســعت هــذه االســتراتيجية ،التــي قــام ببلورتهــا االقتصاديــون التابعــون للجنــة االقتصاديــة ألمر يــكا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي ،إلــى
تحويــل الهيكلــة اإلنتاجيــة وتغييــر اندمــاج البلــد فــي االقتصــاد العالمــي.
وســمحت خطــوة حمايــة األســواق الداخليــة ،مــن خــال التراخيــص وحصــص الــواردات و\أو الضرائــب ،بإمكانيــة إعــادة ضبــط األســعار
النســبية فيهــا ،مــع رفــع الربــح النســبي لألنشــطة التــي كانــت منتجاتهــا تــروج فــي هــذه األســواق.
وعليــه ،كان لهــذه الخطــوة تأثيــرا إيجابيــا علــى نمــو الصناعــات المحليــة ،التــي لــم تكــن قــادرة علــى المنافســة الدوليــة .وســاعد
الدعــم العمومــي والتحفيــزات الضريبيــة وتوجيــه القــروض بفوائــد تفضيليــة للقطاعــات المختــارة ،فــي اســتكمال وتعز يــز آليــات
الحمايــة الخارجيــة.
وعقــب أزمــة الديــون الخارجيــة فــي شــهر غشــت مــن ســنة  ،1982أقبلــت المكســيك حينئــذ علــى تتبــع اســتراتيجية تنمويــة علــى
مــدى  40ســنة مــن خــال اســتبدال الــواردات .وبفضــل هــذه السياســة وخــال مــدة تتــراوح بيــن  20و 30ســنة ،حقــق البلــد نجاحــا
أوليــا تمثــل فــي تســجيل متوســط نمــو تــراوح بيــن  6حتــى  ،7٪والــذي يعتبــر معــدال مرتفعــا نســبيا؛ ممــا أدى إلــى ز يــادة مطــردة
فــي دخــل الفــرد رغــم ارتفــاع عــدد النمــو الســكاني فيهــا بشــكل ملحــوظ .وجديــر بالذكــر أن مؤشــر متوســط دخــل الفــرد ارتفــع
مــن  39بيــن ســنتي  1950و 1954إلــى  89.7بيــن  1975و .1980وبالتالــي ،أصبــح اقتصــاد البلــد صناعيــا ،وهــذا مــا تفســره ز يــادة
حصــة القطــاع الثانــوي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 31.4٪ :بيــن ســنة  1975و 1980مقابــل  21.9٪بيــن ســنة  1950و.1955
مــن أجــل تنميــة ذاتيــة للســوق الداخليــة  :تســمح خطــوة اســتبدال الــواردات مــن الســلع الخفيفــة ذات كثافــة رأســمالية
ضعيفــة بتجديــد تنميــة قويــة ،خصوصــا فــي ســياق األزمــات الدوليــة .وأثنــاء القيــام بهــذا األمــر نكــون قــد ســاهمنا فــي خلــق
ســوق داخليــة مهمــة.
ومــن ثــم ،فــإن ديناميــات النمــو تتحقــق بز يــادة الطلــب ،وخالفــا للعمليــة الكينز يــة التقليديــة ،فــإن هــذه الز يــادة تكــون نتــاج ارتفــاع
دخــل القــوى العاملــة بعــد الز يــادة فــي أجورهــا.
ويــزداد حجــم الســوق الداخليــة حينمــا تتــم عمليــة اســتبدال الــواردات .ومــن جهتــه ،يخلــق االســتثمار الكثيــر مــن فــرص الشــغل ،بحيــث
أن كثافــة رأســمال الســلع المنتجــة تكــون منخفضــة .هــذا وينتــج عــن عمليــة التوظيــف ز يــادة اســتخدام النقــود ،خصوصــا مــن طــرف
العامليــن الذيــن ينحــدرون مــن المناطــق القرويــة والذيــن كان مدخولهــم النقــدي محــدود جــدا قبــل توظيفهــم .وعليــه ،يترتــب عــن
هــذه العمليــة ز يــادة الطلــب علــى مــا يســمى بمنتوجــات «العمــال».
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توصيات
 1.التركيز على أولويات المجتمع
على مستوى نمط عيش المواطن ونظام الحماية اجتماعية
1.تشجيع إنشاء جمعيات حماية المستهلك ،هيئات مراقبة الجودة والمعايير ،هيئات التتبع والرقابة.
2.وضــع سياســة متكاملــة للحــد مــن الفــوارق االجتماعيــة مــن خــال برامــج المســاعدة االجتماعيــة ،رفــع المخصصــات،
معونــات ماليــة ،الدعــم المباشــرة  ...مــع االســتفادة مــن عمليــة اســتهداف ودعــم الفئــات الهشــة والمتضــررة مــن
جائحــة فيــروس كورونــا كوفيــد.19
3.تحديــث ومضاعفــة عمليــات االحصــاء عبــر االســتعانة بالتكنولوجيــا ووســائل التواصــل الحديثــة لتحديــد الســاكنة المســتهدفة
بالبرامــج االجتماعيــة.
4.ربط األجور بمعدالت التضخم.
5.تســريع ،تنز يــل ،وتنفيــذ برامــج الحمايــة االجتماعيــة والرعايــة الصحيــة لجميــع الفئــات االجتماعيــة بالخصــوص الفاعليــن فــي
القطــاع غيــر المهيــكل.

على مستوى الصحة

6.ضمان الولوج للخدمات الصحية العمومية لعموم المواطنين في الوسطين الحضري أو القروي.
7.تخصيــص المز يــد مــن االعتمــادات علــى مســتوى الميزانيــة المخصصــة للقطــاع ،بهــدف تطويــر البنيــة التحتيــة االستشــفائية
مــن اجــل تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة.
8.رفــع األجــور والتعويضــات لألطبــاء والعامليــن فــي قطــاع الصحــة ،باالعتمــاد علــى المردوديــة الفرديــة بهــدف جــدب مــوارد
بشــرية قــادرة علــى االســتجابة لطلبــات الســاكنة.
9.ضمان مجانية األدوية الخاصة باألمراض المزمنة من خالل سياسات عمومية لدعم إنتاجها في المغرب.
10.تفعيل استقاللية تسيير المستشفيات اإلقليمية من خالل إطار قانوني تعاقدي وشفاف….
11.إنشــاء مستشــفيات جامعيــة فــي كل جهــات المملكــة بــدون إســتتناء بغــرض توفيــر تكويــن مالئــم يراعــي الجــودة مــن
ناحيــة الكــم والكيــف علــى حــد ســواء.
12.خلق إطار مناسب لتطوير التداوي عن بعد (االستشارات الطبية الرقمية على سبيل المثال).

على مستوى العدالة

13.العمل على جعل نزاهة المنظومة القضائية وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع أولوية وطنية.
14.مكافحــة الفســاد وفــق مقاربــة تعتمــد فــي ذات الوقــت تدابيــر وقائيــة وتوجيهيــة وأخــرى قســرية وزجر يــة ،تمكــن مــن
تعز يــز قيــم الشــفافية والمســؤولية والمحاســبة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص.
15.الحرص على مبادئ االستحقاق ،النزاهة ،الشفافية ،وتكافؤ الفرص مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
16.تغييــر المقاربــة المعتمــدة فــي العمليــة التشــريعية بهــدف تحر يــر الطاقــات ،وفــق «مبــدأ «األصــل فــي األشــياء اإلباحــة» أوال
قبــل ســن القوانيــن ،عــوض ســن قوانيــن منظمــة تعانــي مــن جمــود قانونــي ال يراعــي المتغيــرات المســتجدة.
17.صياغة وتشريع قوانين تعكس الواقع المعيشي للمواطن.
18.خلق مراكز استشارات قضائية مجانية لفائدة الفئات المعوزة غير القادرة على تكليف محامي لهذا الغرض.
19.تطويــر وعصرنــة النظــام القضائــي باالعتمــاد علــى الرقمنــة (تســجيل المحــاكات علــى ســبيل المثــال) لتعز يــز مبــدأ الشــفافية
القضائيــة.
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على مستوى الرياضة
20.النهوض بالرياضة الجامعية ودعم المشاريع الرياضية التي يحملها طلبة المدارس والجامعات.
	21.دعــم البنيــات التحيــة الرياضيــة بمختلــف المناطــق والجهــات والعمــاالت ،وكــذا الجماعــات والمقاطعــات الحضر يــة ،مــع
الحــرص علــى اســتفادة المواطنيــن بشــكل أمثــل مــن هــذه المنشــئات ،خصوصــا فئتــي الشــباب واألطفــال.
22.تشــجيع االبتــكار علــى المســتوى الرياضــي ،خصوصــا المبــادرات الراميــة إلدمــاج الشــباب عــن طر يــق الرياضــة ،مــن خــال تكويــن
مهنــي يتوافــق مــع احتياجــات الشــركات الرياضيــة.
23.خلــق إطــار تنظيمــي يشــمل جميــع جوانــب النشــاط الرياضــي ،بمــا فــي ذلــك تنظيــم القطــاع ،دور الجامعــات ،الحكامــة
والتتبــع ،حمايــة الرياضــة والرياضييــن ،التكويــن...
24.تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني في القطاع الرياضي.

على مستوى االقتصاد االجتماعي والتضامني كأداة للتنمية

25.إنشــاء إطــار تشــريعي يأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،ويقــوم بتحديــد السياســات،
وتبســيط المســاطر اإلدار يــة ،وكــذا إنشــاء برامــج للدعــم والمواكبــة.
ّ َ
رد االعتبــار وإشــراك المؤسســات االجتماعيــة التقليديــة المتجــذرة فــي بعــض المناطــق الثقافــة االقتصاديــة (الجماعــة،
ْ َ 26.
تقبيلــت ،أ ڭاديــر).
27.تنظيــم حمــات للتوعيــة والتعر يــف بأهميــة نســيج االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي والفــرص التــي يوفرهــا ،مــع دحــض
الصــور النمطيــة الســلبية حــول التعاونيــات.
28.تعزيز ثقافة التعاونيات وممارساتها الفضلى.
29.إنشــاء شــراكات مــع مقــاوالت االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي تواكــب المبــادرات االجتماعيــة التــي تقــوم بهــا الدولــة
وتعــرف تأخــرا واضحــا ،خصوصــا فــي المناطــق النائيــة.
30.االســتناد إلــى مفهــوم روح المبــادرة االجتماعيــة إلتاحــة مواكبــة تعليميــة للفئــات الهشــة المنحــدرة مــن األوســاط
الفقيــرة ،وتشــجيع إنشــاء مقــاوالت اجتماعيــة ذات بعــد تربــوي وتعليمــي.

1.توصيات إلصالح المالية العمومية واإلدارة

على مستوى تقوية كفاءات اإلدارة
	31.استحداث وظائف استراتيجية على مستوى اإلدارة العمومية ،على غرار مصالح تدبير الموارد البشرية المختصة في التكوين
وتنمية الكفاءات ،مراقبة التسيير لتتبع تنفيذ السياسات العمومية ،وكذا التدقيق الداخلي من أجل تفعيل المحاسبة.
32.خلق مناخ عمل يشجع أصحاب الكفاءات ،مع تفعيل آليات ربط األجور والترقية باالستحقاق.
األساســية والحيويــة ووضــع اآلليــات الفعالــة الكفيلــة بتثمينهــا
33.إعــداد االنتقــال فــي اإلدارة مــن خــال تحديــد المعــارف
َ
وتيســير اســتعمالها واالســتفادة منهــا ،وكذلــك نقلهــا للخلــف.
34.الحــرص علــى نشــر ثقافــة مؤسســاتية قائمــة علــى المشــاركة ،التعــاون ،الثقــة المتبادلــة ،والحــوار علــى المســتوببن
العمــودي واألفقــي ...
35.ضمان تعميم البنية التحتية المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية التي تساعد على تحسين أداء وفعالية اإلدارة.

اإلدارة في خدمة المواطن

36.تبسيط المساطر اإلدارية بدءا باإلدارة الترابية.
37.استثمار مكتسبات الجهوية لتقريب اإلدارة من المواطن بشكل يضمن له الولوج للخدمات والقرب من مراكز صناعة القرار.
38.تعز يــز التحــول الرقمــي مــن خــال إزالــة الطابــع المــادي للوثائــق ورقمنــة المعطيــات والخدمات واإلجــراءات اإلدارية ،وتعميم
ذلــك بغيــة تدعيــم مبــدأ الشــفافية وحــق المواطــن فــي الوصــول للمعلومــة بشــكل ســلس.
39.تحســين جــودة اســتقبال وتوجيــه المرتفقيــن وتوفيــر الوســائل الرقميــة التــي تضمــن ســرعة الولــوج للخدمــات والوثائــق
اإلدار يــة.
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على مستوى االستثمارات العمومية
40.تعز يــز الديناميــة القائمــة علــى التسلســل  :التخطيــط وتحديــد األولويــات > تحديــد األهــداف والوســائل > البرمجــة والتنفيــذ >
التقييــم والتتبــع > إعــادة التقويــم والمحاســبة ،مــع رفــع تحــدي النجاعــة والترشــيد.
	41.توجيــه المز يــد مــن االســتثمارات العموميــة نحــو قطاعــات التعليــم والصحــة ،مــع االســتمرار فــي االســتثمار فــي القطاعــات
المنتجــة والموفــرة لفــرص الشــغل مثــل الفالحــة ،الصناعــة ،وقطــاع التكنولوجيــا.
42.إتاحــة إنشــاء هيئــات رقابيــة يكــون المجتمــع المدنــي مصــدرا لهــا أو علــى األقــل مشــاركا فيهــا ،مــع الســهر علــى الشــفافية
وتوفيــر المعلومــة الصحيحــة مــن قبــل الفاعــل العمومي.
43.إنشــاء بنــك اســتثماري عمومــي مخصــص لتمويــل الخدمــات العموميــة ذات األولويــة (التعليــم والصحــة علــى وجــه
الخصــوص) والشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي القطاعــات المبتكــرة والواعــدة؛ مــع تمكيــن هــذا البنــك مــن
االســتفادة مــن شــروط تفضيليــة فيمــا يتعلــق بإعــادة التمويــل وتغطيــة المخاطــر.
44.إعــادة تحديــد وتوســيع مهــام بنــك المغــرب بتعديــل الفصــل  3مــن القانــون  40.17المتعلــق بالقانــون األساســي لبنــك
المغــرب ،ليصبــح كالتالــي« :يهــدف البنــك إلــى دعــم التنميــة االقتصاديــة للبــاد ،واالســتثمارات المنتجــة للدولــة ،وكــذا
الحفــاظ علــى اســتقرار األســعار علــى المــدى الطويــل».

على مستوى المديونية والوضعية المالية للدولة

45.ترشيد النفقات العمومية ورفع حجم االدخار العمومي.
46.جعل المصاريف العمومية اكتر فعالية ،وذلك بالقطع مع ثقافة الريع وتبديد المال العام.
47.وضــع آليــات لتقييــم السياســات العموميــة بهــدف التخلــي عــن النفقــات ذات التأثيــر المحــدود علــى المســتوى الماكــرو
اقتصــادي ،بخلــق وتعميــم مؤسســات تتبــع السياســات العموميــة.
48.خفض عجز الميزانية إلى حدود .3%
49.خفــض نســبة الديــون المســتحقة للمؤسســات الماليــة الدوليــة بهــدف البقــاء فــي منحــى متحكــم بــه ،مــع ضــرورة
المحافظــة علــى الســيادة االقتصاديــة بالمــوازاة مــع االنفتــاح االقتصــادي.

على المستوى الضريبي

50.توســيع الوعــاء الضريبــي ،وخفــض مســتويات التحصيــل الضريبــي للضرائــب المباشــرة (الضريبــة علــى الدخــل ،الضريبــة علــى
الشــركات).
	51.ز يــادة الضريبــة بنســبة ال تقــل علــى  %37ضريبــة علــى الشــركات التــي تنشــط فــي القطاعــات غيــر المنتجــة والريعيــة
(اإلنعــاش العقــاري ،االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،توز يــع المنتجــات المســتوردة رغــم وجــود إنتاجهــا أصــا بالمغــرب.)...
52.اإلعفاء الضريبي لكل ما يتعلق بالبحث العلمي ،االبتكار التكنولوجي في المقاوالت العمومية والخاصة.
53.تفعيــل تدبيــر فاعــل وديناميكــي للنفقــات الضريبيــة واالعفــاءات واالســتثناءات مــن خــال إدارة هــذه المجــاالت بشــكل أكثــر
دقــة وجعلهــا محــدودة زمنيــا وذات أهــداف محــددة ،مــع تعز يــز دورر هيئــات الحكامــة فــي مراقبتهــا وتتبعهــا وتقييمهــا.
54.رفــع عتبــة االعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل إلــى حــدود  000 60درهــم فــي الســنة عــوض  0003 0درهــم الجــاري بهــا
العمــل حاليــا.
55.تبســيط نظــام الضريبــة علــى القيمــة المضافــة مــن خــال االقتصــار علــى نســبتي ( 10%و (20%بالنســبة لجميــع العمليــات
التجار يــة ،مــع ضمــان الحــق فــي الخصــم الضريبــي.
56.تفعيل مبدأ المساواة أمام الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي.
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3.توصيات من أجل منظومة تعنى بالطفل ونظام تعليمي يواكب تطلعات المجتمع
من أجل نظام تعليمي يواكب رهانات المجتمع
57.اعتمــاد االبتــكارات والطــرق الحديثــة فــي مجــال التعليــم ،والتــي ســتمكن مــن ز يــادة اإلنتاجيــة والفعاليــة علــى مســتوى
التعلــم وكــذا تحســين جــودة العمليــة التعليميــة.
58.إعادة النظر في شروط ومعايير انتقاء وتوظيف األطر التعليمية ،وكذا المراقبة وتقييم األداء.
59.توفير التكوين المستمر لألطر التعليمية بصفة دورية.
60.القطيعــة مــع اآلليــة التقليديــة للترقيــة علــى أســاس معيــار األقدميــة واعتمــاد مبــدأ االســتحقاق والجــدارة فــي نظــام
األجــور ،بشــكل يجعــل المعيــار األساســي للترقيــة هــو اإلنتاجيــة وجــودة األداء المهنــي.
	61.تعز يــز تعلــم اللغــات األجنبيــة (الفرنســية واإلنجليز يــة) منــذ ســن مبكــرة لتمكيــن المناهــج الدراســية التــي يتبعهــا الطــاب مــن
مواكبــة متطلبــات ســوق الشــغل الوطنــي والدولــي.
62.تعميم التكوين عن بعد من خالل توفير دروس على االنترنت.
63.إعادة االعتبار واالهتمام للعلوم اإلنسانية.
64.تســهيل االنتقــال بيــن التكويــن المهنــي ونظــام التعليــم العــام مــع الســماح لحاملــي البكالور يــا المهنيــة بالوصــول إلــى
التعليــم العالــي مــن أجــل تنويــع العــروض التعليميــة الموجهــة للطــاب.
65.تطبيــق النســبة العامــة للضريبــة علــى الشــركات ( )%30علــى المــدارس الخصوصيــة ،مــع تحويــل المداخيــل المحصلــة لتمويــل
التعليــم العمومــي.

من أجل سياسات عمومية تشجع على خلق منظومة اجتماعية تعنى بالطفل

66.تغييــر مواعيــد الخــروج مــن المــدارس لتتوافــق مــع ســاعات العمــل ،وتوفيــر خدمــات رعايــة األطفــال فــي المــدارس تتســم
بأســعار فــي متنــاول اآلبــاء وتراعــي مدخولهــم القــار.
67.إقامة مراكز استقبال مثل دار الطفل بهدف استقبال األطفال خالل فترات العطل المدرسية وأيام العطل الرسمية.
68.تعز يــز ثقافــة التنميــة الذاتيــة لــدى الطفــل بشــكل يمكنــه مــن اكتســاب قيــم إنســانية مهمــة كالمواطنــة ،التضامــن ،العيــش
المشــترك ،روح المســؤولية ،االنصــات ،والتســامح مــع اآلخــر.
69.توفيــر أنشــطة مواز يــة داخــل المؤسســات التعليميــة لصالــح جميــع فئــات التالميــذ وذلــك خــال فتــرات العطــل وتوقــف
الدراســة بســعر يتناســب مــع مدخــول اآلبــاء ويراعــي مبــدأ العدالــة االجتماعيــة.
70.التنصيص على مجانية النقل من وإلى مقرات الدارسة لفائدة أطفال المدارس في المجال القروي والحضري.
من أجل فعالية أكبر في الوسط القروي.

على المستوى القروي

ُ ْ
	71.جعــل العطــل الدراســية ،بمــا فيهــا عطلــة نهايــة األســبوع ،تتزامــن يــوم الســوق األســبوعي ،فتــرة الموســم أو االحتفــاالت
المحليــة ،مــن أجــل الحــد مــن تغيــب التالميــذ عــن المدرســة .وجعــل فتــرة البــرد القــارس فــي المناطــق الجبليــة فتــرة عطلــة،
مــع تنظيــم الموســم الدراســي والتوقيــت بمــا يوافــق ذلــك.
72.تقديــم دروس عمليــة تفيــد الطفــل فــي التعامــل مــع محيطــه ومعيشــه اليومــي :أســلوب العيــش فــي الظــروف
القاســية (المناطــق الجبليــة والقرويــة) ،كيفيــة تقديــم اإلســعافات األوليــة (اإلســعاف الفــوري للمصابيــن بلســعات الثعابيــن
أو العقــارب ،تقديــم المســاعدة فــي حــاالت الوضــع والــوالدة  ،)...مواجهــة الحرائــق ،التعامــل مــع بعــض األمــراض،
اســتعمال المــواد الزراعيــة ،الوعــي اإليكولوجــي ...
73.تخصيص إعانات لصالح األسر التي يكمل أبناؤها التعليم اإلعدادي والثانوي.
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4.توصيات من أجل إنجاح الجهوية
على مستوى إنجاح تفعيل الالمركزية االدارية
74.وضــع مز يــد مــن الضوابــط المنظمــة لضمــان التكامــل واســتمرارية المهــام بيــن اإلدارات بمختلــف مســتوياتها ،المحليــة،
اإلقليميــة ،والجهويــة ،طبقــا لمــا جــاء فــي القوانيــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة.
75.مراجعــة التقســيم اإلداري علــى مســتوى الجماعــات القرويــة ،اســتنادا علــى نتائــج اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى
ســنة  ،2014مــن أجــل تحقيــق التكامــل فــي ممارســة المهــام بيــن المســتويات الترابيــة الثــاث.
76.تعز يــز مهــام المنتخبيــن الجماعييــن التــي تتجلــى فــي :التمثيليــة ،التســيير ،المراقبــة ،والوســاطة ،مــن خــال توفيــر تكويــن
مســاعد.
77.وضع الكفاءات في خدمة الجهات ،وتوفير الموارد البشرية الضرورية لضمان تطبيق الجهوية.

على مستوى النظام الضريبي المحلي

78.اســتثناء المؤسســات البنكيــة وشــبه البنكيــة (بنــك المغــرب ،صنــدوق اإليــداع والتدبيــر ،التأمينــات  )...وكــذا الــوكاالت العقار يــة
مــن االعفــاء مــن الضريبــة المهنيــة.
79.الفصــل بيــن صالحيــات وكالء الجبايــات الجماعييــن التــي تغطــي مهــام اإلحصــاء وتحديــد الوعــاء ،تحصيــل المداخيــل ،ومراقبــة
وتدبيــر الصنــدوق.
80.تبســيط الجبايــات والرســوم علــى المســتوى المحلــي مــع اســتبدال بعــض الرســوم ذات العائــد المنخفــض والكلفــة
المرتفعــة ،باقتطاعــات جبائيــة بســيطة تطبــق علــى قاعــدة جبائيــة واســعة ،أو تســتخلص مقابــل بعــض الخدمــات.
	81.تقوية آلية المراقبة عبر االطالع والمعاينة الفعلية.

5.توصيات من أجل رؤية صناعية جديدة وانفتاح اقتصادي مدروس

على مستوى تنافسية القطاع الصناعي
82.تطويــر التكويــن المهنــي األساســي والمســتمر بصفــة تشــاركية مــع القطــاع الخــاص ،علــى غــرار النمــوذج التشــاركي
المســتحدث بيــن القطــاع العــام والخــاص المتعلــق بمهــن قطــاع صناعــة الســيارات والطيــران.
83.تمكيــن المقــاوالت مــن الحصــول علــى وعــاء عقــاري يســتجيب لمتطلباتهــا فــي المناطــق الصناعيــة النشــيطة وبأســعار
مناســبة وشــفافة.
84.مكافحة التهريب والممارسات غير المشروعة في عمليات االستيراد والتي تحد دون نمو الصناعة المحلية.
85.توفير عرض لوجيستي متنوع وتنافسي للسوق الداخلية الوطنية.
86.مضاعفة برامج التمويل والمواكبة للمقاوالت الناشئة المبتكرة مع تشجيعها على البحث والتطوير واالبتكار.
87.إنشــاء مراكــز للبحــث موجهــة للنظــم الصناعيــة ( 4.0الــذكاء االصطناعــي ،النظــم والبيانــات الضخمــة  ،big dataالتكنولوجيــا
الماليــة  ،fintechالتكنولوجيــات الفالحيــة الحديثــة  ،agrithecالتكنولوجيــا العضويــة .)biotech
88.اســتغالل التــرددات المنخفضــة لتطويــر التقنيــات حــول األشــياء المتصلــة ،والســماح للطائــرات اآلليــة وتطبيقهــا فــي مختلــف
القطاعــات.
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على مستوى استراتيجيات تنمية اإلنتاج الوطني
89.إعطــاء األولويــة لتنميــة المشــاريع المشــتركة الناتجــة عــن التعــاون بيــن الشــركات الوطنيــة واألجنبيــة ،ممــا ســيمكن مــن نقــل
الخبــرات والمعــارف والتقنيــات التكنولوجيــة وكــذا الممارســات الســليمة والناجحــة علــى المســتوى التنفيــذي واإلداري.
90.تفعيــل سياســة صناعيــة تعطــي األولويــة لتشــجيع الصناعــات المحليــة كبديــل لالســتيراد فــي المجــاالت والقطاعــات
اإلنتاجيــة التــي تتوفــر علــى نســيج صناعــي محلــي بإمكانيــات واعــدة (النســيج ،الصناعــات الغذائيــة ،الصناعــات المتعلقــة
بالصحــة ،التجهيــزات االلكترومنزليــة ،التجهيــزات البســيطة .)...
	91.إنشاء إطار قانوني يتيح لالستثمار العمومي تشجيع ودعم المقاوالت الناشئة والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة.
92.القيام برصد الواردات والتحكم فبي الحواجز غير الجمركية باعتبارها إحدى أدوات الحرب التجارية.
93.وضع استراتيجية لتتبع الواردات تنبني على المراقبة وتوحيد المعايير.
94.وضع رسوم جمركية تمكن من خفض الواردات «غير المنتجة» ،وتقليص بالتالي التبعية االقتصادية للخارج.

على مستوى اتفاقيات التبادل الحر و أدوات التجارة الدولية

95.إعــادة تقييــم اتفاقيــات التبــادل الحــر الحاليــة ،واســتغالل االنكمــاش االقتصــادي العالمــي للقيــام بتصــور جديــد التفاقيــات
التبــادل الحــر.
96.تنويع الشراكات التجارية مع البلدان النامية ذات التنافسية الموازية ،على غرار دول غرب إفريقيا.
97.التوفــر علــى ســفير دائــم للمغــرب لــدى منظمــة التجــارة العالميــة علــى غــرار تركيــا ،الســعودية ،وعــدد مــن بلــدان أمر يــكا
الالتينيــة.
98.دعم المقاوالت في انفتاحها على السوق الدولية في مواجهة الحواجز غير الجمركية.
99.تنميــة الكفــاءات القانونيــة فــي مجــال العالقــات االقتصاديــة الدوليــة ،بهــدف فهــم تعقيــدات الممارســات الحمائيــة التــي
يمارســها بعــض الشــركاء والتجــاوب معهــا.
100.تقويــة الترســانة القانونيــة فــي ظــل اقتصــاد عالمــي ليبرالــي ومحافــظ فــي نفــس الوقــت ،بهــدف حمايــة الســوق الوطنيــة
من الممارســات غير المشــروعة.
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الميثاق التأسيسي للمنتدى
قيم المنتدى
1.الحس الوطني والهوية التعددية
ننطلــق مــن حبنــا للمغــرب ونفتخــر بذلــك .فخــورون بثقافتنــا وتاريخنــا ،بوســطيتنا ،وبقيــم التضامــن والتعــاون التــي تجمعنــا .نفتخــر
كذلــك باإلمكانيــات الواعــدة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب فــي ظــل ديناميتــه المســتمرة ،وبالتزامنــا الفعلــي مــن اجل بيئة مســتدامة.
نحن أمة تتميز بالتعدد ،يمتل اإلسالم النسق العام لمختلف مكونات هويتنا المشتركة.
ّ
مســارنا هــو التعــاون المتميــز مــع البلــدان االفريقيــة والــدول الصاعــدة التــي ستشــكل المســتقبل .هدفنــا األساســي هــو الرقــي
االجتماعــي واإلنســاني.
حســنا الوطنــي يلزمنــا بــأن نكــون نقدييــن ،تملؤنــا اإلرادة المشــتركة لرؤيــة األمــور فــي أحســن وضــع ،مايجمعنــا هــو حــب مــا لدينــا
واالهتمــام الــذي نوليــه لبلدنــا.

2.التربية الديمقراطية
نــدرك الشــغف المتراجــع اتجــاه الفعــل السياســي ،الــذي يمكــن لمســه مــن خــال مقاطعــة االنتخابــات ،وكــذا الجاذبيــة التــي أضحــى
يتمتــع بها الشــعبويون.
يحذونــا طمــوح كبيــر للمســاهمة فــي رفــع منســوب اهتمــام المواطنيــن بالسياســة والشــأن العمومــي ،ولبنــاء الديمقراطيــة
المغربيــة ،باإلضافــة لتطويــر مقاربــة تعليميــة تشــرح ،تعلــم ،وتحلــل الوضــع.
نعتقــد أنــه عندمــا يتــم وضــع المواطــن فــي قلــب كل العمليــات والتصــورات ،يمكــن حينئــذ أن نطالبــه بالقيام بمجهــودات واالنخراط
فــي المبــادرات القائمة.

3.االستقرار واالستقاللية
استقرارنا ،سيادتنا ،وتسامحنا الراسخ في تقاليدنا ،والحاضر في الدين بالخصوص ،هي ركائز تجتمع لتصنع هويتنا المشتركة.
االســتقالل واالســتقرار اللذيــن نتمتــع بهمــا اليجــب التفر يــط فيهمــا ،فهمــا الضامــن األساســي لنتمكــن معــا مــن رفــع تحديــات
الحقــوق األساســية للمواطنيــن ،واالســتجابة لتطلعاتهــم فــي العيــش الكر يــم.

4.تحدي االستدامة
تقلبــات المنــاخ ،التوتــرات المتزايــدة حــول وفــرة المــاء ،التصحــر ،والرهانــات المتعلقــة بالصحــة هــي كلهــا منبهــات تفــرض علينــا إدمــاج
هــذه العوامــل األساســية فــي أي تصــور حــول مغــرب الغــد ،مغــرب فــي طــور التنميــة المســتدامة ســواء البشــرية أو البيئيــة.
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رؤية المنتدى
1.التنمية
هدفنــا هــو إيصــال صــوت كل الطامحيــن الــى مغــرب أفضــل ،الراغبيــن فــي الدفــع بالبــاد نحــو األمــام ،والســاعي لتحســين
نموذجهــا التنمــوي.
نطمــح للعمــل فــي مغــرب يتمتــع بالســيادة واالســتقاللية ،تشــرك فيــه التنميــة جميــع الفاعليــن ،مــن اإلدارة العموميــة إلــى
المقــاوالت الخاصــة ،مــرورا بالنقابــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي.
نســعى لتعز يــز مكتســبات نموذجنــا المتســم بالتســامح والدفــاع عنــه ،للجمــع عــوض التفر يــق قصــد إبــرام ميثــاق اجتماعــي جديــد.
نر يــد النهــوض بقيــم الفاعليــة ،النزاهــة ،المحاســبة ،واالبــداع .المســاهمة فــي ازدهــار مغــرب دينامــي ،آمــن ،وعــادل ،حيــث ينحســر
الفســاد ،ويتــم تثميــن المبــادرة الشــخصية وتشــجيعها ،وحيــث يتــم منــح الفرصــة للشــباب والنســاء للمشــاركة بفعاليــة.

2.اإلنسان
يتوجــب علينــا وضــع المواطــن فــي قلــب كل عمليــة أو تصــور .القطــع مــع ثقافــة الحݣــرة وتجويــد الخدمــات العموميــة ،كمــا يجــب
إعــادة االهتمــام للعلــوم فــي ظــل عالــم متقــدم تقنيــا.
محمي
َ
متفهم

يؤخذ
بجدية

تعطى
له القيمة

المواطن
في المركز

محفز

مهتم
نزيه
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فاعل

3.الدولة
الدولة ،الفاعل األساسي في االقتصاد الوطني ،يجب أن تواصل لعب دور ريادي.
نسعى لدولة تخطط ،تنظم ،تحمي المواطنين وتدعم المقاوالت الوطنية.
حامية
َ
متفهم

تطوعية

الدولة

مخططة
ِ

ّ
خيرة

جامعة

شفافة
خادمة

الخواص
نعتبــر أن المقاولــة ذات الحــس الوطنــي هــي شــريك أساســي .وهــي المقاولــة المنتجــة للثــروة ،ذات النشــاط المســتمر
والمســتدام ،التــي تقــوم باالســتثمار ،االبتــكار ،وخلــق فــرص الشــغل ،وتطبــق أســعار عادلــة ،وكل هــذا فــي إطــار احتــرام متطلبــات
الشــغيلة و النظــام البيئــي.
بالمقابــل ،يتوجــب اتخــاذ موقــف نقــدي اتجــاه المقــاوالت ذات االقتصــاد الريعــي ،ألنــه فــي إطــار اقتصــاد محكــوم بثقافــة الر يــع
ينتشــر الفســاد ،ويقــوم الفاعلــون بممارســات ملتويــة للتحكــم وتخر يــب المنافســة.
نعتقــد أن تنامــي اقتصــاد الر يــع يخــل بالتماســك االجتماعــي ،وأن مكافحــة هــذه الظاهــرة ال يمكــن أن تمــر إال عبــر سياســة ضريبيــة
مالئمة.

4.الرؤية الجيوسياسية
نعتقــد أن الوقــت قــد حــان لتبنــي مقاربــة براغماتيــة جديــدة ،متحــررة مــن معتقــدات الماضــي ،تتماشــى مــع التحــوالت
الجيوسياســية ،ومــع العهــد الجديــد للتعــاون الدولــي بمختلــف فاعليــه .وفــي هــذا اإلطــار ،يجــب تكثيــف االتصــاالت بشــركاء جــدد.
نالحــظ ز يــادة حجــم االضطرابــات ،وزعزعــة االســتقرار ،فــي المحيــط اإلقليمــي .زادت نســبة االنحــدار االجتماعــي فــي الــدول الناميــة،
تضاعفــت الفــوارق االجتماعيــة ،وانتشــر الفقــر والبطالــة وتعطلــت الخدمــات العموميــة.
هــذا الوضــع يجــب أن ينبهنــا إلــى ضــرورة القيــام بتفكيــر مختلــف يحلــل األســباب والتحديــات المتعلقــة بهــذه االضطرابــات وكيفيــة
الخــروج بحلــول آمنــة.
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مرجع
  )1تم وضع العينة حسب طريقة الكوتا فيما يتعلق بمعايير الجنس والعمر والفئة االجتماعية المهنية لرب األسرة وفئة التكتل ومنطقة اإلقامة واستجوابه عبر الهاتف على نظام ).CATI (Computer Assisted Téléphone Interview
  )2يعد تطبيق معدل  ٪ 0.6كأقل مساهمة بالنسبة للشركات في وضعية عجز دائم عامال إيجابيا.
 )3المندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل2019 ،
«   )4يعتبر الفقر هو تلك الحالة التي تكون فيها األبعاد األساسية التي تشكل االحتياجات السوسيو-ثقافية لألسرة يطغى على مستوى كبير من عدم الرضا لدرجة أنها تعتبر حرمانا»
  )5المندوبية السامية للتخطيط ،أهم نتائج خريطة الفقر متعددة األبعاد2014 ،
  )6حسب اعمال لحسن علشي لفائدة مركز كارنيغي للشرق األوسط
  )7من أجل نظام ضريبي في خدمة نموذج تنموي يشجع اإلنتاج.
  )8يبلغ االستثمار في رومانيا  21٪وفي تايالند  28٪وفي ماليزيا  21٪وفي إندونيسيا  ،25٪وتحقق هذه البلدان نموا اقتصاديا أعلى مما يحققه المغرب.
  )9انطالقا من األعمال المنجزة من طرف رشيد عشعاشي بشأن مقترح تعديل اإلطار المؤسساتي للسياسة النقدية من أجل تمويل سياسة لإلنعاش االقتصادي.2020 ،

T N E M E P P OL E V É D

  )14خطاب العرش يوليوز 2017
  )15جعيدي العربي ،في استشارة له بتاريخ  28يناير  2020من طرف ...
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  )13إحصاءات صادرة عن وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة في 2019

العمومــي.

TNEMEPPOLEVÉD
ECNEGILLETNI NOIS IV
EVITCELLOC

  )16منــذ دخــول القانــون رقــم  65-00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية حيــز التنفيــذ ،أصبــح الصنــدوق الوطنــي لالحتيــاط االجتماعــي ( )CNOPSجهــازا يعنــى بتدبيــر نظــام التأمــن اإلجبــاري ( )AMOعــن المــرض لفائــدة الفاعليــن النشــطين ومتقاعــدي القطــاع

  )17حسب أعمال النسخة الحادية عشر من مؤتمر الجمعيات المغربية للعلوم االقتصادية ،حول موضوع إعادة التفكير في الحماية االجتماعية بالمغرب :األنظمة والتوجهات المنطقية والتكلفة2017 ،
  )18جان نويل فيري  ،زينب عمري  ،عثمان سرحان كيرن.

NOISIV

  )19تحيل عبارة «فعالية المنظومة التعليمية» على مدى قدرته في تحقيق األهداف المتوخاة منه .في حين أن نجاعة هذا النظام تحيل على عائدات الموارد المستثمرة فيه.

 7.6  )20سنة في الجزائر و 7.3في تونس و 7في مصر و 8.3سنة في ليبيا و 10.5في فرنسا و 10.4في إسبانيا و 13.1سنة في الواليات المتحدة و 5.7سنوات في الدول العربية و 11.4سنة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
  )21وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المدرسة التي تهمنا بالتحديد هي مرحلة روض األطفال والمرحلة االبتدائية.

  )22كان تومــاس إديســون مختــرع الكهربــاء فــي الســابعة مــن عمــره عندمــا طــرد مــن المدرســة ألنــه كان يطــرح أســئلة كثيــرة جــدا اعتبرهــا معلمــه ســخيفة ،وألبــرت أينشــتاين كان طفــا متمــردا علــى الســلطة التعســفية التــي كان يمارســها المعلمــون ،واعتبــر عنصــرا ســيئا
وشــاردا وطــرد مــن المدرســة ،وبعــد ولوجــه للمدرســة التابعــة لكانتــون أراو فــي سويســرا وجــد جــوا أكثــر انفتاحــا ســاعده علــى التعلــم ،حيــث يتــم تشــجيع الطــاب علــى إعمــال الفكــر بــدل الحفــظ مــن أجــل النجــاح.
  )23بالنظر إلى الهدف من هذه الوثيقة فإن الطفل الذي نهتم به هو اإلنسان منذ فترة الحمل وحتى السنة األخيرة من المدرسة االبتدائية أي في سن ما قبل المراهقة.
  )24يقصد بالكبار هنا مجموع اآلباء والمعلمين ومجتمع الكبار في المجمل.
ً
  )25أو مزعج جدا حسب تيقظ الوالدين.
  )26أثبتت دراسات حديثة أن الجنين يشعر بمزاج أمه وكذلك الجو السائد بالخارج طوال فترة حمله.
  )27تقرير المندوبية السامية للتخطيط «النشاط والتشغيل والبطالة في المغرب» 2016
  )28التقرير االقتصادي والمالي المواكب لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019
  )29تهدف هذه االستراتيجية إلى االنتقال من نسبة  ٪ 20في سنة  2010إلى  ٪ 15سنة 2015
..https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-entreprises_t21558.html  )30
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf )31

TNEMEGAGE

  )10مقتطف من النظام األساسي لبنك المغرب.
  )11خالل سنة  ،2020عمد البنك االحتياطي الفيدرالي ،من أجل مواجهة األزمة االقتصادية الحالية ،إلى اإلعالن عن وضع برنامج لشراء األصول بمبلغ ناهز  700مليار دوالر حيث رصدت  500مليار دوالر من هذا المبلغ لسندات الخزينة.

والمشــروبات  6.8٪والمقالــع  6.1٪والميــاه  3.8٪والنقــل a.1٪
  )33البنك الدولي .2017
  )34خطاب السيد جيم كيم خالل الجمعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 14 ،أكتوبر .2017
  )35دستور المملكة المغربية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف عدد  1.11.91بتاريخ  29يوليوز .2011

  )37فريدريك دوجالس  ....أمريكي.
  )38وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان ،ال سيما فرنسا والبلدان اإلسكندنافية.
  )39على سبيل التوضيح ،المدرسة التي نتطرق إليها تهم مرحلة روض األطفال والمرحلة االبتدائية.
  )40نائب عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة.
  )41التقرير المتعلق بدراسة بخصوص الرأسمال المادي بالمغرب ،المندوبية السامية للتخطيط.2016 ،
  )42بناء على مقترح تعديل اإلطار المؤسساتي للسياسة النقدية من أجل تمويل سياسة اإلنعاش االقتصادي ،رشيد أعشاشي.
Porter, 1998  )43
Davezies, 2008  )44
  )45دراسة استقصائية أجراها المنتدى

T N E M EP P OL EV

 )36هذا ما طمحت السيدة ماريا مونتيسوري إليه من صميم أعماق قلبها منذ سنة .1896

  )46أظهرت تجربة قامت بها تعاونية بنغالية أنه بعد قيام األمهات بقيادة حمالت توعية حول فوائد األطعمة التي تضم األرز والخضر واللحوم ،سجلت بعدها معدالت وفيات األطفال ومعدالت سوء التغذية انخفاضا ملفتا للنظر.
  )47تضم منصة مناء طنجة المتوسط المنطقة الحرة لطنجة ومدينة طنجة لصناعة السيارة ( )Tanger Automotive Cityوتطوان بارك وتطوان شور والمنطقة الحرة لللوجيستيك ورونو-مناء طنجة المتوسط (.)Renault Tanger Med
  )48بين سنتي  2013و ،2018تضاعف حجم صادرات هذا القطاع الذي يشغل حاليا  189600عامل ،بحيث انتقل حجم معامالته من  31.7مليار إلى  65.1مليار ،ليضع قطاع صناعة السيارات في المرتبة األولى على الئحة القطاعات المصدرة.
  )49معهد مهن معدات الطيران ( )IMAوالمعهد المتخصص في مهن معدات الطيران ولوجستيك المطارات ()ISMALA

SEVITAITINI

  )32تقــدر الرســوم علــى األراضــي الحضر يــة غيــر المبنيــة ب  35٪مــن اإليــرادات الضريبيــة التــي تديرهــا الجماعــات مباشــرة بينمــا تشــكل الرســوم علــى عمليــات البنــاء  31٪فــي حيــن تبلــغ رســوم التجــزيء  .9٪وتتــوزع الرســوم األخــرى بيــن الرســوم علــى اإلقامــة 8.6٪
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