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     تــقديـــم

حكيم بن�صما�ش، 

رئي�ش فريق الأ�صالة  و املعا�صرة 

مبجل�ش امل�صت�صارين

العاملية  املالية  الأزمة  جراء  جذرية  حتولت  ي�صهد  العامل  اأن  اأحد  على  يخفى  ل 

الأخرية والتي اأرخت بظاللها على العديد من القت�صاديات، حتى ا�صطرت بع�صها 

اتخاذ تدابري   الأ�صواأ عرب  ال�صمود وتفادي  اأخرى  ا�صتطاعت  اإفال�صها فيما  اإعالن  اإىل 

متعددة، من بينها تدابري تق�صفية. واإذ يعترب البع�ش اأن زمن الأزمة قد وىل، اإل اأن 

املوؤ�صرات القت�صادية العاملية ت�صري اإىل اأن القت�صاد العاملي ل يزال عر�صة للعديد من 

املخاطر والتحديات، ول اأدل على ذلك �صعف معدلت النمو القت�صادي العاملي كما 

تعك�صها معطيات واأرقام املوؤ�ص�صات الدولية املخت�صة.

املغرب ، يف اإطار تفاعله مع بيئته اجلهوية والدولية �صديدة التعقيد، متكن على 

مدى العقود الثالث املن�صرمة ( 1980-2010)، من حتقيق معدلت منو �صنوية تعترب 

ن�صبيا مرتفعة  (تقدر بحوايل 4 % �صنويا)، رغم انفتاحه على معظم هذه القت�صاديات 

التي تعاين الأزمة،  وذلك بف�صل منوذج يقوم على دعم الطلب الداخلي عرب ت�صجيع 

ال�صتهالك والرفع من م�صتويات ال�صتثمار، وهو النموذج الذي بلغ اأوجه ل حمالة يف 

الع�صرية الأخرية حيث مكن من حتقيق منو مبعدل 4.6 % يف ال�صنة.

اإل اأن التحليل املعمق مل�صار تطور القت�صاد املغربي وقواعد ا�صتغاله على امتداد 

احلاجة  بالنتيجة،  ويوؤكد،  النموذج،  هذا  ا�صتدامة  عدم  يبني  الفارطة  �صنوات  الع�صر 

امللحة اإىل البحث عن منوذج تنموي جديد ، وذلك لعتبارات عدة، اأهمها:

اأول، اأن دعم الطلب الداخلي مل يواكبه، بالقدر املاأمول، منو وتطور على م�صتوى 

الن�صيج القت�صادي الوطني، الذي ظلت اإنتاجيته حمدودة اإن مل نقل �صلبية بالن�صبة 

لعوامل  العامة  الإنتاجية  م�صاهمة  اأن  املوؤكد  من  و  اخلدمات.  و  ال�صناعي  للقطاع 

الإنتاج يف ن�صبة النمو القت�صادي هي �صلبية، خ�صو�صا اإنتاجية العمل حيث اأ�صبحت 

 ،2007 و   1996 بني  ما  باملائة   0.18 مقابل   2007 �صنة  منذ  باملائة   -0.26 تعادل 

وهذا ما جنم عنه تنام منقطع النظري للواردات  (بوثرية 12 % �صنويا ما بني 2006 

و 2012) مقابل منو طفيف لل�صادرات مل يتعدى ن�صبة 7 % كمعدل ارتفاع �صنوي 

خالل نف�ش الفرتة.
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اأ�صبح القت�صاد املغربي اليوم يعاين �صحا يف  و كنتيجة  حتمية لهذه الو�صعية، 

ال�صيولة، ب�صبب تراجع الحتياطي الوطني من العملة ال�صعبة  (3 اأ�صهر من ال�صترياد 

عو�ش �صنة كاملة يف 2006)، وتفاقم عجز امليزانية (اأكرث من 7 %�صنة 2013) الذي 

اأ�صبحت ت�صطر اإزاءه الدولة، لتمويل جزء من حاجياتها ال�صتهالكية، اإىل ا�صتنزاف 

الإمكانيات التمويلية الوطنية، حمدثة اأثر مزاحمة على القطاع اخلا�ش و اختالل يف 

التمويل ما بني القطاع العام و اخلا�ش. ومن املوؤكد اأن بالدنا كباقي دول منطقة 

�صمال اإفريقيا و ال�صرق الأو�صط، يف حاجة منتظمة و بنيوية للتمويالت اخلارجية، 

ال�صيء الذي يجعل اقت�صاد بلدنا غري حممي �صد ال�صدمات اخلارجية.

و باملقابل عرف الدخار الوطني منوا طفيفا نتيجة ل�صيا�صة دعم ال�صتهالك حيث 

 ،2012 % �صنة   25.3 اإىل   2006 �صنة  اخلام  الداخلي  الناجت  % من   23.2 انتقل من 

الناجت  % من   35.5 % اإىل   29.4 الوطني من  ال�صتثمار  ارتفع فيه  الذي  الوقت  يف 

الداخلي اخلام.

املعتمدة،  ال�صتثمارية  ال�صيا�صة  م�صتوى  على  والفعالية  النجاعة  حمدودية  ثانيا، 

حيث اأننا مبجهود ا�صتثماري �صخم ي�صاهي 36 % من الناجت الداخلي اخلام نحقق، 

بالكاد، ن�صب منو ترتاوح بني 2 % و4 % يف الوقت الذي حتقق فيه تركيا على �صبيل 

 %  19 يناهز  ا�صتثماري  جمهود  بف�صل   %  5 مبعدل  �صنويا  اقت�صاديا  منوا  املثال 

فقط، ويف الوقت الذي ل يتعدى فيه هذا املجهود ال�صتثماري يف رومانيا 21 %، ويف 

تايالندا 27.5 %، ويف ماليزيا 20.7 % ويف اأندوني�صيا 24.6 %، وهي جميعها حتقق 

معدلت منو اأعلى مما متكن اقت�صادنا الوطني من حتقيقه.

ثالثا، ال�صتثمارات الأجنبية فقد تركزت بدورها بالأ�صا�ش على القطاعات ذات القيمة 

امل�صافة ال�صئيلة (البناء و الأ�صغال العمومية و الأوف�صورينغ offshoring)، حيث ي�صجل 

والت�صالت  ال�صناعة  قطاعات  يف  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  م�صتوى  على  تراجع 

التي انخف�صت على التوايل من 32.8 % و38.6 % يف الفرتة ما بني 2000 و2004 اإىل 

14.2 % و16.8 % ما بني 2005 و2011، يف الوقت الذي قفزت فيه ن�صبة ال�صتثمارات 
الأجنبية املبا�صرة يف قطاع العقار و البناء من 9.1 % ما بني 2000 و2004 اإىل 21.7 % 

ما بني 2005 و2011، ويف قطاع ال�صياحة من 3.3 % اإىل 18.5 %.

رابعا، قطاعات الفالحة، البناء، الأ�صغال  العمومية، واخلدمات، تبقى القطاعات 

القيمة  يف   %  80 ب  تقدر  مب�صاهمة  باملغرب  القت�صادي  للنمو  الأ�صا�صية  الإنتاجية 

 ،%  14 ال�صناعة  م�صاهمة قطاع  فيه  تتعدى  ل  الذي  الوقت  الإجمالية، يف  امل�صافة 

وذلك ب�صبب �صيا�صة ا�صتثمارية تفتقر ملقومات النجاعة والفعالية ، اأهم جتلياتها عدم 
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انتظام ال�صرتاتيجيات القطاعية �صمن ت�صور ا�صرتاتيجي متكامل ومتناغم، ذلك اأن 

املغرب يتوفر يف اأح�صن الأحوال على بع�ش ال�صرتاتيجيات اأو املخططات القطاعية 

دون التوفر على اإ�صرتاتيجية تنموية مندجمة.

�صنويا،  امل�صجلة  الن�صب  اأهمية  من  الرغم  على  باملغرب،  الإقت�صادي  النمو  خام�صا، 

(حوايل  باملغرب  البطالة  م�صتويات  اأن  اإذ  املطلوب،  الأدنى  احلد  يف  ال�صغل  يحدث  ل 

م�صتوياته  تبقى جد مقلقة رغم   (%  22 ال�صباب (حوايل  لدى  وب�صكل خا�ش   ،(%10
التي تعادل الن�صب امل�صجلة يف عديد من دول منطقة �صمال اإفريقيا وال�صرق الأو�صط. 

املتعلقة بتح�صني  الوكالت والإدارات والربامج احلكومية  التن�صيق بني  ففي ظل غياب 

قابلية ال�صباب للت�صغيل (Amélioration de l’employabilité des jeunes)، و يف 

اإىل  اأولوياتها، ف�صال عن افتقارها  الب�صري �صمن  ظل �صيا�صة تنموية ل ت�صع العن�صر 

مقومات الروؤية املندجمة ، من ال�صعب توقع حتقيق اخرتاق مهم يف هذا املجال.

اأو  اإ�صكالية موارد  منها  اأكرث  اإ�صكالية حكامة  باملغرب هي  النمو  اإ�صكالية  �صاد�صا، 

فر�ش، ويتجلى �صعف اأو �صوء احلكامة بالأ�صا�ش يف التاأخر امل�صجل على م�صتوى تفعيل 

التقاعد،  اأنظمة  اإ�صالح  اجلبائية،  املنظومة  (اإ�صالح  املهيكلة  الإ�صالحية  الأورا�ش 

اإ�صالح نظام املقا�صة، اإ�صالح الق�صاء...)، ويف التباطوؤ على م�صتوى تنزيل واإطالق 

ديناميات الإ�صالح التي يعد بها  الد�صتور اجلديد، ول�صيما ور�ش اجلهوية املتقدمة.

ذلك  على  اأدل  ل  و  التنموية،  املعادلة  يف  يغيب  يكاد  اجلهوي  البعد  �صابعا،   

التفاوتات امل�صجلة على م�صتوى التوزيع اجلهوي لال�صتثمارات العمومية: 4 جهات فقط 

ت�صتفيد من 40 % من غالف ال�صتثمار العمومي يف حني تقت�صم كل اجلهات الأخرى 

60 % املتبقية. اإ�صافة اإىل اأن البعد اجلهوي �صيمكن من �صبط كبري ملحركات النمو 
القت�صادي انطالقا من اجلهات، مما �صيك�صب لحمالة نقطا اإ�صافية يف ن�صب النمو 

القت�صادي املحققة على امل�صتوى الوطني. 

يف ظل هذه الإكراهات وعلى �صوء التحديات التي يواجهها القت�صاد املغربي يف 

ظروف تت�صم ب�صيق هام�ش املناورة، اأ�صبح من ال�صروري التفكري يف منوذج تنموي 

، منوذجا  �صموليا وم�صتداما  ت�صميته: منوذجا  للبع�ش  اأو متجدد، كما يحلو  جديد 

ميكن من خلق الرثوة وال�صغل ويوفر العدالة الجتماعية و املجالية على حد �صواء، 

منوذجا تلعب فيه الدولة دورا متجددا عرب �صيا�صات عمومية متجان�صة واأكرث جناعة.

ويف الوقت الذي يوؤكد فيه البع�ش على �صرورة القطع مع �صيا�صة دعم ال�صتهالك، 

دعم  على  والرتكيز   ، الدخل  مت�ش  تدابري  اأو  جمركية  و  جبائية  تدابري  خالل  من 
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وت�صجيع ال�صادرات عرب توجيه اأورا�ش الدولة نحو خمططات الت�صدير بهدف اإعادة 

ال�صبيل  هي  الت�صنيع  عرب  ال�صاملة  التنمية  اأن  اآخرون  يرى  الأداءات،  مليزان  التوازن 

الأوحد خللق فر�ش عمل قارة و �صوق اأو�صع، وبالتايل لتقوية الطلب الداخلي والرفع 

من الإنتاجية والفعالية.

التوجهات  الدويل، فاحلل يكمن يف ال�صتمرارية يف  النقد  بالن�صبة ل�صندوق  اأما 

ال�صيا�صة  اأكرث منه يف تغيري م�صار  الفارطة  �صنوات  الع�صر  املعتمدة خالل  الإ�صالحية 

ينتقل من  اأن  املغربي يجب  القت�صاد  اأن  اعتبار  ال�صتثمار، على  املغربية يف جمال 

م�صتوى الإنتاجية اإىل م�صتوى التناف�صية.

الإنتاج  معادلة  تطعيم  يف  بالأ�صا�ش  يكمن  احلل  اأن  ال�صندوق  خرباء  يرى  و 

الراأ�صمال والعمل، بعامل ثالث:  التي تقوم حاليا على عاملني اثنني هما  الوطني، 

�صعوبة:  اأكرث  يعترب  رابع  وبعامل  ال�صباب...)،  ت�صغيل  (التكوين،  الب�صري  العامل 

العامل التكنولوجي (برامج البحث والتطوير، التجديد والإبداع....).

ببالدنا  املعتمد  التنموي  بالنموذج  املرتبطة  الكربى  الإ�صكاليات  على  ولالإجابة 

وبغية و�صع جممل الفر�صيات املرتبطة باأ�ص�ش واأبعاد ورهانات وميكانزمات ا�صتغال 

الأ�صالة  فريقي  يف  ارتاأينا   ، والت�صاوؤل  النقد  حمك  على  التنموي  النموذج  هذا 

واملعا�صرة تنظيم ندوة علمية حول املو�صوع، وذلك يف اأفق بحث ما اإذا كان يتعني 

ومعامل  اأ�ص�ش  و�صع  يف  اجلماعي  النخراط  وال�صيا�صيني  القت�صاديني  الفاعلني  على 

»براديغم« جديد قادر على تقدمي اأجوبة متجددة لأ�صئلة النموذج التنموي. 

اأبريل   14 بتاريخ  نظمت  التي  الدولية  العلمية  الندوة  هذه  اأن  بالذكر،  وحري 

املرتبطة  الأ�صئلة  همت  موازية  ور�صات  ثالث  تلتها  افتتاحية  جل�صة  يف   2014
التفكري  و  امليكرو-اقت�صادية  و  املاكرو-اقت�صادية  اأبعاده  يف  التنموي  بالنموذج 

قوية  م�صاركة  و  كبريا  جناحا  لقيت  املن�صود،  التنموي  النموذج  ومقومات  معامل  يف 

ل�صيا�صيني و باحثني من داخل املغرب و من خارجه، اأ�صهموا بتميز يف اإغناء النقا�ش 

حول مقومات النموذج التنموي البديل من خالل مداخالت قيمة �صملت، بالدر�ش 

اأهم  الوقوف على  ببالدنا و مكنت من  القت�صادي  النمو  اأبعاد  التحليل، خمتلف  و 

الت�صجيالت  على  اعتمادا  تفريغها  مت  كما  املداخالت،  هذه  حتدياته.  و  معيقاته 

ال�صوتية، نوردها جمتمعة يف هذا الكتاب تعميما للفائدة و اأمال منا باأن ي�صكل هذا 

الأخري مرجعا للنقا�ش العام امل�صتمر ب�صاأن مو�صوع النموذج التنموي باملغرب.
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الكلمة الفتتاحية لل�صيد حكيم بن�صما�ش

رئي�ش فريق الأ�صالة واملعا�صرة مبجل�ش امل�صت�صارين

ال�صيد رئي�ش جمل�ش امل�صت�صارين املحرتم،

ال�صيد رئي�ش جمل�ش النواب املحرتم،

ال�صادة الوزراء املحرتمون،

ال�صيدات وال�صادة الربملانيون املحرتمون،

ال�صادة الأمناء العامون لالأحزاب ال�صيا�صية الوطنية،

ال�صادة روؤ�صاء وممثلو الهيئات واملوؤ�ص�صات الوطنية وموؤ�ص�صات احلكامة،

ال�صيدات وال�صادة روؤ�صاء وممثلو النقابات الوطنية،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو الكنفدرالية العامة ملقاولت املغرب وبنك املغرب،

ال�صيد �صفري الدمنارك املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة روؤ�صاء وممثلو هيئات و مراكز الدرا�صات،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو املنابر الإعالمية الوطنية والدولية،

اأيها احل�صور الكرمي،

اأعتذر �صلفا اإن كنت قد تنا�صيت �صهوا ذكر اإحدى املوؤ�ص�صات احلا�صرة معنا يف هذه 

الندوة العلمية الدولية حول مو�صوع »القت�صاد الوطني واحلاجة اإىل منوذج تنموي 

جديد«.

فريق  رئي�صة  ميلودة حازب،  الأخت  وبا�صم  �صخ�صيا  با�صمي  البداية،  ي�صعدين يف 

الأ�صالة واملعا�صرة مبجل�ش النواب، وبا�صم الفريقني، اأن ن�صكركم جزيل ال�صكر على 

العلمية حول القت�صاد  الندوة الدولية  اأ�صغال هذه  هذا احل�صور واأن نعلن افتتاح 

الوطني واحلاجة اإىل منوذج تنموي جديد.

الأ�صالة  حزب  فريقا  ينظمها  التي  الندوة  هذه  اأن  اإىل  اأ�صري  اأن  البداية  يف  اأريد 

مدخل،  جمرد  هي  برناجمنا  يف  الندوة  هذه  امل�صت�صارين،  جمل�ش  برحاب  واملعا�صرة 

من  جملة  حول  اجلماعي  التفكري  اأو  الوطني  النقا�ش  اإطالق  خالله  من  نتوخى 

العميق مع  اإطار تفاعله  الوطني، يف  املرتبطة باقت�صادنا  الكربى  الق�صايا والأ�صئلة 

بيئة جهوية ودولية �صديدة التعقيد.

برنامج  اإطالق  الربملانيني  الفريقني  يف  نعتزم  لأننا  مدخل  جمرد  هي  اأقول 

كل  حول  والدرا�صة  التفكري  وحلقات  املو�صوعاتية  الندوات  من  ل�صل�صلة  متكامل 
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اجلوانب املرتبطة بالنموذج التنموي القائم ببالدنا، طبعا يف اإطار تفاعله العميق 

مع متغريات هذا العامل املعومل، الذي اأ�صحى ميثل - كما نعرف جميعا - قرية كوكبية.

هو  القادمة  املو�صوعاتية  الندوات  �صل�صلة  ومن  الندوة  هذه  من  املعلن  الهدف 

اإطالق تفكري جماعي، نرجو اأن تنخرط فيه كل الأحزاب ال�صيا�صية وكل املوؤ�ص�صات 

  paradigme  والهيئات املعنية واخلربات الوطنية كذلك املعنية، من اأجل بلورة معامل

اأو متجدد - �صرنى فيما بعد ما  جديد ي�صمح باإر�صاء مقومات منوذج تنموي جديد 

هي الت�صمية املنا�صبة - منوذج تنموي قادر على رفع التحديات والإكراهات التي ت�صري 

كافة املعطيات اإىل اأنها �صوف تتفاقم وتتعاظم يف امل�صتقبل القريب والبعيد.

نحن يف فريقي الأ�صالة واملعا�صرة ننطلق يف الفل�صفة املوؤطرة لهذه الندوة من 

فر�صية ا�صتغلنا عليها منذ، على الأقل 4 �صنوات، وخ�صو�صا يف املحطات املرتبطة 

التنموي  النموذج  اأن  املالية. فر�صية م�صمونها بب�صاطة   القوانني  مبناق�صة م�صاريع 

املعتمد ببالدنا قد اأ�صبح اليوم، اأكرث من اأي وقت م�صى، بحاجة اإىل اإعادة نظر واإىل 

معامل  وبلورة  �صياغة  اجتاه  يف  عميقة   - اعتقادنا  يف   - تكون  اأن  وجب  مراجعة، 

على  قادر  منوذج  ال�صتدامة،  مقومات  فيه  تتوفر  جديد،  تنموي  منوذج  ومقومات 

خلق الرثوة وال�صغل وقادر على توفري  العدالة الجتماعية واملجالية على حد �صواء، 

منوذج تلعب فيه الدولة دورا مغايرا عرب �صيا�صات عمومية متجان�صة و اأكرث جناعة.

اإحدى  املتوا�صع  نظرنا  يف  هي  القائم  التنموي  النموذج  مراجعة  اإىل  احلاجة 

املداخل الأ�صا�صية التي ل غنى عنها من اأجل اأن يتبواأ املغرب املكانة اجلديرة به يف هذا 

اأجندة الأمم كلها حتديات جمة، يلعب  العامل املتغري با�صتمرار، والذي يفر�ش على 

فيها عامل الزمن دورا قد يكون حا�صما.

التي  ال�صرورة  هذه  وموجبات  دواعي  برتكيز  ت�صرح  اأيديكم  بني  التي  الوثائق 

بني  التي  الوثائق  القائم.  التنموي  النموذج  يف  التفكري  اإعادة  �صرورة  ن�صت�صعرها، 

اأيديكم ت�صرح العتبارات التي ت�صتوجب مثل هذه ال�صرورة التي ن�صدد على ملحاحية 

اأن تنخرط فيها الدولة واحلكومة والأحزاب وكل الفاعلني الدولتيني وغري الدولتيني. 

اإعادة النظر يف النموذج التنموي القائم  اأهم هذه العتبارات التي ت�صتوجب  اإحدى 

النموذج  بيئته اجلهوية والدولية متكن بف�صل  اإطار تفاعله مع  املغرب يف  اأن  هي 

من   ،2010 اإىل   1980 منذ  وبال�صبط  �صنة،   30 على  يزيد  ما  منذ  املعتمد  التنموي 

�صنة  املتو�صط خالل ثالثني  املعدل  ن�صبيا مرتفعة،  �صنوية تعترب  حتقيق معدلت منو 

املن�صرمة هو 4 % �صنويا، هذا النموذج الذي بلغ اأوجه خالل الع�صرية الأخرية، حيث 

متكن من حتقيق معدل منو 4.6 % يف ال�صنة، اإل اأننا نعتقد اأن التحليل املعمق مل�صار 
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تطور القت�صاد املغربي ولقواعد ا�صتغاله على مدى الع�صر �صنوات الفارطة يبني اأن 

احلاجة  التحليل  هذا  ويوؤكد  ال�صتدامة،  مقومات  على  يتوفر  يعد  مل  النموذج  هذا 

امللحة للبحث عن منوذج تنموي جديد.

التي يقوم عليها  الأ�صا�صية  الركيزة  الداخلي، وهي  الطلب  اأن دعم  اأول، نالحظ 

الن�صيج  م�صتوى  على  وتطور  منو  املاأمول  بالقدر  يواكبه  مل  التنموي،  النموذج  هذا 

اإن مل نقل �صلبية،  اإنتاجيته على العموم حمدودة،  القت�صادي الوطني الذي ظلت 

العامة  الإنتاجية  م�صاهمة  اأن  املوؤكد  ومن  واخلدمات.  ال�صناعي  للقطاع  بالن�صبة 

العمل،  اإنتاجية  خ�صو�صا  �صلبية،  هي  القت�صادي  النمو  ن�صبة  يف  الإنتاج  لعوامل 

منذ   %  0.26 ناق�ش  تعادل  اأ�صبحت  العمل  اإنتاجية  اأن  الإح�صائيات  ت�صري  حيث 

جنم  ما  وهو   ،2007 اإىل   1996 من  املمتدة  الفرتة  يف   %  0.18 مقابل   ،2007 �صنة 

عنه تنامي منقطع النظري للواردات بوترية تفوق وترية ال�صادارت. وكنتيجة حتمية 

لهذه الو�صعية، اأ�صبح القت�صاد الوطني يعاين اليوم �صحا يف ال�صيولة ب�صبب تراجع 

تفاقما م�صطردا يف عجز  يعاين  واأ�صبح  ال�صعبة،  العملة  الوطني من  الحتياطي 

من  جزء  لتمويل  الدولة،  ي�صطر  ما  وهو   (%  7 ل  و�صلنا   2013 (�صنة  امليزانية 

الوطنية، حمدثة بذلك  التمويلية  الإمكانيات  ا�صتنزاف  اإىل  ال�صتهالكية،  حاجياتها 

اأثر مزاحمة على القطاع اخلا�ش واختالل يف التمويل ما بني القطاع العام والقطاع 

اخلا�ش، بالإ�صافة طبعا اإىل احلاجة املنتظمة، وتكاد تكون حاجة بنيوية للتمويالت 

اخلارجية، وهو ما يجعل اقت�صاد بلدنا غري حممي �صد ال�صدمات اخلارجية.

املعتمدة،  ال�صتثمارية  ال�صيا�صة  م�صتوى  على  والفعالية  النجاعة  حمدودية  ثانيا، 

حيث اأننا نالحظ اأنه مبجهود ا�صتثماري �صخم، ي�صاهي 36 % من الناجت الداخلي 

اخلام،  الداخلي  الناجت  من   %  4 و   %  2 بني  ترتاوح  منو  ن�صب  نحقق  بالكاد  اخلام، 

ال�صتثماري  املجهود  تفوق  منو  معدلت  اأخرى  بلدان  فيه  حتقق  الذي  الوقت  يف 

 %  5 �صنويا مبعدل  اقت�صاديا  املثال فرتكيا مثال حتقق منوا  �صبيل  العمومي، وعلى 

مبجهود ا�صتثماري يناهز 19 % فقط (عندنا نحن 36 %)، رومانيا 21 %، التايالند 

27.5 %، ماليزيا 20.7 %، اأندوني�صيا 24.6 %. هذه الدول وغريها، جميعها حتقق 
يوؤ�صر على  اأقل، مما  ا�صتثماري  معدلت منو تفوق ما يحققه بلدنا، ولكن مبجهود 

وجود خلل يف جناعة وفعالية ال�صيا�صة ال�صتثمارية املعتمدة ببالدنا.

وحتى بالن�صبة لال�صتثمارات الأجنبية، فقد تركزت بالأ�صا�ش على القطاعات ذات 

 ،Offshoring القيمة امل�صافة ال�صئيلة، اأعني البناء والأ�صغال العمومية والأوف�صورينغ

حيث ي�صجل تراجع على م�صتوى ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف قطاعات ال�صناعة 
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والت�صالت التي انخف�صت على التوايل من 32.8 % و38.6 % يف الفرتة املمتدة من 

2000 اإىل �صنة 2004، اإىل 14.2 % و16.8 % ما بني 2005 و2011، يف الوقت الذي 
قفزت فيه ن�صبة ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف قطاع العقار والبناء من 9.1 % ما 

بني 2000 و2004 اإىل 21 % ما بني 2005 و2011.

ثالثا، على م�صتوى بنية القت�صاد الوطني، نالحظ اأن قطاعات الفالحة والبناء 

والأ�صغال العمومية واخلدمات تبقى القطاعات الإنتاجية الأ�صا�صية للنمو القت�صادي 

% يف القيمة امل�صافة الإجمالية، يف الوقت الذي ل   80 باملغرب، مب�صاهمة تقدر ب 

تتعدى فيه م�صاهمة قطاع ال�صناعة 14 %.

الن�صب امل�صجلة �صنويا ل  اأهمية  النمو القت�صادي املحقق ببالدنا على الرغم من 

يحدث ال�صغل يف احلد الأدنى املطلوب، اإذ اأن م�صتويات البطالة التي تقدر يف 10 %، 

التي  م�صتوياته  تبقى جد مقلقة رغم   ،(%  22) ال�صباب  وب�صكل خا�ش يف �صفوف 

تعادل الن�صب امل�صجلة يف عدد من دول منطقة �صمال اإفريقيا وال�صرق الأو�صط.

اإ�صكالية  منها  اأكرث  اإ�صكالية حكامة،  منها  املغرب هي يف جزء  النمو يف  اإ�صكالية 

احلكامة  �صوء  اأو  فاإن �صعف  عديدة،  اأو فر�ش. ومن �صمن مظاهر وجتليات  موارد 

يتجلى بالأ�صا�ش يف التاأخر امل�صجل على م�صتوى تفعيل الأورا�ش الإ�صالحية املهيكلة، 

املقا�صة،  نظام  اإ�صالح  التقاعد،  اأنظمة  اإ�صالح  اجلبائية،  املنظومة  اإ�صالح  ومنها: 

اإ�صالح الق�صاء... ويف التباطوؤ واأحيانا التلكوؤ على م�صتوى تنزيل واإطالق ديناميات 

واأورا�ش الإ�صالح التي يعد بها د�صتورنا اجلديد، ول�صيما ور�ش اجلهوية املتقدمة.

البعد  اأن  اإىل  ت�صري  املوثقة  املعطيات  فاإن  املتقدمة،  اجلهوية  ور�ش  ذكر  وعلى 

اجلهوي يكاد يغيب يف املعادلة التنموية، ول اأدل على ذلك التفاوتات امل�صجلة على 

م�صتوى التوزيع اجلهوي لال�صتثمارات العمومية، حيث اأن 4 جهات فقط ت�صتفيد من 

 %  60 الأخرى  اجلهات  كل  تقت�صم  حني  يف  العمومي،  ال�صتثمار  غالف  من   %  40
يف  ا�صتباقي  نف�ش  لأي  لفتا،  يكون  يكاد  الذي  الغياب،  عن  طبعا  ف�صال  املتبقية، 

املوؤ�ص�ش، ور�ش  الور�ش  ا�صتقبال هذا  اأر�صية  املالية ل�صتباق وتهييء  القوانني  م�صاريع 

اجلهوية املتقدمة.

احلقيقة املوؤكدة، انطالقا من هذه العتبارات ومن العتبارات الأخرى يف الوثائق 

القت�صاد  اأن  الظهر هي  لها  ندير  اأن  لبد  التي  املوؤكدة  احلقيقة  اأيديكم،  بني  التي 

اإكراهات  التعقيد  �صديدة  والدولية  اجلهوية  البيئة  هذه  �صياق  يف  يواجه  الوطني 

اأو  جديد  تنموي  منوذج  يف  التفكري  جميعا  علينا  يفر�ش  ما  وهو  جمة،  وحتديات 
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متجدد، منوذج تتوفر فيه مقومات ال�صتدامة، قادر على خلق الرثوة وال�صغل، ويوفر 

حدا معقول من العدالة الجتماعية واملجالية، وتلعب فيه الدولة طبعا دورا مغايرا 

عرب �صيا�صات عمومية متجان�صة واأكرث جناعة.

يف   - الأ�صئلة  تلك  واأول  عميقة،  واأ�صئلة  اإ�صكاليات  يطرح  اليوم  الندوة  مو�صوع 

اأجل  من  الأوان  اآن  باأنه  ن�صت�صعر  نحن  الدولة.  واأدوار  بوظائف  يرتبط  ما   - نظرنا 

من  ال�صيا�صي  واخلطاب  القت�صادي  الفكر  يف  املتداولة  الأطروحات  فح�ش  اإعادة 

التحولت  وا�صتيعاب  ال�صمود  الأطروحات على  الوقوف على مدى قدرة هذه  اأجل 

الإجابة  اإىل  اليوم  ما�صة  احلاجة  اأن  ونعتقد  العاملية،  البيئة  يف  املت�صارعة  واملتغريات 

على �صوؤال مركزي يتعلق مبا اإذا كانت احلاجة قائمة اليوم اإىل اإعادة التفكري يف 

اأدوار  paradigme جديد يعيد تعريف  الدولة يف بالدنا، واإىل �صياغة   وظائف 

الدولة املغربية يف ارتباط بالتحديات القت�صادية اجلمة القائمة اليوم واملرتقبة غدا.

هناك �صنف ثاين من الأ�صئلة ال�صائكة التي يطرحها مو�صوع هذه الندوة، وتتعلق 

النمو  واإكراهات  اقت�صادي  املاكرو  الطابع  ذات  والختاللت  باملخاطر  اإجمال 

القت�صادي يف بالدنا.

ويرتبط  الندوة،  هذه  مو�صوع  يطرحها  الأ�صئلة  من  ثالثا  �صنفا  هناك  اأن  كما 

اأ�صا�صي  �صوؤال  اأي�صا  ومنها  اقت�صادية،  امليكرو  اأبعاده  يف  القت�صادي  بالنموذج 

وجوهري، ويتعلق ب�صوؤال التمويل واإ�صكاليات متويل املقاولت والتجهيزات الأ�صا�صية، 

النمو  الب�صري يف  الراأ�صمال  بدور  ويتعلق  اأهمية،  يقل  ل  �صوؤال  اإىل  بالإ�صافة طبعا 

هذا  يف  املوجودة  الفادحة  بالختاللت  مرتبطة  اأخرى  اأ�صئلة  وطبعا  القت�صادي، 

النموذج التنموي يف ميدان البتكار والبحث العلمي.

على كل هذه  اأن جتيب  وال�صادة، ل ميكن طبعا  ال�صيدات  الندوة، ح�صرات  هذه 

الق�صايا والأ�صئلة ال�صائكة. ومن هذا املنطلق، اأكدنا باأنها هي مدخل، هي مقدمة 

لتفكري جماعي، نرجو اأن يف�صي اإىل ولدة قناعة لدى جميع الفاعلني القت�صاديني 

فوات  قبل  اجلماعي،  النخراط  اأجل  من  الدولتيني  وغري  الدولتيني  وال�صيا�صيني 

الأوان، يف و�صع اأ�ص�ش ومعامل paradigme جديد، قادر على تقدمي اأجوبة متجددة 

لأ�صئلة النموذج التنموي القائم.

الربنامج الذي بني اأيديكم حافل بالكثري من املداخالت، وي�صعدنا مرة ثانية اأن 

جندد ال�صكر لكل ال�صادة الوزراء احلا�صرين معنا ولل�صيدات وال�صادة ممثلي املوؤ�ص�صات 

والجتماعي  القت�صادي  املجل�ش  للتخطيط،  ال�صامية  املندوبية  وخا�صة  الوطنية، 
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والبيئي، جمل�ش املناف�صة، بنك املغرب، بالإ�صافة طبعا اإىل خرباء اأجانب يح�صرون 

معنا هذه اجلل�صة، ونت�صرف كثريا بح�صور ال�صيد ال�صفري املحرتم، �صفري الدمنارك، وعدد 

من الكفاءات ومن اخلرباء القت�صاديني املغاربة، اأ�صاتذة اأجالء، ي�صعب علي اأن اأذكر 

اأ�صماءهم كلهم.

اأوىل اجلل�صات  اإىل  اأن ننتقل  ال�صيدات وال�صادة، قبل  اأ�صتاأذنكم، ح�صرات  اأن  اأريد 

اأن  اأريد  متقاطعة«،  روؤى  التنموي،  »النموذج  عنوان  حتت  الندوة،  لهذه  العلمية 

اأ�صتاأذنكم لأعطي الكلمة للدكتور حممد ال�صيخ بيد اهلل، ال�صيد الرئي�ش املحرتم، رئي�ش 

جمل�ش امل�صت�صارين.
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كلمة الدكتور حممد ال�صيخ بيد اهلل

رئي�ش جمل�ش امل�صت�صارين

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الرئي�ش والزميل املحرتم، الأ�صتاذ حكيم بن�صما�ش،

ال�صيد رئي�ش جمل�ش النواب، الأخ وال�صديق ر�صيد الطالبي العلمي، والذي اأريد اأن اأهنئه 

على انتخابه لرئا�صة جمل�ش النواب، متمنيا اأن ي�صحد و�صائج العمل بني املجل�صني،

ال�صيدان الوزيران املحرتمان،

ال�صديق العزيز، الأ�صتاذ م�صطفى البكوري،

ال�صادة وال�صيدات امل�صوؤولون واخلرباء، كل واحد من موقعه وكل واحد ب�صفته، لكي 

ل اأن�صى بدوري اإ�صما من الأ�صماء الوازنة التي �صرفتنا اليوم بح�صورها.

ال�صديقة العزيزة، الأ�صتاذة ميلودة،

فريق  رئي�ش  بن�صما�ش،  الأ�صتاذ  و�صديقي،  لأخي  اجلزيل،  بال�صكر  اأتقدم  اأن  اأريد 

رئي�صة  الأ�صتاذة، ميلودة حازب،  وال�صديقة  امل�صت�صارين،  واملعا�صرة مبجل�ش  الأ�صالة 

فعال  متميزة  املتميزة،  املبادرة  هذه  على  النواب،  مبجل�ش  واملعا�صرة  الأ�صالة  فريق 

و  عميقة  ت�صاوؤلت  يطرح  الذي  مو�صوعها  وباأهمية  باأهميتها  ومتميزة  براهنيتها، 

اأ�صا�صية حول الأ�صئلة التي تطرح علينا يوميا من قبل املواطنات واملواطنني يف ق�صاء 

و�صائل عي�صهم اليومي، واملتعلق بالقت�صاد  الوطني واحلاجة اإىل منوذج تنموي.

اأريد اأن اأوؤكد اأنني اأتقا�صم معكم نف�ش الروؤية، باأن الوقت قد حان فعال للتفكري 

يف مناذج اأو منوذج اأو اأمنوذج تنموي مبتكر بعد عا�صفة الأزمة القت�صادية العاملية 

جديد  عاملي  نظام  اإفراز  ت�صور  فر�صت  والتي  العامل،  اقت�صاديات  اأقوى  هزت  التي 

ي�صع الآن ركائزه اأمامنا.

اأن  اأو القت�صادي هي  النقابي  اأو  ال�صيا�صي  بالن�صبة للفاعل  الإ�صكالية املطروحة 

القت�صاد الوطني الآن مل يعد قادرا على تلبية جميع النتظارات الأ�صا�صية، من �صغل 

هو الأول وتعليم و�صكن و�صحة، ولكن كذلك من مواكبة احلاجيات املتنامية لأمناط 

اأخرى،  الرقمية، من جهة  والثورة  العوملة، من جهة،  التي تفر�صها  العي�ش اجلديدة 

�صوق ال�صتهالك وما يواكبها  اأقول ديكتاتورية  ال�صوق وال�صتهالك، لكي ل  وهيمنة 

الكبرية  اجلهود  رغم  وذلك  ا�صتئذان،  اأي  دون  البيوت  جميع  اإىل  تدخل  دعاية  من 

اإىل عدة خمططات، بعدما كانت هناك خمططات  التي قامت بها بالدنا والنتقال 
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خما�صية، وكذلك هذه املجموعة من املخططات القطاعية: املغرب الأخ�صر، األيوتي�ش، 

بينها  يكون  اأن  ميكن  امل�صتقبل،  اآفاق  ت�صت�صرف  هائلة  خمططات  هذه  ال�صياحة... 

خيط ناظم يف امل�صتقبل لبلورة منوذج جديد.

اأيها ال�صادة وال�صيدات،

تلتئم هذه الندوة يف �صياق مطبوع بعدد كبري من النتقالت والتحولت، وا�صمحوا 

يل اأن اأمر ب�صرعة فائقة  اإىل بع�ش هذه التحولت:

باحتياجات  يوم  كل  تاأتي  ومت�صارعة،  �صاغطة  جمتمعية  حتولت  هناك  اأول،   •
الفاعل   - قلت  كما  وت�صاير-  يوم،  كل  اإحلاحا  تزيد  متجددة،  وانتظارات  جديدة 

ال�صيا�صي والنقابي والقت�صادي؛

• هناك حتول دميغرايف مرفوق بتحول وبائي متنامي لالأمرا�ش املزمنة، وت�صاكنها 
يف بالدنا بع�ش الأمرا�ش ال�صارية واإ�صكالت ال�صيخوخة، اأريد اأن اأقول اأرقام ثالثة:

1- الآن م�صتوى اخل�صوبة عند الن�صاء 2.2 %، وحتى يكون جتديد لل�صكان يجب 
اأن ت�صل الن�صبة اإىل 2 %على الأقل؛

2- الأمل يف احلياة معدله 74 �صنة؛

3- ثم الآن الأ�صخا�ش الذين لديهم اأكرث من 60 �صنة 8 %، ويف �صنة  2015 اأظن 
�صي�صل عددهم 15 %.

هذا  لتمويل  مبتطلبات  وتاأتي  اأمامنا،  املجتمع  تغري  جديدة،  اإ�صكاليات  هذه 

النتقال الدميغرايف، متطلبات �صعبة.

• هناك حتول �صيا�صي وانتقال دميقراطي- احلمد هلل – طبعا �صل�ش، ورغم ثمنه 
العقلنة،  اإىل  اأبواب الأمل، لأنه �صيف�صي - ل حمالة -  الأبواب،  اأنه يفتح  اإل  الباهظ، 

التبذير  وحماربة  اجليدة  واحلكامة  ال�صتهالك  يف  واحلياء  ال�صتهالك  يف  وبالأخ�ش 

وال�صهر على ال�صتدامة يف التنمية واحلر�ش على حقوق الأجيال املقبلة عرب التدبري 

الدميقراطي  لل�صاأن الوطني واملحلي، يف اإطار دولة املوؤ�ص�صات والقانون؛

• هناك حتولت بيئية حتيل على اأكرب حتدي، يتمثل بالأ�صا�ش يف النحبا�ش احلراري 
- كما تعلمون - والت�صحر ال�صريع والعوا�صف والفي�صانات اجلارفة، وتوايل �صنوات 

اجلفاف، ويطرح عرب ما يطرحه من اإ�صكاليات، وب�صفة تكاد تكون م�صتعجلة، م�صكل 

املاء. وبهذه املنا�صبة نحمد اهلل تعاىل على ال�صيا�صة املائية التي نهجتها بالدنا بتب�صر 

ملكي م�صت�صرف للم�صتقبل.
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اأنواعه       بجميع  النباتي  الغطاء  اإ�صكاليات  كذلك  تثري  املهيكلة،  النتقالت  هذه 

اأرا�صي  ووظائفه الإيكولوجية والقت�صادية والرتفيهية والتوازن بني املدن وباقي 

ب�صفة  دخلنا  نحن  م�صطفى،  ال�صيد  هلل،  واحلمد  طاقي،  حتول  وهناك  اململكة، 

�صل�صة. هنا ميكن اأن ن�صجل بارتياح دخول بالدنا ب�صال�صة يف هذا التحول عرب »م�صروع 

نور« الذي ي�صهر عليه �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�ش، ن�صره اهلل، والذي �صيحد 

مما �صيحد منه من الفاتورة الطاقية لبالدنا، وي�صاهم يف املحافظة على بيئة �صليمة 

الأخ�صر،  القت�صاد  اإىل  كذلك  بالدنا  تلج  وعربه  تدهورها،  من  يحد  اأو  الأقل  على 

وهذا �صيء مهم جدا.

اأمام كل هذه التحولت العميقة و املهيكلة، وحتت �صغط العوملة و�صيطرة ال�صوق 

فعال  الأوان  اآن  اأما  للعي�ش،  جديدة  اأمناط  وظهور  ال�صتهالك  يف  املفرط  والتزايد 

لتغيري منوذجنا التنموي وا�صت�صراف م�صروع تنموي مبتكر؟ 

الدخول  يف  ول  القبيل  هذا  من  نقا�ش  يف  للدخول  املوؤهالت  لدي  لي�صت  طبعا 

املوارد  ي�صتخرج  الذي   linéaire املتوازي  القت�صاد  اأو  الدائري  القت�صاد  نقا�ش  يف 

الب�صرية وت�صنع وت�صتهلك ويتم تبذير قدر كبري منها، ومع ذلك، اأعترب اأن اقت�صادنا 

بعد 55 �صنة من ال�صتقالل له مقومات وازنة، توؤ�صر على قدرة اململكة على ابتكار 

منوذج تنموي من�صجم  مع خ�صو�صياتنا، وتتمثل هذه املقومات:

الراأ�صمال  تنمية  اأولوياته  مقدمة  يف  ي�صع  وطني،  اقت�صاد  اأ�ص�ش  اإر�صاء  يف   -1
الب�صري الذي ل ين�صب معينه، مقارنة باملوارد الطبيعية؛

التقلبات  مع  اليقظ  التكيف  على  قدرته  يثبت  فتئ  ما  وطني  اقت�صاد   -2
القت�صادية اجلهوية والعاملية، ول اأحتاج اإىل اإعطاء مثال، وذلك على نحو متواتر، 

دومنا تاأثر كبري بالظرفيات ال�صيا�صية، اجلهوية والدولية وبالتغريات احلكومية، وهذا 

�صيء مهم جدا، للبيت رب يحميه؛

الإ�صالحات  املتجددة من  بالأجيال  ويتعزز  يتغذى  فتئ  ما  اقت�صاد وطني   -3
التنموية املهيكلة التي انطلقت على اخل�صو�ش مع نهاية القرن املا�صي، وهي الآن 

ب�صدد اإر�صاء روؤية اإ�صرتاتيجية ا�صت�صرافية للجيل الزمني املقبل؛

ال�صعي  يف  الأكيد   حر�صه  يتمثل  واجتماعي،  ت�صامني  وطني  اقت�صاد   -4
نحو  املو�صعة  اجلهوية  توجه  عرب  واجلغرافية  املجالية  الفوارق  من  التقلي�ش  اإىل 

التقلي�ش من الفوارق  ال�صهر على  الت�صامن بني اجلهات، من جهة، واأي�صا  تكري�ش 

الب�صرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  مقدمتها  ويف  مبتكرة،  م�صاريع  عرب  الجتماعية 
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ال�صغل الذي ت�صطلع به موؤ�ص�صة  الرائد املدر للخدمات وفر�ش  والعمل الجتماعي 

حممد اخلام�ش للت�صامن، وهما م�صروعان اأثبتا جناعتهما بف�صل املقاربة الت�صاركية 

مع هيئات املجتمع املدين.

رفع  على  طبعا  قادر  املدين)  واملجتمع  اخلا�ش  القطاع  (الدولة،  الثالثي  وهذا 

اأغلب التحديات التي جنابهها.

اإذا اأ�صفنا اإىل هذه املقومات وغريها انخراط بالدنا احلازم يف مفاو�صات اتفاقية 

لإر�صاء  اإمكان واعد،  يوؤ�صر على  فاإن ذلك  اأوروبا،  وال�صامل مع  املعمق  التبادل احلر 

حميط  على  النفتاح  حتديات  على  قادر  �صاعد  مغربي  تنموي  اقت�صادي  منوذج 

مع  واملعمق  احلر  التبادل  ومتطلبات  جنوبها،  ويف  �صمالها  يف  وبالأخ�ش  بالدنا، 

�صركائنا.

ل�صك اأن املخت�صني واخلرباء الذين �صرفونا اليوم بح�صورهم، وبعد العر�ش القيم 

ووم�صات  اإ�صاءات  جند  اأن  يدينا،  بني  التي  والوثائق  بن�صما�ش  الأ�صتاذ  األقاه  الذي 

لإنارة الطريق حول التفكري بجدية حول التحول الذي �صيتطلب بالطبع وقتا وثمنا 

وتفكريا ومقارنة وBenchmark مع مناذج اأخرى.

منوذج يهدف اإىل رفع خمتلف التحديات والبحث عن اأجوبة معقولة مو�صوعية 

لالنتظارات ال�صعبة ال�صاغطة ملواطناتنا ومواطنينا يف هذه الألفية، التحديات التي 

الرثوات،  وخلق  للنمو  وحمفزة  متكاملة  اقت�صادية  منظومة  واإقامة  بالدنا  تواجه 

قادرة على ا�صتقبال تدفق الر�صاميل، قادرة على تر�صيخ الثقة يف بالدنا وحت�صينها 

املواطنات  حاجيات  وتلبي  الجتماعية،  احلماية  وتاأمني  ال�صغل  لفر�ش  ومدرة 

واملواطنني، بالأخ�ش، ح�صب اأمناط العي�ش املتجددة، وحتافظ لالأجيال املقبلة على 

بالدنا  موقع  وي�صتثمر  خ�صو�صياتنا   - قلت  كما   - يراعي  طبعا  منوذج  حقوقها، 

اجليو-ا�صرتاجتي.

ويف اخلتام، اأمتنى، الأ�صتاذ بن�صما�ش، الأخت ميلودة، اأن تتكلل اأ�صغال هذه الندوة 

العلمية بالنجاح، واأن ت�صدروا لنا اأفكارا وتو�صيات من �صاأنها اأن تنري الطريق لبلورة 

هذا النموذج الذي حتلمون به، كما اأحلم به، قادر على جمابهة التحديات املختلفة 

املتالحقة املت�صارعة التي تنتظر مغرب احلا�صر وامل�صتقبل. 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.      
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كلمة ال�صيد ر�صيد الطالبي العلمي

رئي�ش جمل�ش النواب

�صكرا ال�صيد رئي�ش جمل�ش امل�صت�صارين.

ال�صيدات وال�صادة،

ال�صيد رئي�ش فريق الأ�صالة واملعا�صرة مبجل�ش امل�صت�صارين،

الأخت رئي�صة فريق الأ�صالة واملعا�صرة مبجل�ش النواب،

ح�صرات ال�صادة الوزراء،

ال�صادة ال�صفراء،

ح�صرات ال�صيدات وال�صادة،

بداية، اأريد اأن اأتقدم بال�صكر لل�صيد رئي�ش جمل�ش امل�صت�صارين والإخوة الذين قدموا 

يل الدعوة حل�صور افتتاح هذه الندوة، واأعتقد اأنه منذ �صنوات ونحن نتحدث خارج 

هذه القبة الربملانية عن تاأطري النقا�ش العمومي. ال�صيد الرئي�ش تطرق لهذه النقطة 

بالذات يف اآخر مداخلته ليذكرنا، وكان لدينا هاج�ش جماعي م�صرتك على اأن تاأطري 

الختالفات  جميع  تدبري  اإطار  يف  الربملان  من  يخرج  اأن  يجب  العمومي  النقا�ش 

والتطرق اإىل الق�صايا من زوايا خمتلفة: الزاوية احلكومية، الزاوية النقابية، الزاوية 

كان  وقد  النقا�ش،  هذا  يتكر�ش  واليوم  ذلك،  غري  اإىل  القت�صادية  الزاوية  ال�صيا�صية، 

العمومي  النقا�ش  تاأطري  اآلية  بيد اهلل، حول تفعيل  ال�صيد  الرئي�ش،  الأخ  لقاء مع  يل 

يف جميع امل�صتويات، ولي�ش على م�صتوى الندوات فقط، وهذا �صيخلق املادة الرئي�صة 

جلميع الفاعلني على امل�صتوى الوطني ملعاجلة الق�صايا ب�صكل م�صوؤول، عو�ش املرور 

على الق�صايا ب�صكل �صطحي دون التطرق اإىل عمق الأ�صياء لطرح بدائل حقيقية.

مو�صوع الندوة اليوم هو مو�صوع جد مهم، كانت فيه نقا�صات متناثرة وقليلة يف 

اأعتربه مدخال ول  اليوم، هذا مدخل،  املالية.  قوانني  مناق�صة  اللجان، خا�صة حني 

يجب اأن يتوقف هنا، ويجب التطرق اإىل كل الزوايا التي تهم النموذج التنموي.

اأول  النمو يف  ن�صبة  الرئي�صي هو  اأن املحور  الوثيقة، لحظت  اإىل  اأنظر  واأنا  اليوم 

مداخلة، هناك ق�صايا اأخرى، واأعتقد اأنه داخل القاعة �صيقوم اخلرباء واملتدخلون 

والفاعلون باإغناء هذا النقا�ش ب�صكل جاد، وكذلك �صن�صتمع اإىل راأي احلكومة ودفاعها 

بطبيعة احلال عن النموذج الذي تبنته حكومات �صابقة وهو م�صتمر، منوذج اأعطى 

نتائجه يف جمموعة من اجلوانب واأثبت عجزه يف اأخرى.
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ال�صوؤال املطروح: هل من�صح ما �صبق ون�صع منوذجا جديدا parfait؟ ل، اأعتقد اأن 

املجتمع متجدد كالتحولت، هناك تطور، املغرب اليوم لي�ش هو املغرب منذ 15 �صنة 

م�صت، يجب العرتاف باأن جمموعة من الأورا�ش الكربى بقيادة جاللة امللك، ن�صره 

اأربع جهات  اأن  ملا قال  بن�صما�ش  الأخ حكيم  اأنا متفق مع  اهلل، عرفت تقدما كبريا. 

م�صاألة  لي�ش  هذا  اأن  واأعتقد  بذلك  ونفتخر  تطوان،   - طنجة  جهة  منها  ت�صتفيد، 

اإمكانيات فقط، بل م�صاألة رجالت تعرف كيف تدافع عن جهتها.
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كلمة ال�صيد م�صطفى البكوري

الأمني العام حلزب الأ�صالة واملعا�صرة

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

الأخ حكيم، �صكرا.

ويف البداية هنيئا على تنظيم هذه الندوة العلمية الدولية مع فريق حزب الأ�صالة 

واملعا�صرة يف جمل�ش النواب.

ال�صيد رئي�ش جمل�ش امل�صت�صارين،

ال�صادة ممثلو احلكومة،

ال�صادة الوزراء،

الإخوة والأخوات الربملانيون،

اأيها احل�صور الكرمي من ممثلي وروؤ�صاء الهيئات الوطنية والدولية وخرباء وطلبة 

وممثلو املجتمع املدين،

اإنها بالفعل فر�صة يريد منها حزب الأ�صالة واملعا�صرة اأن ي�صاهم بكل م�صوؤولية 

يف الرفع من م�صتوى النقا�ش العمومي، الذي - يف تقديرنا - يجب اأن يرقى ليقارب 

انتظارات واهتمامات املواطنني، �صواء تعلق الأمر بالهتمامات احلالية اأو الهتمامات 

والنتظارات امل�صتقبلية، ونقدر يف نف�ش الوقت اأن مو�صوع هذه الندوة ذو اإ�صرتاتيجية 

يف هذا الإطار، فال ميكن للفاعل ال�صيا�صي اأن يعترب نف�صه يقوم بواجبه اإذا مل ي�صع 

يف �صلب اهتماماته اإ�صكالية النمو القت�صادي والجتماعي.

اأقول اإ�صكالية لكرثة الرتباطات وتعقيدات بع�ش املفاهيم، لأن القت�صاد ب�صفة 

اأن  املواطنني  كل  يطمح  خالله  من  الذي  الب�صري  الن�صاط  عن  التعبري  هو  ب�صيطة 

الفاعلني  لكل  امل�صاركة  واأثمن  الختيار،  هذا  على  اأهنئكم  لهذا  ذواتهم،  يحققوا 

ال�صيا�صيني والجتماعيني يف هذا النقا�ش، واأمتنى اأن يكون فعال مدخال، من خالله 

نرقى بهذا النقا�ش داخل الربملان على اأن نحمله اإىل ال�صاحة العمومية ب�صفة عامة.

واحلديث عن النموذج القت�صادي الوطني و�صرورة جتديده، اأظن اأنه لي�ش فقط 

القت�صاد  متانة  كانت  فمهما  نف�صه،  يفر�ش  نقا�ش  فهو  عابرا،  اأو  مرحليا  حديثا 

الوطني، فهو يعي�ش متغريات قد مت ذكرها، ويجب اأن نعي اأن هذه املتغريات بقدر ما 

تاأتي ببع�ش الإكراهات واملخاطر اجلديدة، بقدر ما حتمل بع�ش الفر�ش اجلديدة.
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خا�صة  الفر�ش،  هذه  واقتنا�ش  املخاطر  لتجنب  املوعد  يف  نكون  اأن  يجب 

النفتاح  هذا  م�صتمر،  انفتاح  دينامية  يف  وهو  �صنوات،  منذ  الوطني  القت�صاد  اأن 

ليوا�صل  اأو  يدخل  لكي  الوطني  القت�صاد  متتني  يف  ن�صاهم  اأن  يجب  �صيتوا�صل، 

الدولية بكل قواه وبكل مقوماته وبكل موؤهالته  القت�صادية  املعركة  التواجد يف 

وما اأكرثها.

اأن يكون نقا�صا  النقا�ش  اأردنا كذلك من هذا  البداية،  اأن اأحتدث عن  اأول، وقبل 

م�صوؤول، بعيدا عن اأي اإيديولوجية اأو نقا�ش اإيديولوجي ب�صيط، لكي نتملك بطريقة 

جماعية كل �صروط النجاح.

ي�صتغرب يف كثري من الأحيان بع�ش املغاربة كون املنتخب الوطني ينهزم اأمام فرق 

اأقل اأداء منه، ونتنا�صى اأن هذه الفرق تعمل على حت�صني م�صتواها با�صتمرار، فاإن كان 

فريقنا يتوفر على مقومات وموؤهالت، فالبد من بذل جمهود م�صتمر للحفاظ، فدوام 

احلال من املحال. 

لهذا ما اأريد اأن اأقوله هو اأن دعامة القت�صاد الوطني ومقوماته يجب تغذيتها 

اأن  على  بطرحها،  �صاأكتفي  ت�صاوؤلت  فقط  هناك  الإطار،  هذا  يف  وهنا،  با�صتمرار، 

النقا�ش واملداخالت التي �صتاأتي فيما بعد، لدي اليقني اأنها �صت�صاهم يف اإي�صاح الروؤى.

فما هي اأح�صن طريقة لتوظيف املوارد الوطنية املختلفة من موارد طبيعية، من 

موارد ب�صرية ومن موارد مالية؟

ما هي اأمثل �صيا�صة نقدية يجب اعتمادها؟

ما هو دور ال�صتهالك يف اإطار هذا النموذج القت�صادي املن�صود، علما باأن جزءا 

من ال�صتهالك مدعوم يف اإطار التدخل العمومي؟

هل لهذا التوجه ا�صتدامة وا�صتمرارية؟

اأو  العمومية  بال�صتثمارات  الأمر  تعلق  �صواء  ال�صتثمارات،  متويل  �صيا�صة  هي  ما 

اخلا�صة؟

ما هي اأح�صن الطرق لتمكني القطاع اخلا�ش، واأخريا اأن تكون له املكانة التي ما 

فتئنا ن�صتعملها يف ال�صعارات ويف املداخالت؟
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هذه كلها ت�صاوؤلت، اأ�صيف اإليها كذلك ما عالقة الفاعل الجتماعي بامل�صغل يف 

اإطار نظرة ت�صاركية على املدى البعيد؟

ما هو الإطار الأمثل ل�صياغة القوانني املتعلقة بال�صغل؟

ما هي ال�صيا�صات املثلى ملحاربة الر�صوة، مع العلم اأن الر�صوة ل تخلو من اأي بلد 

ومن اأي اقت�صاد؟

 هذه كلها ت�صاوؤلت اأظن اأنها يف �صلب املداخالت املربجمة اليوم ويف حزب الأ�صالة 

واملعا�صرة �صننتظر بكل �صغف تو�صياتكم ومداخالتكم ونتائج هذه الندوة، على اأن 

تكون - وهذا اأمل اأعرب عنه - مدخال لنقا�صات تاأتي فيما بعد، �صواء داخل اأو خارج 

الربملان، واأريد كذلك اأن اأ�صطر يف النهاية على رمزية عقد هذه الندوة يف الربملان.

 فكما بداأت يف البداية، ل ميكن للفاعل ال�صيا�صي والجتماعي اأن يقوم بدوره اإذا 

للربملاين ممثل  واأ�صيف ل ميكن  الوطني،  القت�صادي  النموذج  جتاهل احلديث عن 

اأ�صياء ل تقرتب من اهتمامات هذا املواطن ومن  اأن يتكلم عن  الأمة، ممثل ال�صعب، 

�صترتكز  الأولوية،  املواطن وانتظاراته، من حيث  اهتمامات  اأن  اأظن  انتظاراته، ول 

بعالجه،  يقوم  ابنه،  يدر�ش  اأن  على  اإمكانيته  كرامته،  خارج  اأخرى  موا�صيع  على 

ال�صرتاتيجيات  توجد يف �صلب  التي  املوا�صيع  كلها هي  ما ذلك، وهذه  اإىل  ال�صكن 

القت�صادية والجتماعية.

اأظن اأن مببادرات من هذا النوع �صيتمكن الربملاين من اأن يقوم بواجبه، ونتمكن 

جماعيا من الرفع من م�صتوى النقا�ش العمومي، الذي يقال عنه ال�صيء الكثري، ويعاب 

عنه ال�صيء الكثري.

نتمنى اأننا بهذه املبادرة، نبداأ الطريق يف ت�صوية هذا الو�صع ونهج طريق اأ�صلم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.           
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اجلل�صة الفتتاحية لأ�صغال الندوة العلمية الدولية يف مو�صوع :

»القت�صاد املغربي واحلاجة اإىل منوذج تنموي جديد«

حتت عنوان »النموذج التنموي، روؤى متقاطعة«
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عر�ش ال�صيد حممد بو�صعيد

وزير القت�صاد واملالية

با�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على خري املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ش،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صادة الروؤ�صاء،

طبعا اأهنئ بداية فريق الأ�صالة واملعا�صرة على هاته املبادرة لتنظيم هاته الندوة 

كلمات  األقي  اأن  وا�صمحوا يل  كان،  الأهمية مبا  مو�صوع من  الدولية حول  العلمية 

بالفرن�صية: 

«Pour saluer la présence, parmi nous des experts internationaux et de 
Monsieur l’ambassadeur. 

Je pense que c’est une excellente initiative d’associer des experts 
internationaux dans ce débat public, ce qui prouve encore une fois la 
priorité et la primauté qui doit être accordé à ce sujet qui est considéré 
comme l’une des préoccupations majeurs, pas dans notre pays, mais de 
beaucoup de pays. Ça a été dit dans les allocutions, nous vivons dans 
un monde qui change, nous vivons dans une économie mondiale qui se 
transforme, qui s’accélère et je pense que la force de chaque pays est 
d’abord de pouvoir lire de manière sereine ces changements et de pouvoir, 
bien entendu, anticiper sur ce qui va venir.» 

وا�صمحوا يل، ال�صيد الرئي�ش، اأي�صا اأن اأهنئكم تهنئة خال�صة، واأعترب الندوة ناجحة 

بف�صل ثالث اإجنازات راأيتها يف هذه البداية:

يف  طبعا  اأح�صرها  التي  القاعة  هاته  متلوؤوا  اأن  ا�صتطعتم  اأنكم  الأول  الإجناز 

منا�صبات متعددة، يف اإطار اأ�صغال جمل�ش امل�صت�صارين، ول تكون مملوءة بهذا ال�صكل؛

الإجناز الثاين اأنكم ا�صتطعتم اأن تنزعوا من ال�صيد رئي�ش جمل�ش النواب اأول كلمة 

يف جمل�ش امل�صت�صارين، وهذا اإجناز؛

الإجناز الثالث اأنكم ا�صتطعتم اأن ت�صمحوا لوزير يف احلكومة باأن يتكلم بالفرن�صية، 

ولو لب�صع كلمات، داخل هذا املجل�ش املوقر.
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طبعا - كما ذكرمت، ال�صيد الرئي�ش - هذا النقا�ش ابتداأناه يف اإطار مناق�صات م�صروع 

بتفاهم  واملعار�صة  احلكومة  يف  املمثلة  الأغلبية  طرف  من  وحظي  املالية،  قانون 

وتفهم عميق ل�صرورة النقا�ش. 

تنموي  منوذج  اإىل  واحلاجة  الوطني  »القت�صاد  املو�صوع  هذا  اخرتمت  طبعا 

جديد«. لكن بداية يلزم اأن نعرف ما هو منوذجنا القت�صادي؟

يف بداية الكلمات متت الإ�صارة اإىل نوعية النموذج الذي نع�صيه منذ عقود، ثانيا 

هل هناك فعال احلاجة – وهذا �صوؤال ميكن اأن يطرح - اإىل منوذج جديد ومتجدد؟ 

واإذا كان هناك من حاجة، فما هو هذا النموذج؟ وما هي الإكراهات واملعيقات التي 

توؤدي بنا اإىل فتح هذا النقا�ش الذي هو نقا�ش اإيجابي، نقا�ش �صليم، نقا�ش مو�صوعي، 

يف اإطار التفاعل اأي�صا - واأ�صكركم على ذلك - بني احلكومة ومبادرة فريق عتيد من 

فرق املعار�صة.

ا�صمحوا يل اأن اأبتدئ يف حماور هذا العر�ش الذي يتمحور حول ثالث نقط: 

• النقطة الأوىل: النموذج القت�صادي الوطني، ما هو؟ ما هي نتائجه؟

• النقطة الثانية: الطلب الداخلي مبكونيه، ال�صتثمار ال�صتهالك، رافعة اأ�صا�صية 

للنمو، والذي هو ركيزة منوذجنا منذ عقود؛

• النقطة الثالثة: توطيد واإغناء هذا النموذج القت�صادي يف اإطار متجدد.

منوذجنا  اإن  اخلامتة:  يف  اخلامتة  اأعيد  و�صوف  باخلامتة،  ابتدئ  اأن  يل  وا�صمحوا 

لكن  العر�ش،  هذا  يف  اأذكرها  �صوف  اإيجابية،  نتائج  اإىل  اأدى  �صليم،  منوذج  التنموي 

بالفعل يحتاج اإىل اإغناء واإىل توطيد. ل يجب اأن نخطئ ونقول اأن منوذجنا ال�صابق 

�صيتم ال�صتغناء عنه، ل، �صنطلع على هذا النموذج، ملاذا اأدى اإىل ما اأدى اإليه؟ ما هي 

الدعائم  هي  ما  اأي�صا  ولكن  وحت�صينه؟  لتطويره  املمكنة  الهوام�ش  هي  ما  نتائجه؟ 

النموذج،  تدعم هذا  اأن  التي ميكنها  اجلديدة  التوجهات  وما هي  اجلديدة  الأ�صا�صية 

خا�صة واأن القت�صاد يتحول؟ لأن الهدف من ذلك هو تقوية النمو القت�صادي لكي 

الجتماعي  التما�صك  هو  ذلك  من  الهدف  لل�صغل.  اأكرب  فر�ش  خللق  املجال  يف�صح 

واإيجاد الإمكانيات ال�صرورية من اأجل اأن يكون هذا النمو منوا لي�ش بالأرقام، ولكن 

اأن ي�صل اإىل املواطن يف اإطار خدماته الأ�صا�صية – وذكرمتوها - كال�صكن وال�صحة 

اإىل اآخره.
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ما هو هذا النموذج لكي يكون اقت�صادنا اأكرث تناف�صية؟ ما هو هذا النموذج لكي 

تكون ثمار هذا النمو ت�صمل جميع املواطنني يف جميع اأنحاء بالدنا، ولي�ش يف مراكز 

معينة؟ هذا هو الهدف من هذا النموذج.

اأ�صا�ش  على  تدريجيا  بني  فيه،  ونعي�ش  به  نعي�ش  الذي  هو  النموذج  هذا  طبعا 

اختيارات ا�صرتاتيجية تبنتها بالدنا يف ال�صابق:

قرر يف   - تعرفونه جميعا  وهذا   - املغرب  اأن  هو  الأول  ال�صرتاتيجي  الختيار   •

ا�صرتاتيجي  اختيار  اقت�صادا منفتحا، هذا  اأن يكون  �صهلة  الأمور  فيه  وقت مل تكن 

املبادرة  على  يقوم  اقت�صادنا  يكون  اأن  متحررا،  اقت�صادنا  يكون  اأن  ناجح.  اأ�صا�صي 

املغرب  اأن  واأذكركم  الدولية،  بالقت�صاديات  مرتبطا  اقت�صادنا  يكون  اأن  اخلا�صة، 

وقع جمموعة من التفاقيات للتبادل احلر (اأكرث من 55 اتفاقية موقعة بني املغرب 

يت�صمن  هذا  طبعا  م�صتهلك.  مليار  من  اأكرث  ت�صكل  احلر)،  للتبادل  الدول  وهذه 

الدول  على  اأو  اخلارج  على  انفتاح  عن  نتحدث  عندما  لأنه  اإكراهات،  واأي�صا  فر�صا 

الأخرى، فهذا ي�صكل فر�صة اإذا ا�صتطعنا اأن ن�صتخل�ش العرب من اأجل النخراط فعليا 

يف هذا التوجه املنفتح؛

الإفريقية يف  الدول  اتفاقيات جتارية جنوب-جنوب، خ�صو�صا مع  توقيع عدة 

وتر�صيخ  قاريا  املغرب  مكانة  تر�صيخ  اإىل  تهدف  املعامل،  وا�صحة  ملكية  روؤية  اإطار 

متوقع املغرب داخل قارته؛

حترير عدة قطاعات اقت�صادية، وهذه اأي�صا كانت �صيا�صة وا�صحة، حترير التجارة، 

حترير ال�صوق املالية، حترير الت�صالت وحترير متوا�صل ملناخ الأعمال، اأعطت نتائج 

طيبة، واأعطت نتائج اإيجابية يف هيكلة القت�صاد الوطني ويف ا�صتقطاب ال�صتثمارات 

اخلا�صة وطنيا واأجنبيا يف هذه القطاعات ويف حت�صني اأداء القطاعات املعنية.

بف�صل  والت�صدير  الإنتاج  تنويع  عرب  العر�ش  وحتديث  مزدوج  تنويع  ثانيا:   •

 2020 »روؤية  الأخ�صر«،  »املغرب  بع�صها:  ذكر  مت  طموحة،  قطاعية  ا�صرتاتيجيات 

لل�صياحة«، »األيوتي�ش«.. التي مكنت من مواكبة هاته احلركية، وبداأ هذا التوجه لل�صيا�صات 

القطاعية يعطي ثماره الآن. 

الآن قطاع ال�صيارات وقطاع الطريان يف جمال الت�صدير �صبق قطاعا اأ�صا�صيا كان 

قطاعا تقليديا - ومازال - هو قطاع الن�صيج، هذه من النتائج املح�صل عليها يف اإطار 

ر�صم هذه ال�صيا�صات القطاعية اجلديدة ملا ي�صمى »مهن املغرب امل�صتقبلي«.
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تنويع ترابي من خالل خلق انبثاق اأقطاب منو جديدة، نذكر اأنه بعد ال�صتقالل 

رمبا كان هناك قطب واحد هو القطب ال�صناعي التجاري للدار البي�صاء. الآن بداأنا 

نرى انبثاق اأقطاب جديدة يف ال�صمال، طنجة وتطوان، والذي اأ�صبح باملنا�صبة ثاين 

اإىل  اجلديدة،  دكالة  الأطل�صي،  للحو�ش  قطب  البي�صاء،  الدار  بعد  للت�صدير  قطب 

التوطني  اأو  التوزيع  املغرب. هذا  �صرق  و�صمال  �صرق  يربز يف  بداأ  اآخر  اآخره وقطب 

القت�صادي للنمو من الأهداف الأ�صا�صية التي يجب تدعيمها يف اإطار هذا النموذج 

التنموي املتجدد.

وطبعا  امللكية   املبادرات  بف�صل  التحتية  للبنى  الكربى  الأورا�ش  �صيا�صة  نهج 

ال�صيارة، الت�صالت، الطاقات  TGV، الطرق  امل�صاريع الكربى مثل طنجة املتو�صط، 

املتجددة واإ�صالحات من اأجل دعم التناف�صية وال�صتدامة.

للطلب  داعمة  عمومية  �صيا�صة  على  اأي�صا  بني  املغربي  القت�صادي  النموذج   •

اخلا�ش،  لال�صتثمار  العمومي كرافعة  ال�صتثمار  الجتماعي، عرب  ولالإدماج  الداخلي 

خ�صو�صا عن طريق ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ش، الدعم العمومي لدينامية 

كانت  املا�صية  ال�صنوات  يف  الدولة  جمهودات  اأن  نن�صى  وهنا  الداخلي،  ال�صتهالك 

جمهودات جبارة يف اإطار دعم ال�صتهالك الداخلي على الأقل بالن�صبة لثالثة حماور: 

اأول، نظام املقا�صة، و�صنذكر املجهودات املالية الكربى لهذا النظام من اأجل حماية 

امل�صتهلك فيما يتعلق بتقلبات اأ�صعار ال�صوق واأ�صعار املواد الأولية، تخفي�ش ال�صريبة 

على الدخل يف ال�صنوات املا�صية الذي اأدى اإىل حت�صني القدرة ال�صرائية للم�صتخدمني 

اأو العاملني واأي�صا الزيادة يف الأجور، و�صاأقول ما مت حتقيقه ب�صاأنها حلد الآن.

يكن  مل  اإذا  اقت�صادي  منو  اأي  باأن  املتعلقة  الفكرة  على  اأي�صا  يرتكز  الإدماج 

منو  ن�صبة  لدينا   باأن  نقول  اأن  نحتاج  ل  �صائب،  غري  منو  فهو  �صلبه  يف  املواطن 

واأن  ي�صتفيد منها  اأن  النمو يجب  فن�صبة  املواطن، ولهذا  اإىل  اإذا مل ت�صل  كذا وكذا 

ي�صت�صعرها كل املواطنني، ومن هنا جاءت »املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية« واآليات 

الت�صامن الجتماعي، حتى ميكن اأن يت�صارك يف هذا النمو جميع املواطنني.

منوذج  اأي  بناء  ميكن  ل  اقت�صادي،  املاكرو  بال�صتقرار  تتعلق  الرابعة  النقطة   •

واإل  اقت�صادية،  املاكرو  ال�صيا�صات  وت�صبط  تتحكم  الدولة  تكن  مل  اإذا  كان  كيفما 

�صوف يبنى هذا النموذج على و�صعية ه�صة، يكون فيها القت�صاد يف و�صعية �صعيفة 

احرتامي طبعا  - مع   2008 ففي  بعيد،  واملثال غري  اخلارجية،  ال�صدمات  ملواجهة 

لالقت�صاديني الدوليني - مل اأرى اأي اقت�صادي تنباأ اأول بهذه الأزمة وتنباأ بخطورتها، 

ولكن ا�صتطعنا، احلمد هلل، اأن نقاوم ن�صبيا، اأنا ل�صت من الذين يدعون اأن اقت�صادنا 
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قاوم، ل. مبا اأننا اقت�صاد منفتح، فهناك تاأثريات خارجية، ل ميكن اأن نكون معزولني، 

واإل فهذا النفتاح الذي نتكلم عليه فهو غري موجود. نحن منفتحون، واقت�صادنا 

لديه مقومات ا�صتطاع بها اأن يقاوم ن�صبيا هذه الأزمة، وا�صتطاع اأن يخرج منها، احلمد 

هلل، حلد الآن �صليما، ملاذا؟ لأنه كانت هناك �صيا�صات متبعة معقلنة ل�صبط التوازنات 

املالية الكربى.

ماليتنا العمومية �صليمة اإىل حد ما، و�صيا�صتنا املالية متوازنة رغم ال�صغط الذي 

ن�صجله. هناك اأي�صا حوار يف ال�صنوات الأخرية حول امليزانية وحول ن�صب العجز يف 

امليزانية ون�صب العجز يف احل�صاب اجلاري. 

ال�صلبية ومكن  التاأثريات  اأي�صا مكن من �صد بع�ش هذه  النقد الحرتازي  نظام 

�صيا�صتنا النقدية من التحكم يف ن�صبة الت�صخم وتقوية النظام املايل.

طبعا هناك هوام�ش - و�صنعود اإليها - يف اإطار ال�صيا�صات النقدية من اأجل مواكبة 

ال�صيا�صة القت�صادية، وهذا �صوؤال علينا اأن نعمق فيه النقا�ش، لأنه ل ميكن اأن نف�صل 

ال�صيا�صة القت�صادية اأو ال�صيا�صة املالية عن ال�صيا�صة النقدية. 

مكنت هذه التوجهات من بلوغ مرحلة جديدة من النمو، متيزت بتقلبات اأقل يف 

مواجهة ال�صدمات اخلارجية، واإن لحظتم هذه ال�صورة التي تو�صح ن�صب النمو من 

1990 اإىل 2012 جتدون اأن هناك فرتتني، فرتة من 1990 اإىل 2000 والتي كان فيها 
 (L’écart-type) معدل النمو املتو�صط يف حدود 3 %، لكن املهم اأن النحراف املعياري

كان ي�صل اإىل 6.3 %، يعني كل �صنة فيها جفاف تنزل ن�صبة النمو على اخل�صو�ش، 

ومن بعد فالنحراف املعياري كان اأكرث من 6.3 %.

املعياري،  النحراف  هذا  بتقليل  متيزت   2012 اإىل   2000 منذ  الثانية  املرحلة 

والذي و�صل اإىل 1.8 %، ولكن اأي�صا ن�صبة النمو اأو معدل النمو ربح نقطة ون�صف، 

اإذ و�صل اإىل 4.5 %.

هذا ا�صتنتاج طيب، ويعني اأن ال�صيا�صات العمومية يف املجال القت�صادي، والذي 

كيف  هو  الوطني،  والقت�صاد  ال�صابقة  للحكومات  الكربى  الأهداف  من  هدفا  كان 

ميكن اأن نقلل من وقع ال�صدمات، خارجية اأو داخلية، لأنه توجد حتى ال�صدمات 

الداخلية بفعل املوا�صم الفالحية واإنتاج الفالحة على اخل�صو�ش، والذي كان يوؤثر 

على ن�صب النمو، فلهذا ميكن اأن نقول اأنه قد ح�صنا معدل النمو ويجب اأن نزيد يف 

تقلبات  من  قل�صنا  الأقل  على  ولكن  ال�صغل،  �صوق  حاجيات  مع  بارتباط  حت�صينه 

ن�صب النمو يف اإطار ارتباطه بالفالحة  وباملوا�صم الفالحية.
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ال�صورة املوالية – دائما يف اإطار اآثار هذا النموذج - تتعلق بتقلي�ش ن�صب البطالة 

اإذ انتقلت ن�صبة البطالة من 12.3 % يف 2001 اإىل حدود 9 % يف 2012،  والفقر، 

اأن  بف�صله  ا�صتطعنا  والذي  نعي�صه،  الذي  النموذج  بها يف هذا  باأ�ش  ل  نتيجة  وهذه 

اقت�صاديات  لدى  الأول  الهاج�ش  البطالة  فيه  ت�صكل   وقت  يف  البطالة  من  نقل�ش 

قريبة منا، والتي لديها مناذج اأخرى، كما تت�صكل اأي�صا يف بالدنا الهاج�ش الأول، لكن 

ا�صتطعنا، احلمد هلل، بف�صل هذه ال�صيا�صات اأن تكون البطالة يف ن�صبة اأح�صن.

2011، معنا  % يف   6.2 2001 اإىل  % يف   15 طبعا ن�صب الفقر التي انتقلت من 

نثق يف  التي  للتخطيط  ال�صامية  للمندوبية  رقم  هذا  للتخطيط،  ال�صامية  املندوبية 

اأرقامها فيما يتعلق بالإح�صائيات ثقة عمياء.

 – الرئي�ش  ال�صيد  ذكرمتوه،  القت�صادي؟  النموذج  هذا  هو  ما  الثاين،  املحور 

واأوافقكم - هو مبني على تقوية الطلب الداخلي مبكونيه، ال�صتثمار وال�صتهالك، 

الرافعة الأ�صا�صية للنمو. هذه ال�صورة املهمة جدا - رمبا ل تظهر لكم جيدا ولكنها 

مهمة جدا - كل القت�صاديني يعرفون اأن هناك ثالث فروع اأو ثالث عنا�صر ت�صكل 

ن�صبة النمو هي: ال�صتثمار، ال�صتهالك ور�صيد التبادلت اخلارجية.

جند  النمو؟  يف  عن�صر  كل  ن�صبة  هي  ما   2012 اإىل   2002 من  للفرتة  بالن�صبة 

 % 3 و5  ال�صتهالك على كل حال بني  اأن  – جند  الغامق  الأزرق  باللون  -ال�صتهالك 

النمو  وبقي يف حدود معقولة واإن كانت تفاوتات. و بالن�صبة لال�صتثمار م�صاهمته يف 

اأي�صا بقيت يف ن�صب معقولة. 

هذا  اإطار  يف  مفتاح  اأو  نقطة  وهنا  اخلارجية،  التبادلت  ر�صيد  يف  هو  امل�صكل 

له م�صاهمة �صئيلة، وثانيا هناك ما  التبادلت اخلارجية  املتجدد، فر�صيد  النموذج 

ميكن ت�صميته بالتطاير (la volatilité)، لأنه عند البحث يف كل ال�صنوات فم�صاهمته 

�صلبية، بينما يف 2010 فامل�صاهمة اإيجابية ب 3.4 % بفعل �صادراتنا من الفو�صفاط 

يف تلك ال�صنة، فكيف ميكن اأن ندعم هذا الر�صيد يف اإطار هذا النموذج املتجدد؟ دعم 

هذا الر�صيد من املبادلت اخلارجية يعني دعم الت�صدير، تقوية ت�صدير اخلدمات - 

و�صنعود لها- وتقوية العر�ش الت�صديري ب�صفة عامة عرب القطاع ال�صناعي.

الدعائم الأ�صا�صية للنمو هي قطبان كما قلنا، ال�صتهالك الداخلي، وهنا نعطيكم، 

اإن �صمحتم، بع�ش الأرقام املتعلقة بح�صة ا�صتهالك الأ�صر الذي عرف اأي�صا تطورا يف 

ال�صنوات الأخرية اإذ ارتفع من 57.8 % من الناجت الداخلي اخلام يف 2001 اإىل 59.7 % 

يف 2012، ويف ال�صورة الثانية ارتفاع ا�صتهالك الأ�صر بالأ�صعار الثابتة، وهناك ثالث 
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م�صتويات: 2003-1999 كان هناك ارتفاع معدله 2.8 %، من بعد انتقل من 2004 

اإىل 2007 من 4.4 % اإىل 4.7 %، اإذن ارتفاع ن�صبة ا�صتهالك الأ�صر اأي�صا كان يف حدود 

اإيجابية، وذلك بف�صل تدعيم الدخل اخلا�ش بالأ�صر، حيث يت�صح اأنه يف الفرتة ما 

بني 2001-1991 كان هناك ارتفاع ب %2.4 كمتو�صط لالرتفاع، وانتقل اإىل 5 % 

2011-2003، كان هناك ارتفاع ملمو�ش للدخل اخلام بالن�صبة لالأ�صر، مقارنة  بني 

مع القدرة ال�صرائية.

العن�صر الثاين يتعلق بال�صغل، اإذ هناك عالقة ما بني ال�صغل وال�صتهالك، فطاملا 

اأن النا�ش ت�صتغل فهي ت�صتهلك، واإذا كانت هناك بطالة �صيقل ال�صتهالك، واحلمد هلل، 

فتوجه ن�صبة البطالة اإىل النخفا�ش �صاهم يف دعم ا�صتهالك الأ�صر.

والعن�صر الثالث - هناك عنا�صر، ولكن هذه هي الأ�صا�صية - وهو عن�صر الأ�صعار، 

اإذ تطورت اأ�صعار ال�صتهالك من 5 % يف مرحلة 1996-1990 اإىل حوايل 1.2 % من 

1998 اإىل 2001، اإذن ن�صبة ا�صتهالك الأ�صر يف تطور م�صطرد.

اأن  �صيا�صات �صريبية م�صوؤولة وحمفزة، واأذكركم  اأي�صا عرب نهج  دعم الدخل مير 

الدخل  على  ال�صريبة  انخفا�ش  اإطار  يف  املا�صية  ال�صنوات  يف  ال�صريبية  ال�صيا�صات 

باخل�صو�ش مكنت من تقوية دخل الأ�صر.

اأذكركم  اأن  اأريد  الأجور،  يف  الزيادة  هو  ال�صتهالك  لت�صجيع  عن�صر  اأي�صا  هناك 

احلوارات  نتائج  اأو  العمومية  الوظيفة  يف  الأجور  اأن  والأخوات،  الإخوة  اأي�صا، 

الجتماعية يف الوظيفة العمومية من 1998 اإىل 2003 كلفت 19 مليار درهم، يف 

الفرتة 2008-2004 كلفت 16 مليار درهم، يف الفرتة 2011-2008 كلفت 14 مليار 

ولكن يف  الدخل،  لأنه يطور  ال�صتهالك،  ي�صجع  الوقت  نف�ش  درهم، وهذا طبعا يف 

نف�ش الوقت له �صغوطات على امليزانية العمومية، لأنه يجب اأن يكون هناك توازن 

فاإذا  واإل  املايل،  التوازن  �صبط  يف  اأي�صا  ولكن  الدخل،  تنمية  اأو  ت�صجيع  جمال  يف 

مل يكن هناك توازن مايل ل يف اإطار املقا�صة ول يف اإطار كلفة املوظفني، �صنزيل 

منا�صب  كرافعة خللق  العمومي  لال�صتثمار  اأن تذهب  التي يجب  الأ�صا�صية  الهوام�ش 

ال�صغل وكرافعة لبناء البنية الأ�صا�صية لبالدنا.

املقا�صة،  املواد عرب �صندوق  لدعم  �صيا�صة  كانت هناك  ال�صتهالك  اأي�صا يف جمال 

�صندوق  حول  املوقرين  املجل�صني  يف  تدار�صناه  لطاملا  مو�صوع  هذا  اأي�صا،  وتعلمون 

املقا�صة وتكلفته التي ارتفاعات من 1 % من الناجت الداخلي اخلام يف 2003 مبا قدره 

4.9 مليار - وهذه الأرقام كلكم تعرفونها - اإىل اأكرث من 6.6 % من الناجت الداخلي 
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املحافظة  اإطار  لأنه يف  فائدته  لهذا  مليار درهم. طبعا   55 2012 بحوايل  اخلام يف 

على القدرة ال�صرائية للمواطنني، ولكن اأي�صا �صلبياته اأنه ينق�ش من هوام�ش الدولة 

يف اإطار ال�صتثمارات العمومية ب�صفة عامة.

ن�صبة  يف  حتى  اأنه  تبني  ال�صورة  وهذه  ل،  اأقول:  النموذج؟  هذا  ا�صتنفذنا  هل 

ا�صتهالك الأ�صر اإذا قارنا بالدنا مع بلدان اأخرى، ببالدنا ا�صتهالك الأ�صر ميثل  %58.2 

من الناجت الداخلي اخلام بني 2012-2000، نرى اأن يف بلدان اأخرى ن�صبة ال�صتهالك 

%.. ما زالت   62 %، تون�ش   70 %، تركيا   72 %، رومانيا   81 تفوقنا بكثري: الأردن 

هناك هوام�ش جديدة لتنمية هذا ال�صتهالك.

طبعا تنمية ال�صتهالك مرتبطة – وقلتم ذلك، ال�صيد الرئي�ش، و�صوف اأوؤكد عليها 

لأن  الإنتاجية  املقومات  لنا  تكون  اأن  ال�صتهالك، يجب  اأجل  لي�ش من  ال�صتهالك   -

اإذا كان املواطن ي�صتهلك ولكن كل ما ي�صتهلكه هو م�صتورد، فكاأننا مل نفعل �صيئا، 

يجب اأن يكون ال�صتهالك مع تنمية الإنتاج حتى ي�صتهلك حمليا ملا لهذا من فائدة 

اقت�صادية يف جمال ت�صجيع ال�صتثمار وت�صجيع الن�صيج املقاولتي.

العن�صر الثاين يف ميدان الطلب يتعلق بال�صتثمار، وهناك اأي�صا نتائج اإيجابية 

لأداء ال�صتثمار اخلا�ش والعام مبا يف ذلك تغريات املخزون، اإذ ارتفع من 26.1 % �صنة 

املعدل هو معدل  % �صنويا، وهذا   9.2 بارتفاع بلغ   2012 % �صنة   35.3 اإىل   2001
املال  للراأ�ش  اخلام  التكوين  تعرفون مفهوم  واأنتم  لال�صتثمار،  املتو�صط  ال�صنوي  النمو 

 ،%  5.6 2003-1999 حيث ارتفع �صنويا ب  الثابت، والذي فيه مرحلتان: مرحلة 

لكن هذه الن�صبة ارتفعت يف ال�صنوات 2012-2004 اإىل اأكرث من 6.3 %.

ال�صورة  اأي�صا يف هذه  ال�صتثمار، وهنا  يحيلنا على متويل هذا  ال�صتثمار  طبعا 

تبيان لنخفا�ش معدلت الفائدة، لأن هي اأي�صا حمفزة لال�صتثمار، اإذا كان التمويل 

هذه  لال�صتثمار،  امل�صجعة  العوامل  من  اأي�صا  هذا  معقولة،  فائدة  وبن�صبة  متواجدا 

الن�صب التي انخف�صت من 10.6 % من بداية 2000 اإىل 6.4 % حاليا.

ال�صيا�صات العمومية لت�صجيع ال�صتثمار ودعم ال�صتثمار وال�صتهالك متر عرب ال�صيا�صة 

ال�صريبية، وهنا اأذكر فقط مبا مت اإجنازه يف املجال ال�صريبي، انخفا�ش ن�صبة ال�صريبة 

%، ما عدا القطاع املايل   30 % والآن هي   35 ال�صركات التي كانت يف حدود  على 

الذي بقي يف 37 %، اأي�صا ال�صريبة على الدخل التي كانت 42 % �أو 43 % بالن�صبة 

ال�صيد  ذكرمت،  الدولة.  دور  وهنا   ،%  38 الآن  اأ�صبح  الذي  الأق�صى  الهام�صي  لل�صعر 

الرئي�ش، دعم الن�صاط القت�صادي عرب التحفيزات ال�صريبية، وهنا دائما ال�صوؤال الذي 
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يكون فيه نقا�ش داخل الربملان املتعلق بالتحفيزات ال�صريبية والنفقات ال�صريبية 

التي ت�صكل 4 % من الناجت الداخلي اخلام، وهناك قراءتان:

اإذا اأردنا �صيا�صة �صريبية عادلة يجب اأن تذهب التحفيزات لتوطيد �صيا�صة الدولة 

ونزع كل التحفيزات التي لي�ش لها فائدة، ولكن يف نف�ش الوقت، لبد من بع�ش هذه 

ت�صجيع  اأجل  من  املالية  امل�صاعدات  الإنتاجية.  القطاعات  بع�ش  لتطوير  التحفيزات 

متعددة،  قطاعات  تدعم  فالدولة  التحفيزات  جانب  اإىل  لأنه  القت�صادية،  الأن�صطة 

حت�صني  اأجل  من  القطاع  لهذا  مبا�صر  دعم  فهناك  الأخ�صر«،  »املغرب  كمثال  ناأخذ 

مردوديته وحت�صني اأدائه واأي�صا دور الدولة يف الدعم العقاري ملواكبة ال�صتثمارات.

هنا اأقول لكم اأنه يف جمال ال�صريبة - وهذا اأي�صا ا�صتنتاج - اأن ال�صغط ال�صريبي 

حتول من 17.5 % يف 2003 اإىل اأكرث من 24 % يف 2008، وانخف�ش اإىل 19.5 % يف 

وهنا  اخلام،  الداخلي  الناجت  على  ال�صريبية  العائدات  هو  ال�صريبي  ال�صغط   .2013
هذا الرقم ميكن اأن يقارن بدول اأخرى، لرنى يف جمال ال�صغط ال�صريبي، هل نحن 

يف   - ال�صريبي  ال�صغط  هذا  اأن  اأخرى  دول  مع  مقارنة  اأننا  لكم  اأوؤكد  املعدل..  يف 

اعتقادي - هو يف م�صتويات معقولة.

ال�صيا�صة العمومية من اأجل دعم ال�صتثمار العمومي ب�صقيه، ال�صتثمار عن طريق 

يف  درهم  مليار   47 من  ارتفع  والذي  العمومية،  املوؤ�ص�صات  عرب  وال�صتثمار  امليزانية 

2003 اإىل اأكرث من 186 مليار درهم يف 2014، هذا كان له دور كبري يف بناء البنية 
القت�صادية والتجهيزات الأ�صا�صية، ل ميكن اأن نت�صور - وا�صمحوا يل اأن اأقولها لكم، 

القت�صادية.  التجهيزات  تبنى  مل  اإذا  نوعه،  كان  كيفما  منوذج  اأي   - الرئي�ش  ال�صيد 

�صيء  اأول  التنمية عرب اجلهات،  حتى عندما نتكلم عن اجلهوية ونتكلم عن توطيد 

هو التجهيزات، املوا�صالت، لأن كلفة التجهيزات توؤدي اإىل التقلي�ش من التناف�صية. 

اأن يبنى على  املدخل الأ�صا�صي لأي تنمية كيفما كانت واأي منوذج كيفما كان لزم 

جتهيزات اأ�صا�صية ع�صرية ومواكبة لالقت�صاد الوطني.

النتائج  رغم  املجال  هذا  اأن  واأعتقد  الت�صديري،  للمجهود  املتوا�صل  التطوير 

الإيجابية، اإل اأنه هو الذي يجب اأن يتم التاأكيد عليه يف اإطار جتديد هذا النموذج 

التنموي. طبعا اجلهد الت�صديري يف املغرب انتقل من 15 % يف 1998 اإىل 21.9 % يف 

2012 بارتفاع ي�صاوي 6.9 %، من اأين اأتى هذا الرتفاع اخلا�ش بالت�صدير؟ جاء اأ�صا�صا 
من املهن املغربية امل�صتقبلية فيما يتعلق بال�صيارات التي ارتفع ت�صديرها مبتو�صط 

%18 بني 2008 و2012، الطريان 15 %، الأف�صورينغ  Offshoring 14 %، وا�صمح 
وال�صناعات   %  1 الإلكرتونيك  وال�صلع،  اخلدمات  نعني  الت�صدير  نقول  عندما  يل 
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الغذائية 2.5 %. �صادرات املهن العاملية للمغرب بلغت اأزيد من 47 مليار يف 2012 

22 مليار درهم ومتو�صط منو  2008، بزيادة تقارب  76 مليار يف  مقابل ما يقارب 

يقدر ب 6.5 %، وهذا كان له تاأثري اإيجابي على امليزان التجاري الذي مازال به عجز 

اإطار الت�صنيع  % تقريبا، والذي يجب توفريه لل�صيا�صة العمومية يف   22 هيكلي ب 

املوجه للت�صدير.

الواردات  ن�صبيا،  وحت�صنت  ارتفعت  ال�صادرات  ما  بحجم  لأن  الواردات  تطوير 

اأي�صا عرفت ارتفاعا م�صطردا، خا�صة فيما يتعلق باملنتجات الطاقية، حيث كانت 

 2006-2012 2005، ومتثل يف الفرتة  اإىل   1998 % من   15.7 الواردات متثل ن�صبة 

اأكرث من 23 %. وهذا تعرفون اأن �صببه راجع بالأ�صا�ش لعن�صرين جعال يف هاته الفرتة 

اإىل  وما  للحبوب  بال�صترياد  الغذائية  املنتوجات  م�صطردا:  �صغطا  تعرف  الواردات 

ذلك واأي�صا املنتجات الطاقية.

باهتمام  نتابعه  اأن  الأ�صا�صي والذي يجب  املوؤ�صر  الوقت، وهذا هو  نف�ش  طبعا يف 

كبري هو املتعلق مبنتجات التجهيز ال�صناعي، هذا الذي يجب اأن يعرف تطورا، تطور 

الواردات، لأنه موؤ�صر يعطي فكرة عن ال�صتثمار وعن منحاه.

هل  ال�صتهالك،  وعلى  ال�صتثمار  على  املبني  احلايل  القت�صادي  النموذج  هذا 

وفتح  النموذج  هذا  توطيد  اإىل  حاجة  هناك  جديد؟  منوذج  اإىل  حاجة  من  هناك 

اآفاق جديدة لتدعيمه. طبعا، يف امل�صتقبل - وذكرمتوها يف تدخالتكم - التحولت 

ن�صب  العامل يف  م�صاهمة كل جهة من جهات  تبني  ال�صورة  هذه  وهنا  القت�صادية، 

النمو اإىل 2030.

واأمريكا  وال�صرقية  الو�صطى  واأوربا  باآ�صيا  النامية  القت�صادات  كانت   1990 يف 

الالتينية ومنطقة املغرب العربي وال�صرق الأو�صط متثل 42 %، الآن متثل اأكرث من 70 %، 

و�صوف توا�صل هذا التطور لتمثل يف امل�صتقبل اأكرث من 52 %. اإذن ننتمي اإىل جهة 

ميكن اأن تعرف، ح�صب التوقعات القت�صادية وح�صب طاقاتها، فر�ش تنمية اأكرث من 

جهات اأخرى.

الأخرية يف  التحولت  املغربي مبا يتما�صى مع  النموذج القت�صادي  يجب جتديد 

حميطه.

• اأول، توطيد الدعائم احلالية للنمو عن طريق ال�صتغالل للهوام�ش املتوفرة فيما 

يتعلق بالطلب الداخلي من ا�صتهالك وا�صتثمار؛
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• اإثراء هذا النموذج بتطوير حمركات جديدة للنمو والقدرة التناف�صية اخلارجية 

يف قطاعات متعددة، اأهمها وعلى راأ�صها القطاع ال�صناعي، وهنا طبعا ال�صرتاتيجية 

عرب  الت�صدير  اإىل  الت�صنيع  وتوجيه  بالدنا  ت�صنيع  جمال  يف  للحكومة  اجلديدة 

اإىل رفع  والتي تهدف  امللك، حفظه اهلل،  اأمام جاللة  اأعلن عنها  التي  ال�صرتاتيجية 

ن�صبة القطاع ال�صناعي من الناجت الداخلي اخلام من 14 % حاليا اإىل 23 % يف 2020.

لأن  املتجدد،  التنموي  النموذج  لهذا  الأ�صا�صي  والتوجه  ال�صليم  التوجه  هو  هذا 

بف�صل ال�صناعة املوجهة اإىل الت�صدير، اأول هناك ارتباط بال�صتثمار اخلا�ش وال�صتثمار 

العمومي، ثانيا هناك ارتباط بال�صتهالك، ثالثا هناك ارتباط بالدميومة وب�صوق ال�صغل، 

 – ال�صوؤال  لأن  النمط،  يف  بتغيري  واملتعلقة  عليها،  اطلعتم  والتي  ال�صرتاتيجية،  وهذه 

ا�صمح يل ال�صيد الرئي�ش - طرحتموه كيف كان لنا ا�صتثمار عمومي كبري لكن نتائجه على 

التنمية مل تكن بال�صكل الكايف؟

ولكن  وطلبيات،  عرو�ش  طلبات  هناك  ت�صرتي،  الدولة  اأن  الأجوبة  بني  من 

اإدماج  هناك  هل   TGV ا�صرتينا  الآن  اأفقي،  اإدماج  مقابله  يف  يكون  ل  ن�صرتيه  ما 

اأفقي للت�صنيع؟ هذه هي الفكرة اجلديدة يف هذه ال�صرتاتيجية: املناخات املتكاملة                   

(Les écosystèmes)، عندما ت�صرتي الدولة اأو هناك طلبات للعرو�ش يف جمال 

من املجالت يجب اأن نطور les écosystèmes والندماج الأفقي واأن نطور اأي�صا 

la compensation industrielle لدعم الت�صنيع؛

• اإزالة العوائق التي حتد من النمو عرب ت�صجيع الإ�صالحات الهيكلية وذكرمتوها؛

اآليات الت�صامن واحلماية الجتماعية لتعزيز التما�صك الجتماعي، كل  • تطوير 

وم�صتدام، منو  �صامل  اأ�ص�ش منو  اأفق و�صع  يو�صع يف  اأن  يجب  املتطور  النموذج  هذا 

اإىل  ا�صتنادا  والجتماعي،  الرتابي  التما�صك  تعزيز  من  ميكن  للرثوات،  منتج  �صامل 

الهائلة،  ال�صباب وطاقاته  التي تتوفر عليها بالدنا واملتمثلة يف  الهائلة  الإمكانيات 

والذي يعترب راأ�صمالنا الأول، والذي يجب توفري الدعم له من ناحية التكوين وتاأهيله 

ملواكبة هذه ال�صيا�صات القطاعية، منو يعتمد على البتكار وعلى اقت�صاد املعرفة، ل 

اإىل  فرتة  من  انتقل  فاملغرب  العادية،  التقليدية  القطاعات  نبقى حبي�صي  اأن  ميكن 

�صريعا  ننتقل  اأن  يجب  التناف�صية،  يف  الأ�صا�ش  تعد  مل  العاملة  اليد  فكلفة  اأخرى، 

مقاولت  الوطني عرب  القت�صادي  الن�صيج  وت�صجيع  ولالبتكار  للمعرفة  اقت�صاد  اإىل 

�صغرية، ت�صجع على ابتكار اأكرث وعلى جناعة اأكرث فيما يتعلق مبنتوجاتها؛

• منو م�صتدام اأكرث جناعة يف ا�صتخدام املوارد ويف املحافظة على البيئة، وهنا عندما 

ال�صعارات، فالنمو امل�صتدام هو قطاع اقت�صادي،  نقول »منو م�صتدام«، لي�ش من قبيل 
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ال�صيد البكوري يعرف هذا، فالطاقات املتجددة ت�صهل اأن تكون لدينا ا�صتقاللية فيما 

يتعلق باإنتاج الطاقة، ثانيا تقلل من الأداء بالعملة ال�صعبة، ثالثا متكننا من خلق 

فر�ش ال�صغل، ولكن الأهم اأي�صا والأ�صا�صي هو اأن كل هذا مو�صوع حتت قبة املحافظة 

على بيئتنا و على مواردنا الأ�صا�صية؛

ال�صامل للحفاظ  النمو  املغربي مير عرب هذا  النمو القت�صادي  توطيد وجتديد   •

على القدرة ال�صرائية من خالل دعم ال�صيا�صات الأكرث ا�صتهدافا يف �صياق يتميز بالتحكم 

يف الت�صخم؛

• ت�صريع التحول البنيوي للن�صيج القت�صادي على غرار القطاع الفالحي، خا�صة 

فيما يتعلق بقطاع ال�صناعة؛

• ال�صتهداف املق�صود للمهن ذات حمولة عالية للقيمة امل�صافة وت�صغيل الكفاءات 

العالية، يف قطاع ال�صيارات والطائرات والإلكرتونيك؛

• انبثاق اأقطاب تناف�صية متالئمة من املهن اجلديدة على م�صتوى اجلهات؛

خ�صو�صا  للمغرب،  املغربي  المتداد  خالل  من  املتاحة  الإمكانيات  ا�صتغالل   •

باإفريقيا؛

• منو ينبني على البتكار واقت�صاد املعرفة من خالل اإطالق الأورا�ش التي ت�صجع 

البتكار واقت�صاد املعرفة؛

منظومة  على  ذلك  يف  معتمدة  الإنتاجية  القيم  �صل�صلة  يف  املتدرج  ال�صعود   •

تكوين مالئمة وبنية حتتية موجهة وتعميم الولوج اإىل التقنيات اجلديدة للمعلومات 

والتوا�صل؛

• منو م�صتدام عرب تطوير الطاقات املتجددة وتر�صيد اأف�صل ل�صتهالك املاء وتعزيز 

الرت�صانة القانونية والت�صريعية يف جمال احلفاظ على البيئة.

لكن من اأجل ذلك يجب رفع القيود والإكراهات احلالية عرب:

• اإ�صالح �صريبي وا�صع و�صامل وم�صتدام، عادل ومن�صف؛

• تعديل القانون الأ�صا�صي لقانون املالية من اأجل دعم فعالية التدبري العمومي، 

وهذا القانون التنظيمي لقانون املالية �صتكون لنا فر�صة ملناق�صته؛
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• اإ�صالح العدالة، ل ميكن تطوير مناخ لالأعمال دون اأن تكون هناك عدالة عادلة 

وفعالة وذات جناعة ميكن اأن تطمئن امل�صتثمرين وتطمئن اأي�صا املواطنني، فيثقون 

يف عدالتهم؛

• اإ�صالح نظام التقاعد.

هذه كلها عوائق يجب اأن ترفع من اأجل تثبيت هذا النظام التنموي اأو النموذج 

التنموي امل�صتقبلي.

• تعزيز احلكامة واملناف�صة احلرة عرب موا�صلة املجهودات املتعلقة بتح�صني مناخ 

الأعمال وحت�صني الأداء، وهذا اأي�صا من اجلوانب التي �صرنكز عليها يف احلكومة؛

كرافعة  عمومية  ومقاولت  موؤ�ص�صات  من  العمومية  املحفظة  اأداء  حت�صني   •

لال�صتثمار ورافعة ل�صوق ال�صغل، وهذا من اجلوانب التي �صرنكز عليها يف احلكومة؛

• دعم ال�صلطة املغربية يف �صوق الر�صاميل يف اإطار الإ�صراف واحلكامة.

طبعا النموذج التنموي اجلديد مير عرب: 

الر�صاميل يف متويل  �صوق  ال�صوق ودور  تعزيز هذا  الر�صاميل،  �صوق  اإ�صالحات   •

القت�صاد وجعل البور�صة اأداة لتمويل القت�صاد ولي�صت و�صيلة للم�صاربة؛

لها دور كبري يف الدخار، ولها دور  املوؤ�ص�صات  التاأمني لأنه هذه  اإ�صالح مدونة   •

اأي�صا كبري وموؤثر داخل ال�صوق املايل؛ 

اأي�صا  البي�صاء، وهذا  للدار  املايل  للقطب  املنظم  بالقانون  وتعديالت متعلقة   •

املوؤ�ص�صات  ل�صتقطاب  مايل  كمركز  املغرب  تثبيت  اأجل  من  جدا  الكبرية  الأ�ص�ش  من 

التمويلية الكربى وجعل الدار البي�صاء Un HUB للقارة الإفريقية. 

اأن  يجب  احلالية  الدعائم  توطيد  على  املبني  التنموي  النموذج  هذا  باخت�صار، 

ينفتح على 4 عنا�صر:

• العن�صر الأول هو الت�صنيع والت�صدير، لأن هذا يحيلنا على ال�صتثمار وت�صجيع 

املفتاح  لكم هذا هو  لأن قلت  املعامالت اخلارجية،  ال�صتثمار، ويحيلنا على ر�صيد 

لهذا النموذج التنموي املتجدد، واأي�صا اآثاره على ال�صتهالك؛

حت�صني  عرب  وجمالية  جهوية  اقت�صادية  �صيا�صات  توطني  هو  الثاين  العن�صر   •

تناف�صية املجال وتوطني ال�صتثمارات داخل جمالتنا وجهاتنا؛
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• العن�صر الثالث تطوير اقت�صاد املعرفة والإبداع، ل ميكن اأن ننتقل من مرحلة 

كل  عرب  املعرفة،  لقت�صاد  متينة  اأ�ص�ش  توفر  اأن  بالدنا  ت�صتطع  مل  اإذا  اأخرى  اإىل 

الإ�صالحات للتعليم ب�صفة عامة واأي�صا لكل املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف هذا املجال؛

البيئة فقط، ولكن  لي�ش من باب املحافظة على  ال�صتدامة،  الرابع هو  العن�صر   •

ال�صتدامة يف جمال تنمية هذا اجلانب القت�صادي كم�صاهم يف الت�صغيل وم�صاهم يف 

الأداء القت�صادي.
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»الراأ�سمال الب�سري واأ�سئلة الرتبية والتعليم«

عبد العظيم الكروج، 

الوزير املنتدب لدى وزير الرتبية

 الوطنية املكلف بالتكوين املهني

مما ل �صك فيه �صت�صكل هذه الندوة منا�صبة متميزة للتبادل واحلوار حول جملة 

وموؤ�ص�صات  ببالدنا، حكومة  الفاعلني  بال خمتلف  ت�صغل  التي  الهامة،  الق�صايا  من 

ت�صريعية وفاعلني اجتماعيني واقت�صاديني وباحثني وجمتمع مدين واملجتمع ب�صفة 

عامة.

جوهر  تعترب  التي  الب�صري  العن�صر  تاأهيل  اإ�صكالية  الق�صايا،  هذه  بني  ومن 

ال�صامية  التوجهات  انطالقا من  املهني،  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  اهتمامات 

عناية خا�صة  يويل  فتئ  ما  الذي  اهلل،  ن�صره  ال�صاد�ش  امللك حممد  اجلاللة  ل�صاحب 

التي  الب�صري، باعتباره عماد القت�صاد الوطني والرثوة احلقيقية  للرقي بالراأ�صمال 

تزخر بها بالدنا.

والتكوين  للرتبية  عناية خا�صة  احلكومي  الربنامج  اأوىل  فقد  املنطلق،  هذا  من 

من اأجل تثمني الراأ�صمال الب�صري، الذي يعد الرثوة الإ�صرتاتيجية الأوىل وبامتياز التي 

الندماج  �صروط  وتوفري  لبالدنا،  واعد  م�صتقبل  �صمان  اأجل  من  بالدنا  بها  تزخر 

الجتماعي والقت�صادي ل�صبابنا، ف�صال عن بطبيعة احلال رفع التناف�صية للمقاولة 

املغربية والقت�صاد املغربي.

التي  الزوايا،  ومتعددة  مت�صعبة  معادلة  حل  الب�صري  الراأ�صمال  تثمني  وي�صتدعي 

ماآلها يقت�صي العمل على الرفع من جودة التعليم والتكوين، لالرتباط الوثيق لهذا 

من  ال�صغل  �صوق  على  الوافد  ال�صباب  بت�صغيل  املتعلقة  املزدوجة  بالإ�صكالية  اجلانب 

جهة، وتزويد هذا الأخري بكفاءات ميكن ا�صتعمالها يف احلني لتلبية احلاجيات امللحة 

ملختلف مكونات القت�صاد الوطني من جهة اأخرى.

لقد راكمت التجربة املغربية مكت�صبات مهمة يف جمال الرتبية والتكوين على عدة 

م�صتويات منها:

تعميم التمدر�ش اأو حت�صن مدة التعليم وتعزيز البنيات التحتية وت�صجيع التعليم 

اآليات لتحفيز الأ�صر املعوزة على تعليم  بالعامل القروي ويف �صفوف الإناث واعتماد 
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املهني  التكوين  وم�صتويات  اأمناط  وتنويع  وتطور  املبا�صر  الدعم  خالل  من  اأبنائها 

من  فاأكرث  اأكرث  تقريبه  مع  الأخرية،  الع�صرية  خالل  ال�صتيعابية  طاقته  من  والرفع 

واحلر�ش  املهني  الو�صط  يف  جتدرا  اأكرث  جعله  على  والعمل  ال�صغل  �صوق  حاجيات 

املوؤهلة  العاملة  اليد  من  احلاجيات  حتديد  مرحلة  يف  �صواء  املهنيني،  اإ�صراك  على 

على  النفتاح  عن  ف�صال  التكوين،  وتدبري  اإجناز  مراحل  خمتلف  يف  اأو  والكفاءات، 

منظمات املجتمع املدين تاأكيدا للبعد الجتماعي للتكوين املهني، اإىل غري ذلك من 

املكت�صبات، ل ي�صع الوقت للتف�صيل فيها كلها.

اختاللت  عدة  من  يعاين  والتكوين  الرتبية  نظام  مازال  ذلك،  من  وبالرغم 

واإكراهات، اأهمها:

امل�صتوى  هذا  على  تن�صب  اجلهود  كل  جعل  الذي  ال�صيء  اجلودة،  حتقيق  حتدي 

النعكا�ش  ذي  الرهان  هذا  الرهان،  هذا  بك�صب  الكفيلة  وامليكانيزمات  الآليات  لإيجاد 

اأثر على التنمية القت�صادية  القوي واملبا�صر على تثمني الراأ�صمال الب�صري، وما له من 

والجتماعية ببالدنا. فاإذا كانت معطيات املنتدى القت�صادي العاملي قد و�صعت املغرب 

148 دولة بالن�صبة ملوؤ�صر التناف�صية العامة، فاإنها منحت النظام  77 من بني  يف املرتبة 

الذي  الرتتيب  لهذا  الرئي�صية  الأ�صباب  ومن   ،102 املرتبة  ببالدنا  والتكويني  التعليمي 

يبعث على القلق، جند م�صتوى جودة التعليم والتكوين، حيث احتل املغرب املرتبة 110.

باملغرب  الت�صغيل  وقابلية  ال�صغل  حول  تقرير  كذلك  �صجل  فقد  هنا  ولالإ�صارة 

الذي اأعدته الهيئة الأوربية للتكوين �صنة 2012 اأنه بالرغم من ال�صتثمارات ال�صخمة 

من   %  25 ال�صنة  لهذه  بالن�صبة  بلغت  والتي  والتكوين  الرتبية  لقطاع  املخ�ص�صة 

2013، فاإن حت�صني  ل�صنة  % من الناجت الداخلي اخلام   6 ميزانية الدولة، وما يفوق 

ن�صبة التعلم مل تكن لها انعكا�صات كافية على �صوق ال�صغل.

وجتدر الإ�صارة كذلك بهذا اخل�صو�ش، اأنه رغم النخفا�ش الن�صبي ملعدل البطالة 

الذي هو حوايل 9 % الآن، فاإنه مازال هذا املعدل مرتفعا خا�صة يف الو�صط احل�صري 

 ،%  13 الن�صبة  تفوق  اإذ  �صنة،  15 و24  اأعمارهم بني  املرتاوحة  ال�صباب  ويف �صفوف 

ال�صهادات  على  للحا�صلني  بالن�صبة  البطالة  ن�صبة  بلغت  اأي�صا  الفرتة  نف�ش  وخالل 

% يف   15 يفوق  ما  املهني  والتكوين  الرتبية  وم�صتويات  لأ�صالك  املطابقة  املتو�صطة 

حني تراوحت هذه الن�صبة بني 19 و22 % بالن�صبة ل�صهادات التعليم العايل، كل هذه 

املوؤ�صرات هي موؤ�صرات توؤكد على اأن ال�صباب وال�صابات داخل املجتمع املغربي ميكن 

اأن يكون رافعة اأ�صا�صية للنمو القت�صادي والجتماعي ببالدنا، كما ميكن اأن يكون 

م�صدر قلق ل على امل�صتوى ال�صيا�صي ول على امل�صتوى الجتماعي.
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اإذن اأكرث من هذا، اأردت اأن اأتقا�صم معكم اآخر تقرير للبنك الدويل ل�صنة 2013، 

يقيم ولأول مرة  التقرير  اأن هذا  اإذ  الور�صة،  له عالقة وطيدة مبو�صوع هذه  والذي 

الطبيعية  الرثوات  يخ�ش  تقييم  �صنفني،  فيه  هو  ما  كل  على  بناءا  البلدان  ثروات 

اأي كل املوارد اجلوفية كالغاز والبرتول، و�صنف اآخر يقيم كل ما يتعلق بالراأ�صمال 

الالمادي، وهنا ملا نتكلم عن الراأ�صمال الالمادي نتكلم عن الراأ�صمال الب�صري، اإذ اأن 

براأ�صمال  يتمتع  املغرب  اأن  اإيجابية  خال�صة  للمغرب  بالن�صبة  خل�ش  التقرير  هذا 

ذي قيمة عالية، بحيث مت تقييم هذه الرثوة بالن�صبة لكل فرد يف املغرب اإىل 22963 

دولر، يعني ما يقرب 30000 دولر، علما اأنه ملا نقيم الناجت الداخلي اخلام PIB لكل 

فرد فنحن يف م�صتوى يناهز 3000 دولر �صنويا، اأن هذا التقييم بالن�صبة لكل ما هو ل 

مادي يقيم ويعطي 7 مرات القيمة التي هي حاليا ت�صتنتج عرب التقييمات الكال�صيكية 

التي تتم.

ما هو مهم جدا اأن هذا التقييم ملا هو ل مادي اأو الراأ�صمال الب�صري، هو ميثل 78 % 

من جمموع هذا التقييم، وهذا التقييم يجب كذلك التذكري اأنه ميكن اأن يكون اإيجابي 

تتمتع  والتي  اإفريقيا  �صمال  يف  البلدان  بع�ش  هناك  فمثال  �صلبي،  يكون  اأن  وميكن 

الذي هو  الب�صري  للراأ�صمال  بالن�صبة  يعني  لها تقييم غري مادي  برثوات طبيعية مهمة 

�صلبي، حيث عندهم تقييم بالن�صبة للموارد الطبيعية مهم جدا ولكن مع الأ�صف بالن�صبة 

لكل ما هو ل مادي هو �صلبي.

الثاين من بعد تون�ش،  املغرب ي�صنف  اإفريقيا،  �صمال  لبلدان  بالن�صبة  املقارنة  يف 

وهذا يعني اأن املغرب له فعال ثروة حقيقية لها عالقة بال�صباب الذي تزخر به بالدنا، 

واأن هذه الرثوة يجب اأن تكون رافعة اأ�صا�صية ل�صمان م�صتقبل البالد ولتنمية البالد 

على كل امل�صتويات.

الأوىل،  بالدرجة  اإ�صرتاتيجي  مو�صوع  هو  والتكوين  الرتبية  فمو�صوع  فلهذا 

النظر عن  لدولتنا بغ�ش  الراأ�صمال احلقيقي  الذي يعترب  �صبابنا  لرتباطه مب�صتقبل 

حجم الرثوات املتوفرة، والذي يفر�ش علينا رفع حتديات اقت�صادية واجتماعية اآنية، 

خ�صو�صا يف الظرفية احلالية من اأجل �صمان ال�صتقرار والتنمية.

ومما ل �صك فيه اأن هناك عالقة وطيدة بني توفري امل�صتقبل الواعد ل�صبابنا وبني 

تاأهيل امل�صتقبل، فهي عالقة جدلية، ورفع تناف�صية القت�صاد ملا له من تاأثري اإيجابي 

على مناخ الأعمال  وخلق فر�ش ال�صغل من طرف املقاولت، وهنا ل بد من التاأكيد 

على اأن احللقة املحورية يف هذه املعادلة هو التعليم والتكوين، باعتبارهما عاملني 

اأ�صا�صيني يف اإعطاء الأمل لل�صباب وفتح اآفاق امل�صتقبل الواعد اأمامهم.
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لتحديد  مدققة  وميكانيزمات  اآليات  و�صع  يتطلب  اجلودة  رهان  ك�صب  اإن 

حاجيات �صوق ال�صغل وتتبع تطورها وتنظيم مالئم ملنظومة التكوين، جلعلها اأكرث 

املنا�صبني لهذه احلاجيات، وبالتايل  الوقت واملكان  مرونة وقدرة على ال�صتجابة يف 

و�صع رهن اإ�صارة املقاولت الكفاءات واملوارد الب�صرية لتقوية تناف�صيتها.

الآن نحن يف وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني مقبلني على: اإ�صالح ملنظومة 

التعليم اأو منظومة الرتبية الوطنية، واإ�صالح كذلك يخ�ش منظومة التكوين املهني.

بالن�صبة لالإ�صالح الذي يخ�ش منظومة الرتبية الوطنية فهو يهتم بعدة حماور:

هنا  الرتبوي  والعر�ش  الرتبوي،  العر�ش  يخ�ش  ما  كل  يخ�ش  الأول  املحور   •
هدفه ا�صتكمال التعليم واإعطاء الفر�صة جلميع املغاربة اأينما كانوا يف جميع اأنحاء 

اململكة اأن يلجوا لتعليم ذا جودة ، وهذا هو ترجمة ملبداأ تكافئ الفر�ش الذي األح 

عليه د�صتور اململكة؛

هو  العر�ش  وهذا  البيداغوجي،  بالعر�ش  يتعلق  ما  كل  يخ�ش  الثاين  املحور   •
الذي �صيمكن من:

• اأول اأن يكون هذا العر�ش يتما�صى مع القيم الوطنية والقيم الدينية، وكذلك 

يتما�صى مع القيم الكونية، كل ما يتعلق بحقوق الإن�صان واحرتام البيئة وغريها من 

القيم الكونية؛

• هذا العر�ش البيداغوجي كذلك، وهو ما ن�صتغل عليه الآن، وهو اأن يكون مالئم 

ملا هو مطلوب من طرف ال�صباب ومن طرف التالميذ واأن يكون كذلك �صامن جلودة 

ال�صرورية  املكونات  بكل  يتميزوا  اأن  لل�صباب  الفر�ش  اإعطاء  اأجل  من  التعلمات 

والأخالقية كذلك، من اأجل �صمان ال�صروط الالزمة لأن يكون لهم م�صتقبل واعد.

احلكامة  وهنا  احلكاماتي،  باجلانب  يتعلق  ما  كل  يخ�ش  وهو  الثالث  املحور   •
تلعب دور مهم جدا يف جناح هذه املنظومة، اأول لكي نتما�صى مع ما هو �صائد الآن 

األ وهو التدبري عرب النتائج لأنه ل ميكن �صخ اأموال، و�صبق يل اأن ذكرت اأن 25 % من 

الناجت الداخلي  % من   6 ميزانية الدولة هي ت�صتثمر يف هذا القطاع واأن ما يفوق 

اخلام هو كذلك خم�ص�ش لهذا القطاع، ول ن�صل لنتائج مر�صية.

اإذن الآن هذا التدبري عرب النتائج يتطلب عدة اآليات التي ن�صتغل عليها من اأجل 

جعل كل املجهودات املالية واملجهودات لكل من ي�صاهم يف هذه املنظومة اأن حتقق 
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نتائج فعلية، تلم�ش ل من طرف الأ�صر ول من طرف املجتمع ول من طرف القت�صاد 

ب�صفة عامة.

اإذن بالن�صبة لإ�صالح منظومة الرتبية الوطنية هو اإ�صالح يرتكز على تثمني كل 

الختاللت  كل  ر�صد  على  كذلك  ويرتكز  الآن،  املنظومة  راكمتها  التي  املكت�صبات 

وو�صع الآليات والإ�صالحات الالزمة التي تتجاوب مع الو�صعية الراهنة.

ال�صنة  هذه  خالل  كذلك  نحن  املهني،  التكوين  منظومة  اإ�صالح  يخ�ش  فيما 

اأول  و�صتكون  املهني،  التكوين  ملنظومة  الوطنية  لالإ�صرتاتيجية  النطالقة  �صنعطي 

اإ�صرتاتيجية وطنية لهذه املنظومة، ومن مرتكزات هذه الإ�صرتاتيجية التي �صنتقا�صمها 

يف اأفق اآخر هذه ال�صنة، اإن �صاء اهلل:

• اأول جعل منظومة التكوين تكون تتما�صى مع حاجيات �صوق ال�صغل، وهذا مهم 

جدا، لأن هذه املنظومة هي ت�صتقبل �صنويا ما يفوق 400 األف �صاب و�صابة يف تكوينات 

مدتها ما بني �صنة و�صنتني، ولكن مع الأ�صف ن�صبة الولوج ل�صوق ال�صغل تظل ن�صبية مع 

كل املجهودات التي تتم من طرف كل املتدخلني، هذا من جهة؛

• من جهة اأخرى هذه املنظومة نريد منها اأن تكون �صاملة لكل فئات املجتمع، 

تتما�صى  منظومة  تكون كذلك  اأن  املنظومة  هذه  نريد من  اله�صة،  الفئات  وخا�صة 

مع ميولت ال�صباب، تتما�صى مع مواهب ال�صباب، ال�صيء الذي الآن هو فعال م�صكل لأن 

�صورة  التكوين املهني الآن لدى ال�صباب هي �صورة »مع الأ�صف الف�صل« لأن كل ال�صباب 

الذين يف�صلون يف منظومة الرتبية الوطنية هم يتجهون اإىل منظومة التكوين املهني، 

اإذ الآن نحن ن�صتغل ل لكي نغري ال�صورة بل لنغري منهجية اختيار ال�صباب للتكوين 

املهني، عرب اندماج منظومتي التكوين والرتبية الوطنية من اأجل جعل ال�صباب منذ 

البتدائي يكت�صف كل املهن التي تدر�ش يف التكوين املهني، من اأجل اكت�صاف املواهب، 

من اأجل اكت�صاف ميولت ال�صباب، وهذا كله جلعل كل �صاب و�صابة يقوم على اختيار 

املهنة التي يريد اأن تكون له كرافعة بالن�صبة لبناء م�صتقبله.

وهنا عدة اآليات ن�صتغل عليها مبا فيها اآليات كو�صع ممرات بني منظومة الرتبية 

اآليات  اإذنا هناك عدة  العايل،  التعليم  التكوين املهني ومنظومة  الوطنية ومنظومة 

�صنتقا�صمها اإن �صاء اهلل يف الوقت املنا�صب.

مبا اأننا نتكلم عن القت�صاد، فال بد من الإ�صارة لدور املهنيني ودور املقاولة كف�صاء 

للتكوين، وهذه من التوجهات التي نريد اأن نكر�صها يف اإطار هذه الإ�صرتاتيجية، من 

اأجل جعل هذا التكوين يكون اأكرث قربا من املقاولة ومن حاجياتها.
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اإن الرهانات التي ترتبط بالرتبية والتكوين والتي تواجه بالدنا، هي يف احلقيقة 

متعددة الأبعاد، �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية يف اآن واحد.

فئة  بغلبة  تتميز  ملجتمعنا  ال�صكانية  الرتكيبة  الجتماعي،  اجلانب  يخ�ش  فيما 

ال�صباب، والتي كما قلت ميكن اأن تكون رافعة قوية للتنمية القت�صادية اإذا توفرت 

الظروف املنا�صبة، كما ميكن اأن تتحول اإىل م�صدر قلق وان�صغال �صيا�صي واجتماعي.

التحدي، جلميع  �صامال، وهذا هو  اأن يكون  ينبغي  والتكوين  الرتبية  ثانيا، نظام 

فئات املجتمع، وباخل�صو�ش الفئات الجتماعية اله�صة.

ثالثا، ومن بني الرهانات التوفيق بني التدريب ومتطلبات �صوق ال�صغل، وهو ما 

ي�صتدعي جتويد التكوينات وم�صار التكوين، من خالل تقوية الروابط مع املقاولت.

رابعا، خلق املمرات.

التي  العاملية  املهن  يف  خ�صو�صا  العاملي،  القت�صادي  التطور  مواكبة  خام�صا، 

هذا  وغريها،  بعد  عن  واخلدمات  وال�صيارات  الطريان  كقطاع  املغرب  فيها  ي�صتثمر 

طبعا يف اإطار انفتاح اقت�صادنا على حميطه الدويل مع ما يتطلب ذلك من تكوين 

مهارات جديدة ذات قيمة م�صافة عالية.

والذي  والتكوين،  الرتبية  نظامي  اإ�صالح  عملنا:  توؤطر  التي  الرهانات هي  هذه 

واعد  م�صتقبل  لتوفري  وال�صامن  الوطني  القت�صاد  لتنمية  املحورة  الرافعة  نعتربه 

ل�صبابنا.
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»حاجة املغرب اإىل جيل ثان من الإ�سالحات اجلذرية«

عبد العايل بنعمور

رئي�ش جمل�ش املناف�صة

يف البداية لبد اأن اأعرب عن تاأثري بالكالم داخل هذه املوؤ�ص�صة التي تذكرين بفرتة 

مهمة من حياتي، واأنا اأفكر يف ذلك األحظ اأنني مررت من ال�صرتاكية العلمية اآنذاك 

الن�صال  اإىل  اآنذاك  ال�صيا�صي  والن�صال  العمل  اليوم، ومن  الجتماعية  الليربالية  اإىل 

التكنوقراطي املتفتح داخل الإدارة الآن، اإن �صح التعبري.

بعد هذا املدخل، اأود اأن اأديل ببع�ش  املالحظات اأعتقدها اأ�صا�صية:

• املالحظة الأوىل تتعلق بكون املغرب حمتاجا فعال - كما عربمت عنه على م�صتوى 

اأ�صفه باملتجدد بدل من اجلديد،  اأن  هذا اللقاء - اإىل منوذج تنموي، ولكن اأف�صل 

اأ�صبح متجاوزا،  التنموي احلايل بطبيعة احلال  النموذج  اأن  اإىل  الذي يوحي  ال�صيء 

وعليه اأن يتطور؛

املالحظة الثانية مرتبطة بكون كالمنا عن منوذج اقت�صادي متجدد يفر�ش،   •

اإذا اأردنا اأن نتكلم عن الإقالع بدل من النمو ال�صرف، اأن ل نكتفي برتكيز حتليلنا 

على البعد القت�صادي ال�صرف بل تو�صيع جمال التحليل اإىل املناخ العام لالقت�صاد، 

اأي اإىل اجلوانب ال�صو�صيو-�صيا�صية املرتبطة بالنمو والإقالع؛

احتاجها،  التي  واملدة  احلايل  النموذج  حمتوى  ق�صية  تطرح  الثالثة  املالحظة   •

وهنا يبدو يل من املمكن اأن منوقع هذا النموذج من انطالقة جتربة التقومي الهيكلي، 

اأي نحن اأمام فرتة تدوم حوايل 30 �صنة (من 1983 اإىل اليوم بطبيعة احلال)؛

• املالحظة الرابعة والأخرية تتعلق بكون هذه الفرتة عرفت 4 اأحداث جوهرية:

اأتى بعد فرتة من النزلقات يف  احلدث الأول مرتبط بالتقومي الهيكلي الذي   •
التوازنات العامة التي عرفها املغرب ابتداء من اأواخر ال�صبعينات؛

• احلدث الثاين يتعلق مبا �صمي ب »حكومة التناوب التوافقي«، حيث، بعد فرتة 
طويلة من املعار�صة، ميكن اأن ن�صفها بال�صر�صة، و�صل الي�صار املغربي اإىل احلكومة 

يف اأواخر الت�صعينات، وذلك بتحالف مع بع�ش القوى الوطنية؛
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• احلدث البارز الثالث يتجلى يف اعتالء العر�ش من طرف �صاحب اجلاللة حممد 
ال�صاد�ش؛

وما   2011 فرباير   20 ل  ال�صعبي  احلراك  يف  فتتج�صد  الرابعة  اخل�صو�صية  اأما   •
اأ�صفر عنه من د�صتور جديد مببادرة من �صاحب اجلاللة ومن انتخابات جديدة، اأدت 

اإىل و�صول الإ�صالميني، الذين ي�صفهم النا�ش باملعتدلني، اإىل احلكومة يف الوقت الذي 

كان احلداثيون والإ�صالميون الراديكاليون هم من وراء اأحداث 20 فرباير.

انطالقا من هذه املالحظات، اأود اأن اأقدم لكم بع�ش الأفكار فيما يتعلق مبنطق 

30 �صنة، كما قلت منذ قليل، ثم بع�ش الأفكار فيما  النموذج التنموي ال�صائد منذ 

يخ�ش الإ�صالحات الكربى التي اأ�صميها اإ�صالحات من اجليل الثاين فيما بعد.

فكما   - احلايل  القت�صادي  النموذج  الأ�صا�صية وح�صيلة  التوجهات  يخ�ش  فيما 

اأكدت على ذلك �صابقا - ابتداأ هذا النموذج منذ بداية الثمانينات. وقبل اأن اأتطرق 

لهذا الجتاه، يبدو يل من الالئق ولو بعجالة اأن اأعطي فكرة عما كان �صائدا قبل هذه 

الفرتة.

اأو بداية  ال�صبعينات  اأواخر  �صنة بعد ال�صتقالل واإىل غاية   25 اأنه ملدة  نحن نعلم 

الثمانينات كان هناك منوذج مبني على النفتاح على القطاع اخلا�ش وعلى ال�صوق، 

ولكن مع الدور ال�صرتاتيجي الأ�صا�صي املهيكل للقطاع العام. 

يف  اأدت  العام  للقطاع  الأولوية  تعطي  كانت  التي  ال�صيا�صة  هذه  اأن  املعلوم  ومن 

اأواخر  – اإىل ما عرفناه جميعا يف  التفا�صيل  الدخول يف كل  – دون  املطاف  اآخر 

هذه  برهنت  الدويل.  النقد  �صندوق  وتدخل  الأ�صا�صية  التوازنات  واأزمة  ال�صبعينات 

التجربة عن عدم جناعة القطاع العام ب�صفة وا�صحة، هذا هو ال�صبب الأ�صا�صي، واأي�صا 

امل�صتوى  العام وباخل�صو�ش على  امل�صتوى  ال�صيء على  اإرادية بع�ش  �صيا�صة كانت  عن 

املايل، حيث اأدى كل هذا اإىل فقدان التوازنات.

»�صيا�صة  ب  اآنذاك  �صمي  ما  مع  جديدا  اقت�صاديا  منوذجا  بعد  فيما  د�صنا  وهنا 

التقومي الهيكلي«، منوذج ميكن اأن نقول اأن منطقه مازال قائما اإىل غاية الآن، رغم 

بع�ش التغريات اأو الإغناءات التي �صوف اأرجع اإليها فيما بعد. 

ويرتكز هذا النموذج على الجتاهات الأ�صا�صية الثالث بتلخي�ش:

1- اخليار لفائدة حرية ال�صوق و التناف�ش ونهج �صيا�صة حترير القت�صاد وخو�ص�صة 
القطاع العام، و هذا جديد بالن�صبة ملا كان قائما؛
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2- العمل على اإقرار التوازنات الأ�صا�صية والبحث على اأكرب ن�صبة  ممكنة من النمو؛

3- اإعطاء الأولوية للبعد القت�صادي مع بع�ش اللتفاتة اإىل البعد الجتماعي؛

وهكذا كانت ل�صيا�صة التقومي الهيكلي نتائج ميكن و�صفها بالإيجابية فيما يتعلق 

التوازنات  اأن  العلم  مع  بالنمو،  يتعلق  فيما  ن�صبيا  و  اقت�صادية  املاكرو  بالتوازنات 

الجتماعية ظلت ه�صة، اإل اأن هذا الجتاه مل يعمر طويال – جميعنا يعلم هذا - حيث 

عادت ال�صلطات العمومية اإىل �صيا�صة مالية م�صرفة ابتداء من بداية الت�صعينات، وتوجت 

املغربية  املقاولة  التطهري« �صد  »�صيا�صة  اآنذاك ب  �صمي  ال�صلبي مبا   - اأقول   – عملها 

غاية  اإىل  والتي  للبالد،  الإنتاجية  امل�صالك  ن�صبيا  �صلت  والتي  اجلميع،  يعرفها  لأ�صباب 

الآن اأبعدت املقاولني املغاربة عن ال�صناعة، ال�صيء الذي دفع باملرحوم احل�صن الثاين يف 

اأواخر الت�صعينات اإىل الكالم عن »ال�صكتة القلبية« و اللجوء اإىل قوى الي�صار وحلفائها، 

يف اإطار ما نعت ب »حكومة التناوب التوافقي«.

امتداد  اإل  التوافقي  التناوب  حكومة  طرف  من  املتبع  النموذج  ما  الواقع،  يف 

وتعميق لل�صيا�صة التي د�صنت خالل فرتة التقومي الهيكلي، لكن يف جو – اأقولها عن 

قناعة - اأكرث م�صداقية وهدوء وحكمة مع ولوج �صاحب اجلاللة حممد ال�صاد�ش اإىل 

احلكم، ومع اإعطاء اأهمية اأكرث اإىل اجلانب الجتماعي و الب�صري.

ميكن اأن نلخ�ش هذا النموذج القت�صادي الجتماعي فيما يلي:

1- حترير القت�صاد و الدفع بعجلة اخلو�ص�صة؛

ل�صيا�صة  خالفا  اقت�صادية،  املاكرو  التوازنات  وهدف  النمو  هدف  بني  اجلمع   -2
التقومي الهيكلي؛

3- اجلمع بني البعدين القت�صادي والجتماعي لل�صيا�صة العامة، اأي اجلمع بني 
�صيا�صة العر�ش و�صيا�صة الطلب، مع اإعطاء نوع من الأ�صبقية اإىل الطلب وال�صتهالك، 

وقد اأ�صار اإليها ال�صيد وزير القت�صاد �صباحا؛

و  القت�صادي  الطابع  ذات  التحتية  للبنيات  بالن�صبة  �صخمة  برامج  اإجناز   -4
»اإقالع«  برنامج  على  مبنية  اخليارات  متعددة  قطاعية  �صيا�صة  ونهج  الجتماعي 

ال�صناعي و»AZUR« ال�صياحي و«املغرب الأخ�صر«.

و اإىل غاية ما بعد منت�صف الع�صرية الأخرية، كانت لهذه ال�صيا�صة نتائج جد اإيجابية 

على م�صتوى النمو والتوازنات املاكرو اقت�صادية، حتى اأخذنا نحلم بالن�صبة للمغرب 

بال�صعود اإىل مرتبة ما ي�صمى »بالبلدان املقلعة«، اإل اأن الأمور اأخذت تعرف نوعا من 
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التذبذب ابتداء من اأواخر الع�صرية ال�صابقة، وقد تفاقمت الأو�صاع ب�صفة تدريجية، 

حيث اأ�صبحنا ن�صجل عجزا ماليا مهول (7 % �صنة 2013) و�صعوبات هائلة بالن�صبة 

يف  كعجز   %10) اخلارجية  ح�صاباتنا  على  �صلبيا  ينعك�ش  الذي  ال�صيء  لتناف�صيتنا، 

الواردات)،  من  اأ�صهر  (اأربع  العملة  من  اخلارجي  ر�صيدنا  وعلى  التجاري)  امليزان 

خ�صو�صا واأن حتويالت مغاربتنا باخلارج ومردود ال�صياحة اأ�صبح يت�صاءل اأو على 

الأقل ل يعرف منوا بامل�صتوى الذي كان يف ال�صابق. وهنا ن�صل اإىل بيت الق�صيد : اأي 

اإىل اأ�صباب اخلناق التي ترجع، بالإ�صافة اإىل الأزمة العاملية، اإىل ت�صرفاتنا نحن:

البعد  �صيا�صة اجلمع بني  التحكم يف  التمكن من  الأول يتجلى يف عدم  العامل   •
القت�صادي والجتماعي، ال�صيء الذي اأدى اإىل تلبية طلبات كل من رفع �صوته واإىل  

انزلقات مالية و�صغوط هامة على امليزانية العامة وعلى تناف�صية القت�صاد املغربي؛

• ال�صبب الثاين يتج�صد يف �صعوبة تاأهيل املقاولة املغربية وتخطيط برامج مقنعة 
العام  اجلو  يوفر  ناجح  ورقمي  �صناعي  قطاع  واإبراز  القطاعية  خلياراتنا  بالن�صبة 

للت�صغيل والتقدم القت�صادي، مل ن�صتطع القيام بذلك. هذا من م�صوؤولية ال�صلطات 

كيف  يعرف  هو من مل  امل�صوؤول  امل�صوؤول.  هو  العام  القطاع  فلي�ش  ببالدنا،  العمومية 

يحرك القطاع العام. رمبا لأن ال�صلطات الإدارية واإىل غاية الآن مل تقتنع بعد باخليار 

رد  من  نوع  لديها  ومازال  القت�صادي  والتحرير  واخلو�ص�صة  العام  القطاع  لفائدة 

الفعل �صد هذا اخليار التحريري لبالدنا؛

• ال�صبب الثالث والأ�صا�صي - يف نظري - يتعلق بو�صول الإ�صالحات القت�صادية 
اإىل �صقف معني يف مردوديتها وحاجة املغرب  اإىل غاية الآن  اأجنزت  التي  التحريرية 

رغم  تفعيلها،  من  ولبد  ح�صا�صية.  اأكرث  ثان  جيل  من  جذرية  اإ�صالحات  اإىل  الآن 

�صعوبتها �صيا�صيا واجتماعيا، هذا هو الإ�صكال.

الت�صاوؤل الذي طرح هذا ال�صباح حول ما اإذا كانت النتائج املتوا�صعة عائدة اإىل 

�صعف اخليارات لفائدة ال�صوق والت�صدير وغريه، فالواقع اأن املغرب اإىل غاية الآن مل 

يعط هذه الأولوية لفائدة ال�صوق والت�صدير، فجل الوزراء قالوا اأن الأولوية اأعطيت 

للطلب واإىل ال�صتهالك، بينما عند توجهنا للت�صدير نعطي الأولوية اإىل العر�ش قبل 

كل �صيء، هذا �صيء اأ�صا�صي. لذا مل ن�صل اإىل النتائج املتوخاة.

واجلدير بالذكر هو اأن النموذج الذي د�صن مع �صيا�صة التقومي الهيكلي واتبع مع 

ال�صلطة، مل يغري ب�صفة  اإىل  التناوب مع عقلنته بعد ولوج �صاحب اجلاللة  حكومة 

جذرية فيما بعد، واإىل غاية الآن، رغم تناوب عدة حكومات على امل�صوؤولية، فحتى 

الواقع منذ  الذي د�صن يف  النموذج  نف�ش  �صائرة - يف نظري - يف  احلكومة احلالية، 
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الأ�صا�صية  التوازنات  على  احلفاظ  مع  ال�صوق  اقت�صاد  منطق  اأي  الثمانينات،  بداية 

القت�صادي  العامل  تهيئة  بعدم  املتعلقة  ال�صعوبات  مع  لكن  بال�صتثمار،  والدفع 

ثم  الجتماعي  والهدف  القت�صادي  الهدف  بني  اجلمع  �صعوبة  ثم  العوملة  ملواجهة 

بعدم متكننا من الإ�صالحات الكربى. 

هناك �صوؤالن اأ�صا�صيان يجب طرحهما:

• اأي منط اقت�صادي اجتماعي بالن�صبة ملغرب الغد ؟

• ما هي الإ�صالحات اجلذرية التي نحتاج اإليها ؟

يف نظري، عندما نتمعن يف جتارب الدول املقلعة، نالحظ اأنها ارتكزت يف بداية 

م�صوارها، وملدة طويلة ترتاوح بني ع�صر اإىل ع�صرين �صنة، على ا�صرتاتيجية مبنية اأ�صا�صا 

للعامل  بالن�صبة  القت�صادي  للعامل  الأ�صبقية  على  اأو�صح  ب�صفة  اأو  العر�ش  على 

الجتماعي، وذلك على ثالث م�صتويات اأ�صا�صية: 

1- ت�صجيع املبادرة والإبداع والتاأكيد للراأي العام على اأن املقاولة خري من الإجارة 
وعلى �صرورة وعي املواطنني والتكنوقراط اأن املقاولة هي م�صدر التقدم والت�صغيل، 

واأنه من الالزم اأن نفكر يف الإنتاج قبل التوزيع؛

2- العتماد على تناف�صية الن�صيج القت�صادي، ال�صيء الذي يوحي بثالث خيارات 
اأ�صا�صية:

• ال�صغط على تكاليف الإنتاج اأي الأجور والولوج اإىل التمويل والعقار والطاقة 

وتوفري مناخ منا�صب لالأعمال والذي �صوف اأرجع له فيما بعد؛

الت�صدير  م�صتوى  على  العاملية  الأ�صواق  داخل  الدينامي  الإيجابي  التموقع   •

الغري  التناف�ش  اأمناط حتمينا من  اإبراز  بالعمل على  امل�صتوردة، وذلك  املواد  ومناف�صة 

م�صروع لبع�ش املواد؛

• نهج �صيا�صة قطاعية حمكمة، ترتكز اأ�صا�صا على اخليار ال�صناعي والبحث العلمي 

والرقمي، الذي يوفر اأكرث ن�صبة من ال�صغل والقيمة امل�صافة وتكملته، ح�صب احلالت، 

ب�صيا�صة فالحية ترتكز على جمع الأرا�صي و التوعية و �صيا�صة �صياحية يف اجتاه منط 

راقي و مناطق العي�ش والإرث الثقايف.

الأعمال  على  انتقالية  فرتة  خالل  الرتكيز  الجتماعي،  للبعد  بالن�صبة   -3
الجتماعية ذات الطابع العام و مواجهة  اله�صا�صة الجتماعية و الفقر. 
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ولنتاأمل مثال يف ا�صرتاتيجية التموقع الإندماجي الذكي للدول املقلعة اجلديدة 

يف العوملة وما اأجنزته من منو وتقدم �صناعي وتكنولوجي منذ ثالثني �صنة. هل كل 

هذا كان ممكنا بدون العوملة و التما�صي الذكي معها ؟

اخلال�صة اإذن هي اأنه ل منا�ش لنا من الرتكيز على العامل القت�صادي الذي يوفر 

القت�صادي،  العامل  اإىل  املعطاة  الأولوية  عن  اأتكلم  عندما  احلال،  وبطبيعة  ال�صغل 

اأق�صد كذلك �صرورة مراقبة ال�صوق وكل الت�صرفات الالتناف�صية التي مت�ش مب�صداقيته 

وديناميته. اإن هذا الجتاه يطرح بطبيعة احلال ق�صية النمط الجتماعي الذي نريده 

لبالدنا.

اأجل  عادلة وهادئة، ومن  اجتماعية  تر�صيخ عالقات  الأ�صمى هو  الهدف  مبدئيا، 

هذا، اأعتقد اأن علينا اأن نعمل بال�صعار التايل »حرية، ا�صتحقاق، ت�صامن«. 

احلرية تعني الدميقراطية وحقوق الن�صان وحرية املبادرة؛

ال�صتحقاق يعني �صرعية مكافاأة الإبداع واملبادرة واملخاطرة وتكافوؤ الفر�ش؛

الت�صامن يعني اإعانة من ل يتمكن من الندماج يف منطق ال�صوق.  

لكن هذا ال�صعار يفر�ش اأن هناك اأولويات.

يف الواقع، يطرح هذا التوجه ثالث ق�صايا اأ�صا�صية :

• الق�صية الأوىل مرتبطة بالعالقات الجتماعية، ويتعلق الأمر بالقانون النقابي 

الذي عليه اأن ي�صمن حقوق العامل، لكن مع الأخذ بعني العتبار للمرونة الالزمة 

من اأجل الدفع بروح املبادرة. علينا رمبا اأن نتمعن يف التجربة الدامناركية و�صيا�صة 

Flexicurité اأو »املرونة مع تاأمني دخل اأدنى«؛

• الق�صية الثانية مرتبطة بالتوقيت يف العمل القت�صادي و العمل الجتماعي،  

هو  الأن�صب  وبالتايل  �صعب،  امل�صتويني  على  املوازي  العمل  اأن  التجارب  بينت  حيث 

الوعي اأن التوزيع يتطلب الإنتاج وبالتايل لبد من الرتكاز يف اأول فرتة على الإنتاج، 

لكن علينا اأن ن�صاحب هذا اخليار وهذه الأ�صبقية للعامل القت�صادي باجتاهني : 

علينا اأول اأن نبني للمواطن نور اآخر النفق واأن املجهود املطلوب منهم موؤقت، 

ولذا وجب اأن ن�صتبدل جو الت�صاوؤم ال�صائد بجو التفاوؤل بالن�صبة للم�صتقبل.

علينا اأي�صا اأن نحدد، رغم الأ�صبقية املعطاة للبعد القت�صادي، ما ميكن القيام به 

على امل�صتوى الجتماعي خالل هاته الفرتة النتقالية؛ 
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• وهنا ن�صل اإىل الق�صية الثالثة املتعلقة بتف�صيل ما نق�صده من الت�صامن خالل 

الفرتة النتقالية وطرق تفعيله، ولقد برهنت التجارب الرائدة على ثالث اجتاهات 

اأ�صا�صية : 

على  الن�صبي  ال�صغط  مع  اجلماعية  ال�صبغة  ذي  الجتماعي  بالعمل  الدفع   •
الأجور؛

• اإعانة الطبقات الأكرث ه�صا�صة؛

• اإيجاد طرق مبتكرة لتنفيذ الت�صامن.

الت�صامن يعني اإذن يف اأول الأمر الدفع بالعمل الجتماعي ذو البعد العام الذي 

ال�صحية  والتغطية  التمويل  يف  املي�صورين  م�صاهمة  مع  الأ�صا�صية  الرتبية  يف  يتجلى 

التي عليها اأن ترتكز يف نظري على الأمرا�ش املزمنة، ونظام التقاعد الذي عليه اأن 

ي�صمن متويله. 

اأطفال وكهول  املحتاجني من  لفائدة  اأي�صا وبطبيعة احلال  الت�صامن يح�صل 

ومعطوبني ومعطلني رغم ا�صتعدادهم للعمل. 

اأما بالن�صبة لطرق توفري الإعانات، يتعلق الأمر بامتياز يف نظري، وانطالقا من 

بع�ش التجارب الرائدة، ب�صيك اجتماعي ميكن اأن يعمم ب�صروط، �صيك ي�صلم اإىل ربة 

البيت، وميكن من اإعانة الفئات الجتماعية اله�صة يف اإطار احرتام الأثمنة والتناف�ش 

وتاليف الأنظمة التي تعني اجلميع وتكلف الكثري مثل املقا�صة.

اجليل اجلديد من الإ�صالحات الكربى:

�صنة  ع�صرة  اخلم�ش  خالل  املنجزات  من  الكثري  حقق  املغرب  اأن  �صخ�صيا  اأعتقد 

القت�صادية  الإ�صالحات  مردودية  �صقف  اإىل  بالو�صول  م�صريته  ختم  لكنه  املا�صية، 

ذات الطابع التقني التي قام بها اإىل غاية الآن.

املغرب حمتاج اإذن اإىل جيل ثان من الإ�صالحات القت�صادية والجتماعية ال�صعبة 

�صيا�صيا واجتماعيا، وبدونها لن نتمكن من اإطالق �صراح م�صل�صل الإقالع القت�صادي 

ومن  ال�صرفة،  القت�صادية  الإ�صالحات  بتتميم  جهة  من  الأمر،  يتعلق  احلقيقي. 

جهة اأخرى بالإ�صالح احلقيقي للمناخ العام لالأعمال.

بالن�صبة لتكميل الإ�صالحات ذات الطابع القت�صادي، علينا اأن نعمل يف نظري، 

على خم�ش واجهات: 
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- كما  نعمل  واأن  للمقاولت، وهنا لبد  الإنتاج  بكلفة  تتعلق  الأوىل  الواجهة   •

قلت ذلك �صابقا - على حل ق�صية الأجور والتمويل والعقار والطاقة؛

• الواجهة الثانية تتعلق بتعميق انفتاح القت�صاد، وذلك عن طريق حترير كل 

الأثمنة واإلغاء نظام املقا�صة وحترير ال�صرف وخو�ص�صة العديد من املرافق العمومية 

املحتاجة اإىل النجاعة مثل النقل والطرق واملوانئ والبناء والت�صال مبا فيه التلفزة؛

من  ميكن  بقانون  ال�صوق  انزلقات  تقنني  ب�صرورة  متعلقة  الثالثة  الواجهة   •

القانون    - للمناف�صة  املنافية  املمار�صات  تقدمها وحمايتها من  املقاولة يف  مواكبة 

اإيجابياته جممال، مع بع�ش  اأن نتكلم عن  املعني بالأمر يف طريق الإجناز- وميكن 

والقطاعيني  املقننني  مع  العالقات  مثل  مقت�صياته  ببع�ش  يتعلق  فيما  الت�صاوؤلت 

والربوز بن�صو�صه التطبيقية ؛

• الواجهة الرابعة تتعلق بعقلنة العديد من امل�صالح والأنظمة التي تثقل كاهل 

امليزانية العامة مثل التقاعد و املقا�صة؛

• الواجهة اخلام�صة تتعلق بال�صيا�صة ال�صريبية التي علينا اأن نخف�صها على م�صتوى 

ال�صركات واأن نو�صع وعاءها بتعميمها.

اأما الإ�صالحات الأخرى التي تتعلق بكل ما مي�ش مناخ الأعمال، فهي كالتايل:

هذه  يف  نبت  مل  اإذا  حيث  الدينية،  املرجعية  بق�صية  يتعلق  الأول  الإ�صالح   •

من  الذي  ال�صيء  والإ�صالميني،  احلداثيني  بني  حادا  التناق�ش  يبقى  �صوف  الق�صية، 

�صاأنه اأن مي�ش باجلو العام للتغيري. ففي نظري، اإذا متعنا يف روح مقت�صيات الد�صتور، 

ن�صتنتج خال�صتني اأ�صا�صيتني بالن�صبة لالإ�صارة لالإ�صالم كدين للدولة :

• اأول، اإن هذه الإ�صارة تدل اإيجابيا على �صرورة الأخذ بعني العتبار يف حياتنا 
بالبعد الروحي قرب البعد املادي؛

• ثانيا، ميكن اأن ن�صتنتج من روح الد�صتور اأن ما يق�صد باملرجعية الإ�صالمية هو 
قيمها، وبالتايل هناك ف�صل �صمني بني ال�صيا�صة والدين.

ال�صلطة  داخل  العالقات  و�صبط  باملوؤ�ص�صات  يتعلق  الثاين  اجلذري  الإ�صالح   •

التاأكيد باأن  الد�صتور يتجه نحو  اأن  التنفيذية بني الق�صر واحلكومة، وهنا يبدو يل 

عن  وبالدفاع  الوطنية  الوحدة  على  باحلفاظ  متعلقة  اخت�صا�صات  اأ�صا�صا  للملك 

الدميقراطية والأمن الوطني وبرئا�صة ال�صلطة الدينية وبحق الراأي واملبادرة بالن�صبة 

لت�صمية الأطر ومتابعة الأورا�ش الكربى التي لها انعكا�صات على الأمن الوطني، على 
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اأن للحكومة الخت�صا�ش العام يف تدبري كل ال�صوؤون العامة، وذلك من اأجل تاليف 

كل تربير.

عملها،  اأخالقيات  اإىل  فبالإ�صافة  باحلكامة،  يتعلق  الثالث  الأ�صا�صي  الإ�صالح   •

هناك ثالث خيارات اأ�صا�صية :

الو�صائل  اإىل  وبالولوج  امل�صاطر  بتب�صيط  جناعتها  على  نعمل  اأن  علينا  اأول،   •
الرقمية وبتعديل القانون الأ�صا�صي للوظيفة واجتاهه نحو العطاء والبتكار؛

اإىل  بالو�صول  وذلك  الب�صرية  املوارد  م�صاريف  من  نقل�ش  اأن  علينا  ثانيا،   •
النماذج العاملية يف هذا املو�صوع؛

• ثالثا، علينا اأن نعمل على جهوية متقدمة حتتفظ للدولة املركزية بكل �صروط 
ال�صيادة، وترتك التدبري اليومي اإىل اجلهات.

اأن  التاأكيد  العامة، وهنا لبد من  الق�صاء وتخليق احلياة  الرابع يهم  الإ�صالح   •

الإ�صالح الأخري يف هذا امليدان جد اإيجابي، لكن الإ�صكال قائم يف تكوين واأخالقية 

مرتبط  العامة  احلياة  تخليق  اأن  على  التاأكيد  من  لبد  كذلك،  الب�صرية.  املوارد 

بالتح�صي�ش والرتبية، لكن اأي�صا بامل�صرية الطبيعية للق�صاء.

اأن  علينا  حيث  الثقافية،  و  التوا�صلية  بال�صيا�صة  يتعلق  اخلام�ش  الإ�صالح   •

والرتفيه وفتح  بالثقافة  الدفع  الجتماعية عن طريق  نعمل على حتديث عالقاتنا 

التلفزيون املغربي لل�صبيبة املغربية احلداثية واإىل الربامج التي توعي املواطن وتفتح 

اآفاقه للتحديث ؛ 

• الإ�صالح ال�صاد�ش يتعلق بالنظام الرتبوي، ففي نظري، علينا اأن نخطط لع�صرية 

من اأجل تنفيذ اإ�صالح جذري ينبني على اخليارات التالية :

• اأول، علينا اأن نركز يف البداية على الكيف، وباخل�صو�ش فيما يتعلق بالتعليم 
الأ�صا�صي، وترك الكم اإىل مرحلة ثانية؛

العربية  الثقافة  اأن  علما  الكونية،  القيم  على  تعليمنا  نبني  اأن  علينا  ثانيا،   •
اأن  الإ�صالمية �صاهمت تاريخيا يف تطورها، ومن �صاأن مظاهرها الإيجابية املتجددة 

ت�صاهم م�صتقبال يف اإغنائها ؛

• ثالثا، علينا اأن نبت يف ق�صية اللغة العربية، حيث عليها اأن جت�صد لغة الهوية 
والتعليم والتوا�صل، لكن بعد العمل على ت�صهيلها والنفتاح على البعد العلمي يف 

تكوينها وعلى اللغات الأجنبية واللغات الدارجة؛
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مرتبة  لها  خول  عندما  اأ�صاب  قد  فالد�صتور  الأمازيغية،  للغة  بالن�صبة  رابعا،   •
ثاين لغة ر�صمية للمغرب. لكن هناك بع�ش الإ�صكالت :

الإ�صكال الأول متعلق بتوحيد اللغة يف الوقت الذي هناك ثالث لغات : متازيغت - 

ت�صلحيت - تريفيت ؛ اإن من �صاأن هذا التوحيد اأن يبعد اللغة الأمازيغية عن اللغات الأم.

ثقافية  لأ�صباب  اأنه  �صخ�صيا  اأعتقد   : تيفيناغ  بحروف  متعلق  الثاين  الإ�صكال 

وبرغماتية، كان علينا اأن ن�صتعمل احلروف العربية؛

اأعتقد  الواقع.  اأر�ش  على  الأمازيغية  اللغة  با�صتعمال  متعلق  الثالث  الإ�صكال 

�صخ�صيا اأن التقدم على م�صتوى القانون �صيء اأ�صا�صي، لكن الواقع التاريخي امللمو�ش 

هو الذي �صوف يح�صم يف اآخر املطاف. وكيفما كان احلال، ميكن اأن ن�صتعمل %30 

اللغة الأمازيغية،  اإ�صالح منظومة الرتبية والتكوين لتعميم تعليم  التي تكلم عنها 

كما ميكن اأن نخ�ص�ش لها كرا�صي يف اإطار التعليم العايل؛

اأن تعمق كلغات وظيفية، لكن  الأجنبية، عليها  اللغات  • هناك خام�صا ق�صية 
نظرا لأن اللغات تعلم اأح�صن عندما تكون لغات تعليم بالإ�صافة اإىل لغات معلمة، 

فرن�صية«،  »عربية-  اإجنليزية  »عربية-  ازدواجي  تعليم  نظام  اإىل  نتجه  اأن  علينا 

»عربية- اإ�صبانية«؛

يفر�ش  الذي  ال�صيء  واجلودة،  ال�صتحقاق  ق�صية  يف  نفكر  اأن  علينا  �صاد�صا،   •
بينه  قناطر  وجعل  م�صتويات  عدة  على  املهني  بالتكوين  والدفع  والنتقاء،  التوجيه 

وبني التعليم العام؛

تكوينه  �صمان  ويف  للمعلم  جديد  اأ�صا�صي  قانون  يف  نفكر  اأن  علينا  اأخريا   •
امل�صتمر وعطائه الفعلي.

اقت�صاديا جديدا مبنيا من جهة على  اأن نبني منوذجا  اأنه علينا  اخلال�صة هي 

�صيا�صة الفر�ش واأولوية القت�صاد يف مرحلة اأولية، على اأن يتم التوزيع يف مرحلة 

العامة  ال�صبغة  ثانية واأن نكتفي خالل املرحلة النتقالية بالعمل الجتماعي ذي 

الإ�صالحات  من  ثان  جيل  اإجناز  على  اأخرى  جهة  ومن  اله�صة،  الفئات  وم�صاندة 

اأجل  ومن  الأعمال.  مناخ  و  القت�صادي  بالعامل  تتعلق  واجتماعيا  �صيا�صيا  ال�صعبة 

هذا، على احلكومة امل�صوؤولة اأن تواجه هاته الإ�صالحات بعيدا عن احل�صابات ال�صيا�صية 

والنتخابية، علما اأن هذا الجتاه يعني قرارات �صعبة، ويف بع�ش الأحيان ل �صعبية، 

واأنها �صوف تواجه النقد، ول يعرتف لها بعطائها الهائل اإل بعد عقود.
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»اإ�سالح الدولة كاأفق للجهوية املو�سعة، 

اأية منطلقات لربط خطاب النوايا باإكراهات التفعيل«

علي بوعبيد،

 املندوب العام  ملوؤ�ص�صة عبد الرحيم

 بوعبيد للدرا�صات والأبحاث

�صواء  األقيت،  التي  املداخالت  كل  بعد  من  احلديث، خ�صو�صا  علي  ال�صعب  من 

باقي  مع  التفاعل  فقط  يكفني  وكان  غني  املو�صوع  لأن  الزوال،  بعد  اأو  �صباحا 

الزمالء لتقدمي عر�ش. فمو�صوع النقا�ش حول مراجعة اأدوار ومهام الدولة يف هذه 

الظرفية احلالية يقت�صي نقا�ش وا�صعا مبفرده، وبالتايل �صاأكتفي ببع�ش روؤو�ش الأقالم 

باعتبار ما قاله ال�صيد بن�صما�ش اأن هذه الندوة ما هي اإل مدخل لندوات مو�صوعاتية 

لحقة، واأمتنى اأن تكون اأوفر وقتا للنقا�ش حول هذا املو�صوع املهم جدا.

اأول، فكرة »اإ�صالح الدولة« كم�صطلح غري موجود يف قامو�ش املغرب عادة، حيث 

كنا نتكلم عن اإ�صالح الإدارة العمومية، فهو م�صطلح اأتى به الد�صتور اجلديد، ورمبا 

له حمولة �صيا�صية،  ولكن يجب اعتبارها حمولة �صيا�صية مزدوجة، فهناك احلمولة 

و�صاأتطرق  العمومية،  ال�صيا�صات  مبفهوم  واأخرى  ال�صلط،  توزيع  مبفهوم  ال�صيا�صية 

للمو�صوع من خالل زاوية ال�صيا�صات العمومية.

اأظن اأن النقا�ش حول اأدوار الدولة وحول ما اإذا كنا حمتاجني اليوم اإىل مراجعة 

منوذج اقت�صاد املغرب، هذا يقت�صي اأول اأن نطرح بع�ش الت�صاوؤلت الأ�صا�صية، فهناك 

مقاربتان ممكنتان فيما يخ�ش هذا املو�صوع:

التي  التوجهات  الأوىل هي مقاربة نقدية من اخلارج، حتاول مناق�صة  املقاربة   •
يف   - جنيب  الأخ  قال  كما   - املغرب  ي�صتمر  اأن  يجب  هل  التنمية،  بنموذج  تتحكم 

�صيا�صة دعم ال�صادرات؟ هل يجب اأن نركز على جانب ال�صيا�صة ال�صناعية؟ هذا نقا�ش 

التوجهات  يربط  واأن  يكون  اأن  يجب  اأول  نقا�ش  وهذا  التوجهات وجناعتها.  حول 

بالتوازنات املاكرو اقت�صادية املوجودة؛

ثم  والإقالع   - الهدف  - وهو  القت�صادي  النمو  باأن  ترى  اأخرى  هناك مقاربة   •
التنمية القت�صادية مرتبطة بالختيارات، ولكن مرتبطة كذلك ب�صكل مهم بحكامة 

هذا الختيار، فبالتايل ميكن لنا اأن نغري هذه الختيارات، ولكن اإن كانت الأداة غري 
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نناق�ش  اأن  لتمرير وتنزيل هذه الختيارات لن تعطي مفعول، فاأنا حري�ش  موؤهلة 

العام،  الدولة واأق�صد بالدولة الإدارات العمومية وموؤ�ص�صات القطاع  اأي  م�صاألة الأداة 

وميكن اأن ن�صيف حتى الربملان.

و�صاأركز على اجلانب الثاين، الذي يوؤدي بنا للقراءة يف مرحلتني:

العمومية قبل الإ�صالح  املرحلة الأوىل بالن�صبة يل هي كيف نقراأ نظام احلكامة 

التي ت�صب يف  اآخر كيف نقراأ جميع الإ�صالحات  اإىل يومنا هذا؟ مبعنى  الد�صتوري 

عمق »اإ�صالح الدولة«، اأي قراءة تقييمية للعمل املنجز يف هذا املجال حتى الإ�صالح 

الد�صتوري؟

النموذج  م�صاءلة  يقت�صي  هذا  التنموي،  النموذج  مراجعة  عن  نتحدث  فلكي 

املوجود، هل هو موجود بالفعل لدى الدولة؟

فيما  متنا�صق  مندمج  كيان  عن  نتحدث  هل  احلقيقة؟  يف  الدولة  هي  من  ثانيا 

يخ�ش اإحداث وتنزيل ومراقبة ومتابعة وتقييم ال�صيا�صات العمومية؟ اأم نتحدث عن 

قطاعات وزارية، عن موؤ�ص�صات عمومية كل واحدة لها اإ�صرتاتيجية؟ وهل تقوم بتقييم 

اأم ل؟ تقوم مبتابعة اأم ل؟ وتقدم بالربملان �صيا�صتها القطاعية؟ وهذا �صوؤال جوهري، 

اإذا كنا نعترب كما يقول الفرن�صيون باأن هناك بع�ش نقط للنمو ميكن اأن نتخذها من 

تر�صيد وحت�صني اأ�صلوب احلكامة.

ولالأ�صف، ل ميكن اأن نقول اأن احلكومات املتتالية - اأنا ل اأق�صد احلكومة احلالية 

اأن ت�صل لت�صور �صمويل لنظام احلكامة  - ا�صتطاعت حتى مع الإ�صالح الد�صتوري، 

تنفيذها  اإىل  ال�صيا�صات  برجمة  من  العمومية،  ال�صيا�صات  حكامة  مبعنى  العمومية 

م�صتوى  على  خ�صو�صا  م�صاكل  جند  ملا  فبالتايل  اأظن،  ل  وتقييمها،  ومراقبتها 

ال�صتثمار الذي ل يعود يف اأغلبه بنفع على ن�صبة النمو.

م�صاألة  فقط  لي�ش   ،la mécanique ou la tuyauterie م�صكل  اإذن  هناك 

اختيارات هذا ميكن مناق�صته، ولكن نتكلم عما ي�صمى ب tuyauterie ، لأنه مثال عند 

الإنفاق يف جمال الرتبية والتعليم يطرح مثل هذا ال�صوؤال، فم�صكلتنا هو اأننا اليوم مل 

نوثق ب�صكل مو�صوعي من الناحية التقييمية جميع القرارات التي تتعلق بالنفقات 

العمومية يف القطاعات املختلفة، ول يوجد عندنا �صيا�صات قطاعية، هل هناك مثال 

تقييم ملا ي�صمى بle plan vert؟ هل عندكم تقييم le plan émergence؟ 
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لل�صناعة  امل�صافة  القيمة  اأن  الدويل  البنك  من  متدخل  لنا  بني  ال�صباح  هذا 

 ،émergence3 باملغرب يف انخفا�ش، وال�صيد الوزير يقول باأنه �صنقوم مبخطط جديد

مبعنى اآخر اأن برامج émergence يف �صيغتها الأوىل والثانية كانت يف ظل تراجع 

التقييمية، لكي نفهم ومن مت نعرف هل  ال�صناعة باملغرب، فاأين هي هذه الدرا�صة 

�صناأتي مب�صروع مكمل؟ 

فكرة  لدي  لي�صت   ،émergence 3 م�صروع  عن  تعلن  املعنية  الوزارة  اأن  هنا  جند 

عند  اأنهم  العمومية  ال�صيا�صات  عن  امل�صئولني  من  اليوم  واأطلب  املو�صوع  عن  م�صبقة 

تقدميهم مل�صروع خمطط اأن يكون مبنيا على خمططات مو�صوعية تقييمية ل نقا�ش 

التقييم  عن  اأتكلم  اأنا  الوزارة،  به  تقوم  الذي  الداخلي  التقييم  عن  اأتكلم  ل  فيها، 

اأو  ت�صحيحية  روؤية  نقدم  هذا  على  وبناءا  املحتملة،  امل�صاكل  يبني  الذي  امل�صتقل، 

اختيارات جديدة، هذا ل يوجد عندنا باملغرب.

املوؤ�صرات املاكرو اقت�صادية، فلي�صت  اأزلنا  التنموي اجلديد، واإذا  وعودة للنموذج 

يجب  العمومية،  ال�صيا�صات  ناحية  من  النموذج  هذا  لتقييم  الكاملة  العنا�صر  لدينا 

اأن نبحث مبجهودنا اخلا�ش، حيث اأن الدولة ل تقدم هذه اخلدمة، والربملان كذلك 

ل يقوم بدوره يف هذا املجال، ففي الدول املتقدمة يكون للنقا�ش يف هذا املو�صوع 

اأدبيات خا�صة، فنحن منر ع�صوائيا من اختيار لآخر ونكت�صف من بعد اأن التوجه غري 

�صحيح، واملهم اليوم هو اأن الإ�صالح الد�صتوري به جميع العنا�صر التي ت�صمح بتوجه 

جميع  بذلك  واأق�صد  العمومية،  ال�صيا�صات  �صبط  يخ�ش  فيما  الأقل  على  جديد، 

العنا�صر املتعلقة بالربجمة حتى التنفيذ ومراقبة التنفيذ.

من  الأول  الف�صل  اأن  اجلهوية  يخ�ش  فيما  ذكرها  اأريد  التي  الثانية  النقطة 

الد�صتور يعطي دورا حموريا للجهوية  اأكرث مما نت�صور، مبعنى اأن نظام هيكلة الدولة 

اأي ت�صور للدولة  لي�ش لدينا  اليوم  اأننا  �صيكون مبنيا على اجلهوية، واحلال  املغربية 

لهذه اجلهوية - فيما يخ�صني طبعا - ول اأدري هل امل�صئولون بالإدارات لديهم هذا 

الت�صور اليوم؟ فعندما نتكلم عن اجلهوية يقال يجب اأن نخرج القانون التنظيمي 

للف�صل 146، وحتى اإن اأخرجناه لن يحل اأي م�صكل، فهل الإ�صالح يكمن يف الن�ش 

التنظيمي؟ يجب اأن ت�صاحبه على الأقل العديد من الن�صو�ش القانونية، ناهيك عن 

اأفرزت النتخابات  التنمية اجلهوية للحكومة؟ فاإن  اأين هو ت�صور وتوجه  املرا�صيم، 

اأم  القدمي  بالنمط  معهم؟  �صنتعامل  كيف  جدد،  وروؤ�صاء  جديدة  جهات  عن  املقبلة 

يلزم اأن تكون لديهم �صالحيات جديدة؟ فهذا الور�ش املحوري والأ�صا�صي اأرى اأنه ل 

ي�صتفيد بقيادة �صيا�صية من طرف احلكومة.
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امل�صكل الثاين هو اأن الور�ش احلايل املوجود والذي �صيعر�ش على الربملان، وبالرغم 

من الأهمية الإ�صرتاتيجية مل�صروع اجلهوية املو�صعة نظرا للمكانة التي اأعطاها الد�صتور 

حيث يكتفي بذكرها »اأي ذكر كلمة اجلهة«، فاأين هي اآلية متابعة مراحل التدرج؟ 

لأن ل اأحد يعترب باأن ور�ش la loi organique des finances ول ور�ش اجلهوية �صيتم 

اأننا �صنم�صي بخطى تدريجية  5 �صنوات، الكل متفق على  اأو حتى  اأو �صنتني  يف �صنة 

la visib - اإعطاء التدرج ل مينع من  الن�صني، ولكن  التفعيل الكامل لهذين   ححو 

lité حول مراحل هذا التدرج وكيف �صيكون، وكيف �صن�صرك جميع الفرقاء للنجاح 
يف هذه الإ�صالحات التاأ�صي�صية خارجة عن النقا�ش ال�صيا�صي بني الأغلبية واملعار�صة، 

فالكل متفق على اأهمية اجلهوية، لكن يجب اأن نتفق على كيفية تنزيلها، وما هي 

املحطات التي �صتمر بها وما الإمكانيات املتاحة لذلك من موارد ب�صرية وما هو دور 

الإدارة الرتابية؟

اأ�صئلة  عندي  مازال  ولكن  اجلديد،  التنموي  بالنموذج  ي�صمى  ما  مناق�صة  مع  اأنا 

حول هذا املو�صوع، عندي ثالث تو�صيات مبا اأننا هنا:

فالكل  للمالية،  التنظيمي  القانون  الإ�صالحني.  لهذين  احليوية  الأهمية  اأول، 

يتفق حكومة وبرملانا اأنه ل ميكن اأن يتم اإل بتوافق وعمل من�صجم ما بني احلكومة 

والربملان لل�صالح العام، وهذا القانون التنظيمي يف الف�صل الأخري منه يعطي اأجندة 

دون اأن يربرها بداية، والن�ش هذا �صيطبق يف عام كذا والآخر يف عام كذا دون تف�صري، 

يف حني اأن هذه الربجمة لديها معنى.

يجب اأن تف�صر احلكومة تلك الربجمة التدريجية، لأن الد�صتور جاء مب�صاألة مهمة 

وهي ربط امل�صوؤولية باملحا�صبة، le devoir de justification، احلكومة اليوم عليها 

واجب التربير، ولديها اإمكانيات لذلك واأن تفتح نقا�صا وحتدث جلنة ثنائية، كما هو 

�صنع  من  لي�ش  للمالية  التنظيمي  فالقانون  الدميقراطية،  الدول  بجميع  موجود 

احلكومات بل من الربملان، ودور  هذه اللجنة هو متابعة مدى تفعيل مقت�صيات هذا 

القانون التنظيمي، هذا اأول.

ثانيا، القانون التنظيمي ياأتي مبجموعة من التعديالت الإيجابية، ومن �صمنها 

اجلهوية،  عن  قانون  هناك  ولي�ش  املالية،  قانون  م�صروع  تواكب  التي  التقارير  اإنتاج 

هناك قانون عن مالية اجلماعات الرتابية، ويكتفي باإعطاء بع�ش الإح�صائيات فقط، 

قلنا باأن هذا ور�ش �صيتم خالل 20 �صنة، فيجب على الدولة اأن تعرفنا كل �صنة اأين 

و�صلت فيه، خ�صو�صا يف جانب امليزانية.
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ثالثا واأخريا، احلديث حول مراجعة وظائف الدولة يقت�صي الفتحا�ش، وميكنه 

املتعلق   2005 مر�صوم  العظيم،  عبد  ال�صيد  طرف  من  معروف  مبر�صوم  ينطلق  اأن 

تقييم  يتم  اأن  يجب  املر�صوم  هذا  اخلارجية،  وم�صاحلها  العمومية  الإدارات  بتنظيم 

على  بناءا  هيكلتها  باإعادة  العمومية  الإدارات  قامت  هل  تطبيقه،  ومدى  فعاليته 

مبادئ هذا املر�صوم؟ وهذا لن يت�صنى لنا معرفته اإل بالفتحا�ش من حيث ال�صرتاتيجية 

والتنظيم ملعرفة ما يحدث يف الواقع.

عن  واحلديث  عامة  ب�صفة  الدولة  باإ�صالح  املتعلق  امللف  اأن  هو  القول  خال�صة 

الالزمة  الآليات  اإحداث  وعن  العمومية  ال�صيا�صات  تن�صيق  وعلى  الربجمة  وعن  املهام 

للتن�صيق - واأتكلم عن هذه احلكومة واحلكومات ال�صابقة - ل �صيء من هذا موجود، 

فهناك قلة وعي من طرف احلكام يف احلكومة، ابتداء من الوزراء الأولني من 1998 

اإىل الآن، ل وعي ب�صرورة و�صع اآلية للتن�صيق القبلي، من برجمة ال�صيا�صات العمومية 

التي �صت�صمح للدولة بالقت�صاد، فم�صكل الدولة اليوم هو مردودية النفقات العمومية، 

نريد امل�صي يف التقدم، ولكن عند ال�صرف يجب معرفة اأن هناك مردودية، ناهيك 

عن الزدواجية يف ال�صتثمارات العمومية، فدوركم هو تقييم ومتابعة ور�ش اجلهوية، 

اأن  فيجب  واجلهوية،  الرتابية  اجلماعات  غرفة  هو  �صي�صبح  امل�صت�صارين  جمل�ش  لأن 

تهتموا بهذا املو�صوع.
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جانب من احل�صور يف اأ�صغال اجلل�صة الفتتاحية 

بقاعة اجلل�صات مبجل�ش امل�صت�صارين
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»العجز ال�سرتاتيجي وامل�ساكل القت�سادية الكربى للمغرب«

جنيب اأق�صبي،

 اأ�صتاذ القت�صاد مبعهد احل�صن الثاين

 للزراعة والبيطرة، الرباط

ملاذا  ك�صوؤال:  اأتفاعل مع ما قيل �صباحا. يكمنني طرح تدخلي  اأن  بداية  اأود 

بعد 60 �صنة من بعد ال�صتقالل، مل يتمكن اقت�صادنا املغربي من القيام بقفزة نوعية 

متكنه منح املواطن املغربي م�صتوى عي�ش م�صاوي لدول جماورة كتون�ش، تركيا، ماليزيا 

وال�صيلي؟ و�صاأعتمد منهجية بع�ش زمالئي �صباحا، باإعطاء اجلواب.

لي�ش  وهذا  اخلطاأ،  حتتمل  لأنها  ال�صرتاتيجية،  الأخطاء  لي�ش  امل�صكل  يل،  بالن�صبة 

عيبا. امل�صكل هو يف عدم قدرة النظام على اإعادة النظر يف الختيارات وحتليل الواقع 

وح�صيلة التجارب ال�صابقة، فهناك نوع من الال قدرة على ال�صتفادة من التجربة.

ال�صيا�صي  النظام  امل�صكل هو يف   - وب�صاطة  ب�صراحة  واأقولها   - الثانية  اخلال�صة 

املغربي الذي �صار عائقا رئي�صيا اأمام التقدم القت�صادي. طبعا امل�صاكل القت�صادية 

خمتلفة وعميقة ومت�صابكة، ولكن – كاقت�صادي – اأول م�صكل اقت�صادي للمغرب هو 

�صيا�صي ولي�ش اقت�صادي، اإذن نحن يف �صلب احلديث عن احلكامة اجليدة.

اإذن �صاأحاول التطرق لهذا املو�صوع عرب مرحلتني: املرحلة الأوىل �صبق التطرق 

لها ولكني �صاأذكر بها يف عجالة لأن ما يهمني هو املرحلة الثانية.

املرحلة الأوىل هي اأنه بالعودة للتاريخ القت�صادي للمغرب نالحظ اأنه اإىل حدود 

اأو  الرباعي  اأو  الوطني اخلما�صي  التخطيط  ن�صميه  ما  نعي�ش يف ظل  كنا   2000 �صنة 

الثالثي، هذه مراجع اأ�صا�صية وميكنكم العودة لها للبحث يف الختيارات ال�صرتاتيجية 

1977-1973 وهو معي  1972-1968 وخمطط  لالقت�صاد املغربي، فهناك خمطط 

الآن. عند درا�صته �صتالحظون اأن الدولة املغربية راهنت على اختيارات ا�صرتاتيجية 

ذات اجتاهني: القت�صاد املغربي هو اقت�صاد �صوق، املحرك هو القطاع اخلا�ش. هذا 

اختيار اعتمد يف ال�صتينات. والختيار الثاين هو الرهان على تنمية الت�صدير.

هذان الختياران مازال قائمني اإىل اليوم دون تغيري، فما زلنا نراهن على القطاع 

اخلا�ش وعلى الت�صدير. فالبد من الوعي اأن لكل ا�صرتاتيجية كلفة. فمنذ 40 �صنة 

�صيا�صة  الهيكلي،  )التقومي  الظرفية  ال�صيا�صات  مبختلف  اإمكانياتها  توظف  والدولة 

القطاع  على  الرهان  يف  تتقاطع  وكلها  القطاعية..(  املخططات  �صيا�صة  النفتاح، 

اخلا�ش والت�صدير.
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اإن اأهم و�صيلة لتقييم ال�صيا�صات العمومية هي البحث يف مدى بلوغ الأهداف، فما 

هي الن�صبة املحققة؟ 

اخلال�صة اأنه عند البحث يف نتائج القطاع اخلا�ش ميكنني تعداد املعايري واأهمها 

ال�صتثمار كمحرك للتنمية، جند اإ�صهاما كبريا للدولة واملوؤ�ص�صات العمومية، ويجب اأن 

اأمثلة،  املردودية، ولدي عدة  اأو  ال�صوق  اأنها تتعامل مبنطق  نكون وا�صحني ونقول 

فلدينا ور�صات كربى كالطرق ال�صيارة باملغرب، فالطريق بني فا�ش ووجدة غري ذات 

للدولة   ا�صتثمار  اإذن  ا�صتعمالها هزيلة. هو  ن�صبة  مردودية باملعايري القت�صادية لأن 

 .TGV ال�صرعة  فائق  القطار  على  ي�صري  الأمر  ونف�ش  ال�صوق،  ملنطق  ولي�ش خا�صعا 

ف 70 % من هذا ال�صتثمار هي عمومية، كيف يعقل اأننا بعد 40 �صنة مازال القطاع 

اخلا�ش ل ي�صاهم يف التنمية، اأقولها دون عداء لهذا القطاع.

بالن�صبة للت�صدير، �صبق اأن قلت اأن التجارة اخلارجية �صلبية بالن�صبة للمغرب وما 

لذلك من اأثر على ميزان الأداءات .

بكل جترد وواقعية ودون حكم م�صبق، فامل�صكل احلقيقي اليوم هو اأننا عاجزون 

عن اإعادة النظر يف الختيارات وت�صحيحها كما هو �صاأن التجارة اخلارجية، حيث جند 

القرار  الداخل، لأن  ال�صوق يف  اأو جزاء  اأنه ل يوجد عقاب  امل�صكل  ال�صوق. كل  جزاء 

القت�صادي هو قرار �صيا�صي يتحكم فيه العامل ال�صيا�صي واللوبيات واقت�صاد الريع. 

م�صكلتنا هي طبيعة ونوع ال�صتثمارات التي حتددها الدولة بدافع �صيا�صي، فمثال 

ملاذا ا�صتثمر يف القطار فائق ال�صرعة ومازالت لدينا 30 �أو %40 من قرانا معزولة عند 

امللحة  احلاجيات  حتري  دون  ن�صتغل  فنحن  م�صالك،  وجود  لعدم  اأو  الثلوج  ت�صاقط 

يوؤدي لعجز  الدميقراطي  العجز  �صنوات، فهذا   10 تلبيتها منذ  اأجل  للمواطن من 

اقت�صادي، فلدينا ا�صتثمارات غري ناجعة ل تخلق منا�صب �صغل كافية ودائمة توزع 

الدخل، وذات قدرة جلب للقطاعات القت�صادية.

ينبغي  للحكامة كما  اليوم هو عدم تطبيقنا  العائق  اأظن  اأطيل،  ل  ختاما، كي 

واملحا�صبة.  امل�صوؤولية  امل�صروعية،  القرار:  متخذ  يف  ت�صب  التي  الثالث  حمدداتها  يف 

اأ�صا�صي  اأمر  والنجاعة  فالدميقراطية  الأمور؟  هذه  ال�صيا�صي  نظامنا  ي�صمن  هل 

للمغرب، فنحن يف نظام »امللك ي�صود ويحكم« ، »امللك ل يحا�صب« وهذا م�صكل. نريد 

اأحتدث  اأين  واأذكر  وحما�صبتها،  م�صاءلتها  وميكن  كاملة  م�صوؤوليتها  تتحمل  حكومة 

كاقت�صادي، ملاذا ما زلنا يف الرتبة 130 يف التنمية الب�صرية؟ ملاذا نحن يف اآخر كل 

الرتتيبات الدولية؟ فالبد من اخلروج من امل�صكل ال�صيا�صي.
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»ال�سفقات العمومية، رافعة ا�سرتاتيجية 

للتنمية القت�سادية والجتماعية«

اأحمد رحو، 

عن املجل�ش القت�صادي والجتماعي 

والبيئي

املجل�ش  بها  قام  درا�صة  نتاج  هو  اليوم  اأمامكم  تقدميه  �صاأحاول  الذي  العر�ش 

القت�صادي والجتماعي يف اأواخر �صنة 2012 على م�صتوى 12 بلدا. هذه الدرا�صة، كما 

يو�صح العنوان هي درا�صة حول كيفية النهو�ش بالتنمية القت�صادية والجتماعية 

عرب ال�صفقات العمومية، فهل ال�صفقات العمومية ت�صارك وت�صاهم بطريقة مبا�صرة 

وغري مبا�صرة يف التنمية القت�صادية وكذا يف امل�صاواة يف امليدان الجتماعي؟

�صوف لن اأتطرق يف العر�ش الذي �صاأقدمه جلميع اأبواب الدرا�صة، بل اأكتفي فقط 

باخلال�صات، معتمدا مقاربة تنظيمية وقانونية اأول.

كان هناك حتليل كمي لل�صفقات العمومية، وعليه �صوف اأعر�ش بع�ش الأرقام.

فاأول، نالحظ اأن الثقل القت�صادي لل�صفقات العمومية التي تتجاوز 20 % من 

الناجت الداخلي اخلام للمغرب ت�صرفه الدولة مبا�صرة عرب هذه ال�صفقات، مما �صيكون 

له تاأثري هام على القت�صاد الوطني. هذا رغم كون اإ�صالح جمال �صفقات العمومية 

ان�صب الهتمام  2012، حيث  �صنة  اأواخر  اإىل   1997 �صنة  قد مر مبراحل هامة منذ 

�صوؤال  نطرح  ال�صدد  هذا  ويف  امل�صاطر،  وتب�صيط  ال�صفافية  حتقيق  على  باخل�صو�ش 

عري�صا حول  مدى حتقيق هاته الأهداف على م�صتوى الواقع.

يف احلقيقة منذ اأول حتليل قمنا به، تبني لنا اأن هذا الهدف مل يتم التو�صل اإليه 

ب�صكل كايف، ف 10 % فقط من املقاولت املغربية هي التي ت�صارك ب�صفة منتظمة 

يف ال�صفقات العمومية، بينما ل تلجاأ 90 %  من ال�صركات اإليها نظرا لنعدام الثقة 

اأن  التي ت�صارك تعترب  ال�صركات  % من   54 اأ�صال من هذه ال�صفقات، و  اأو حلرمانها 

امل�صاطر املتبعة معقدة ومكلفة، 60 % تعترب اأن ال�صفقات العمومية لي�صت بال�صرورة 

�صفافة واأن التحويالت املالية الغري م�صروعة لي�صت ناذرة.

هذا من باب الت�صخي�ش العام، ودون اخلو�ش يف املراحل املهمة التي مرت منها 

بني  ما  الإ�صالح  باأهداف  فقط  ف�صاأذكر  العمومية،  لل�صفقات  التنظيمية  القوانني 

1998 و2007 وهي:
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• ال�صفافية يف مترير ال�صفقات وحماربة التحايل والف�صاد؛

• امل�صاواة يف معاجلة امللفات ويف �صمان حقوق املتناف�صني؛

• اللجوء اإىل املناف�صة والرفع من جناعة النفقات وتب�صيط وتو�صيح امل�صاطر؛

• اإقرار م�صوؤولية الآمرين بال�صرف؛

• البحث عن الإجناز واإ�صفاء �صفة التعاقد على العالقات بني الإدارات املركزية 

ومرافقها غري املمركزة.

تلك هي الأهداف امل�صطرة، غري اأنه مل يتم حتقيقها بال�صكل املبتغى.

اأ�صكال  ثالثة  ت�صمل  العمومية  فال�صفقات  الكمي،  التحليل  اأتناول  �صوف  الآن 

له  الثالثة  الأ�صكال  من  �صكل  وكل  الأ�صغال.  ثم  املقتنيات  اخلدمات،  يف:  م�صنفة 

قوانني تنظمه.

قد عرفت  العمومية  ال�صفقات  اأن   2000 ل�صنة  الأوىل  �صنني  الع�صر  فاملالحظ يف 

وترية منو جد مهمة من 17 مليار اإىل 39 مليار درهم  �صنة 2002 ثم اإىل 160 مليار 

ال�صنتني  خالل  اأنه  رغم  و2013،   2012 �صنة  احلال  وهو   ،2011 �صنة  خالل  درهم 

بالن�صبة للدولة من  التي مت�ش ال�صتثمار  النفقات  ن�صبيا من  التقلي�ش  الأخريتني مت 

اأجل تقلي�ش عجز امليزان التجاري.

اإ�صهار  العمومية متر ب�صكل كبري جدا بال�صفقات املربمة مع  ال�صفقات 

م�صبق، les appels d’offres ouverts،les appels d’offres restreints، والذي 

ميثل ما بني 5 اإىل 6 % فقط، واملالحظ يف هذا امليدان، اأنه ميكن القول باأن هناك 

نوعا من ال�صفافية اإىل حد ما، رغم اأن عدد ال�صركات التي ت�صاهم هو جد حمدود.

ووفق الوثائق التي اأعددتها فاملعدل ال�صنوي لنمو القت�صاد الوطني اإىل حدود 

2006 هو 5.4 %، اأما وترية منو ال�صفقات العمومية فهي 6.4 %، و بالتايل نالحظ 
اأن نفقات الدولة ت�صري يف نف�ش اجتاه تطور القت�صاد.

بعد �صنة 2007 وقع تغري كبري، حيث لحظنا باأن وترية منو ال�صفقات العمومية 

وكذا م�صاريف الدولة اأ�صبحت مرتفعة ب�صكل مهم، وذلك بن�صبة 30 % �صنويا.

يف نف�ش الفرتة، يظل القت�صاد الوطني يف مرحلة منو، لكن اأقل مما كان عليه 

يف ال�صنوات ال�صابقة، اأي 4.6 % بالن�صبة للخم�ش �صنوات، حيث كان حمددا يف ال�صابق 

يف 5.4 %.
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تنمية  ت�صاهم يف  العمومية مل  لل�صفقات  املهمة  الوترية  اأن هذه  ن�صتنتج  هنا  من 

القت�صاد الوطني، الذي ظل اأقل منوا مما كان عليه يف ال�صنوات ال�صابقة.

بطبيعة احلال، يجب الأخذ بعني العتبار امليدان الفالحي، حيث كان الإنتاج ما 

بني 2007 اإىل 2011 اأف�صل من ال�صنوات ال�صابقة.

�صاهمت  العمومية  ال�صفقات  باأن  تبني  التي  الأخرى  الأرقام  بع�ش  يلي  وفيما 

النقط  بني  من  وهذه  الداخلي.  الناجت  ح�صاب  على  ال�صترياد  وترية  يف  باخل�صو�ش 

التي تو�صح ب�صكل جزئي �صبب التفاقم الذي عرفه عجز ميزان التبادل اخلارجي.

بالن�صبة لل�صركات العمومية املهمة نالحظ اأن معدل حمتوى ا�صتثمارات املقاولت 

واملوؤ�ص�صات العمومية من ال�صترياد يفوق 45 %، كما اأن هناك تركيز كبري يف ال�صفقات 

العمومية بقيمة 57 % من القيم، وهو ما له تاأثري كبري على القت�صاد الوطني. وهذا 

النوع من ال�صفقات يتجه غالبا نحو �صركات اأجنبية بدون موازاة مع الإنتاج الوطني 

ودون اأن يكون هناك ربط مع ال�صركات املحلية.

هنا �صوف اأ�صتعر�ش بع�ش خال�صات التحليل الكمي:

اأول، هناك غياب اآليات قادرة على تاأمني ال�صتفادة بطريقة اأمثل من الإمكانات 

التي توفرها ال�صفقات العمومية من اأجل �صمان القت�صاد الوطني، وبالتايل دعم 

النمو وال�صغل. وهي خال�صة مهمة، ذلك اأننا حني نت�صاءل عن هذه ال�صفقات، 160 

�أو 170 مليار التي يتم �صرفها كل �صنة، فكم تنتج من قيمة م�صافة يف البلد؟ كم 

ال�صركات؟ ل جند جوابا. وهذا يف حد ذاته  تنتج من  ال�صغل؟ كم  حتدث من فر�ش 

ي�صكل ت�صخي�صا، لأن ال�صوؤال الذي لي�ش له جواب، يعني باأنه لي�ش هناك من يقوم بهذه 

املقاربة املهمة.

هذا اإ�صافة اإىل الأثر ال�صعيف لنمو ال�صفقات العمومية على منو القيمة امل�صافة 

العموميون  امل�صرتون  به  يقوم  الذي  ال�صترياد  حجم  يف  كبري  ارتفاع  ب�صبب  املحلية 

بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، اإذ لي�ش هناك ما يفر�ش على  امل�صرتي العمومي، �صواء 

يف الإدارة املركزية اأو يف ال�صركات العمومية، اأو يف الإدارات املحلية، كما ل يوجد اأي 

قانون يرغمه، على تو�صيح ال�صبب يف اختيار ال�صلع امل�صتوردة عو�ش ال�صلع املحلية. 

هذه الظاهرة لها اأثر �صلبي على منو ال�صفقات العمومية وكذا على توازن امليزان 

اأكرث  ب�صكل  التجاري  امليزان  عجز  يتفاقم  ال�صترياد،  ن�صبة  ترتفع  فحينما  التجاري، 

من  املزيد  حتقيق  تتيح  اأن  �صاأنها  من  التي  املنا�صبة  الآليات  حتديد  يجب  لذا  حدة. 

القيمة امل�صافة املحلية يف تغطية حاجيات ال�صفقات العمومية على م�صتوى تعامل 
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الإدارة وكذلك من حيث امل�صاطر، فامل�صطرة التي تقدم وقتا حمدودا لتوفري طلب ما 

بدون ا�صت�صارة مع املنتجني الوطنيني تعيق هوؤلء املنتجني يف ال�صتجابة لهذا الطلب 

اخلا�ش.

جند مثال يف املوؤ�ص�صات واملقاولت العمومية جلوءا مكثفا لال�صترياد عرب �صفقات 

�صخمة ي�صعب حتمل اأعبائها لأن مبلغها يكون مهما ب�صكل كبري.

بحجم  يتعلق  فيما  العموميني  الفاعلني  خمتلف  بني  كبرية  فوارق  اأي�صا  هناك 

ال�صفقات واأ�صكال التفويت وطبيعة امل�صرتيات.

املالحظ ب�صكل عام هو اأنه يف اأغلب الأحيان، ي�صهر الأ�صخا�ش على تطبيق امل�صطرة، 

لكن يف بع�ش الأحيان يتعذر عليهم التعامل مع فاعل وطني واحد لتكوين ناجت 

وطني بهدف خلق قيمة م�صافة وطنية.

املبادئ  ببع�ش  واأذكر  الإ�صرتاتيجية،  والتو�صيات  التوجيهات  اإىل  اأنتقل  الآن 

الأ�صا�صية التي ل ميكن تغيريها:

من  م�صتوى  على  احلر�ش  مع  العمومية  املوؤ�ص�صات  حاجيات  تغطية  يجب  اأول،   •
اجلودة والأداء الذي ي�صتجيب لأكرث املعايري تقدما، هذا يعني اأنه اإذا كان هناك اإ�صالح 

ق�صد ت�صجيع الإنتاج الوطني، فيجب مراعاة �صمان اجلودة وكذا املعايري املعمول بها 

دوليا.

املواقع  اكت�صاب  التناف�صية وعلى  تنمية  القت�صادي والعمل على  الن�صيج  تقوية   •
قدرة  لديها  التي  ال�صركات  عرب  الدويل،  وكذا  الوطني  امل�صتوى  على  ال�صفقات  يف 

ال�صتجابة حلاجيات الإدارة املركزية وكذا القدرة التناف�صية يف اخلارج، وهذا بطبيعة 

احلال، بالن�صبة للتوجهات ال�صيا�صية للمغرب جتاه اإفريقيا، فال�صركات التي تعمل مع 

الإدارة العمومية وال�صركات الوطنية ميكنها اأن تقدم خدماتها ومنتوجاتها للبلدان 

الإفريقية التي تكون يف م�صتوى منو ل ي�صمح لها باقتناء نف�ش اخلدمات، نظرا لنعدام 

اأو  اأوروبا  من  واملنتوجات  اخلدمات  من  حاجياتها  تقتني  لكي  املالية  الإمكانيات 

التاأثري  ذات  ال�صركات  بع�ش  لتنمية  فر�ش  لديه  املغرب  اإذن،  ال�صني.  من  اأو  اأمريكا 

بالن�صبة لل�صفقات العمومية يف البلد، واملتوفرة على  اإمكانيات ت�صدير منتوجها.

• ا�صتثمار خ�صو�صيات وقدرات العر�ش املحلي، مع تدعيم هذا العر�ش بالتحفيز 
مراكز  من  مركزا  اأن  فلنفرت�ش  ال�صدد،  هذا  يف  مثال  اأقدم  و�صوف  التجديد،  على 

هذا  اإنتاج  ميكنه  ممن  اقرتاح  تقدمي  هي  فالطريقة  معينا،  منتوجا  يريد  الدولة 

املنتوج.
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�صوف منر مبرحلة اأوىل هي مرحلة التجريب، بعد ذلك منر اإىل مرحلة التجريب 

على اأر�ش الواقع،بعد ذلك، واإذا ثبت جناح املنتوج، ميكن املرور اإىل الطريقة الأخرية 

لإبرام ال�صفقة ب�صكل عام.

�صوف اأقدم كذلك مثال يف هذا الباب، فمدونة ال�صري اجلديدة ن�صت على اأنه �صوف 

الطلب على  اإن�صاوؤها بطريقة تقدمي  بالإمكان  اإلكرتونية، وكان  رادارات  اإن�صاء  يتم 

�صبيل جتربتها، واإذا ثبت جناح التجربة، ن�صرع يف املناف�صة. بينما يف الواقع فاإن طلب 

طريقة  لأن  مغربي  فاعل  كل  اإق�صاء  مت  حيث  مرجعية،  �صروطا  و�صع  العرو�ش 

املعاملة ل ت�صمح له بالدخول يف املناف�صة.

وهذا ما اأوؤكده يف هذا اخل�صو�ش، وهو ما يتعلق بالتخطيط مع ا�صتباق احلاجيات 

عرب اإطالق برامج رائدة قادرة على الرفع من درجة التحكم يف احلاجيات امل�صتهدفة، 

لبع�ش  فر�ش  اإعطاء  مع  امل�صتقبلية  احلاجيات  يو�صح  برنامج  حتديد  عرب  وذلك 

�صكل  املنتوجات، على  اأو  الوطني لقتناء اخلدمات  ال�صوق  والعاملني يف  املتدخلني 

جتربة.

بالن�صبة للتو�صيات، لقد مت اإجمالها يف حمورين:

الأهداف  مي�ش  الثاين،  اجلانب  وامل�صطرية.  القانونية  اجلوانب  مي�ش  الأول  املحور 

الإ�صرتاتيجية.

يف املحور الأول:

نلح  نقطة  وهي  العمومية.  لل�صفقات  قانون  وو�صع  الن�صو�ش  بني  املالءمة   •
لل�صفقات  اإطار  قانون  لإ�صدار  خا�ش  ب�صكل  الربملان  تخ�ش  كبري،  ب�صكل  عليها 

العمومية.

العمومية،  ال�صفقات  اإبرام  كيفية  يو�صح  ن�ش  لدينا  لأن  القانون،  بهذا  نطالب 

لكن هذا الن�ش ي�صري فقط اإىل املعاملة وكيفية تقدمي طلب العر�ش وفتح الأظرفة 

ومقارنة العرو�ش، دون اأن يقدم لنا الهدف ال�صيا�صي من ال�صفقات العمومية.

نطالب بقانون عام يو�صح الهدف، ويوؤكد على مبداأ ال�صفافية واملناف�صة، ون�صيف 

على ذلك الأهداف القت�صادية: ماهي فر�ش ال�صغل التي مت خلقها؟ ماهي القيمة 

امل�صافة التي مت خلقها؟ ما هو عدد ال�صركات التي متت تنميتها اأو خلقها؟ما هو عدد 

ال�صركات اأو املنتوجات التي اأ�صبحت قابلة للت�صدير؟ 
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هناك بع�ش التو�صيات املدققة، �صوف اأمر عليها :

• دعم املناف�صة وال�صفافية واملراقبة الفعالة، حيث اأنه الآن هناك مراقبة ن�صميها 
قبلية، ويجب تعزيزها مبراقبة بعدية، ونرتك املجال لالأ�صخا�ش لتنظيم �صفقاتهم. 

على �صبيل املثال، ال�صفقات بقيمة 100 مليون درهم واأكرث يجب اأن تراقب ب�صكل 

كلي.

عن  نت�صاءل  اأن  يجب  درهم،  مليون   100 ال�صفقة  قيمة  تكون  حينما  كذلك 

التعامل؟  من مت  مع  خلقها؟  التي مت  ال�صغل  فر�ش  ما هي  ال�صترياد،  من  حمتواها 

ومن الواجب على امل�صرتي اأن يديل باملعطيات التي مت الرتكيز عليها لكي ياأخذ بذلك 

الختيار.

الأطراف،  بني  العالقة  التوازن يف  بال�صرف وحت�صني  الآمرين  م�صوؤولية  تقوية   •
اأو  ال�صركة  امل�صرتي وما بني  فالعالقة بني املتعاملني يف ال�صفقات العمومية ما بني 

التي توؤدي اخلدمة غري متوازنة اأ�صال؛

• حتديد حالت تنازع امل�صالح، ال�صيء الذي يتطلب بالن�صبة للمجل�ش القت�صادي 

املزيد من القوانني، لأن الطعون وحل النزاعات لي�صت فعالة.

من حيث اجلوانب الإ�صرتاتيجية:

وزير  ال�صيد  اأثارها  قد  نقطة  وهي  ال�صناعي،  التعوي�ش  اإجبارية  اإقرار  نقرتح   •

ال�صناعة اأخريا.

اأود اأن اأ�صري فقط اإىل اأن الأ�صل يف هذه التو�صية هو الختيارية يف التعوي�ش، غري 

اأننا نطالب باإقرار الإجبارية يف هذا املجال.

• ت�صجيع اإنتاج القيمة امل�صافة املحلية؛

اإطار برامج متجددة، مبعنى حتديد برنامج  الإ�صرتاتيجية يف  امل�صرتيات  حتديد   •

امل�صرتيات التي متكن من خلق فر�ش اإنتاج جديدة يف املغرب؛

• ت�صجيع ومواكبة املقاولت ال�صغرى واملتو�صطة.

وبحكم ا�صتغايل يف امليدان البنكي، �صوف اأقدم لكم حتليال ن�صتغل به يف الأبناك. 

يف العديد من الأحيان، تعاين املقاولت ال�صغرى واملتو�صطة من م�صكل التمويل، وهو 

اأ�صعب امل�صاكل، فنقرتح يف هذا الإطار:
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• اأول، اأن تهتم الدولة مبجال التمويل يف ميدان ال�صفقات، لأن �صعوبة التمويل 

تطرح حني تكون ال�صفقة مربمة مع الدولة؛

• يجب حتديد قدر معني من ال�صفقات التي تعطى لل�صركات اجلديدة؛

ال�صغرى  املقاولت  اإ�صارة  رهن  العمومية  ال�صفقات  بو�صع ح�صة من  نطالب   •

واملتو�صطة؛

• املواكبة القانونية ككيفية ملء ملف ال�صفقات العمومية. وقد لحظنا هذا يف 

العديد من الدول الأكرث منوا يف اأوروبا، الوليات املتحدة، فهناك برامج تعمل بهذه 

الطريقة.

التي  الن�صو�ش  جميع  يف  باأن  لحظنا  حيث  الجتماعي،  القت�صاد  ت�صجيع   •

تفتقر  املحلي،  امل�صتوى  على  وكذا  املركز  م�صتوى  على  العمومية  ال�صفقات  تخ�ش 

للربط  اأ�صا�صي  الذي هو مكون  الجتماعي  القت�صاد  م�صاعدة  باأنه يجب  يفيد  لبند 

الجتماعي ما بني النا�ش؛

• اآخر تو�صية، هي تنظيم مركزية للم�صرتيات. هذه املركزية لها عدة اأهداف:

• التتبع، وذلك عرب تاأطري امل�صرتين وتكوينهم وتاأهيلهم؛

ال�صفقات  ميدان  يف  والجتماعي  القت�صادي  املجل�ش  تو�صيات  احرتام   •
العمومية.
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ور�صة العمل املخ�ص�صة لتدار�ش

»مقومات النموذج التنموي البديل«
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»ق�سور متويل القت�ساد الوطني«

حممد بدير، 

رئي�ش قطب ب�صندوق ال�صمان املركزي 

يعني  الوطني  القت�صاد  متويل  عن  احلديث  كون  من  تنبع  املو�صوع  اأهمية 

ال�صيا�صة  النقدية،  ال�صيا�صة  امليدان:  هذا  يف  مهمة  �صيا�صات  اأربع  دمج  بال�صرورة 

املوازناتية، �صيا�صة �صعر ال�صرف وال�صيا�صة القت�صادية.

كذلك، تتجلى اأهمية املو�صوع يف كوننا ن�صمع حاليا من احلكومة اأن هناك اأزمة، 

التمويل، وهذا  النمو، بل على م�صتوى  وهي يف احلقيقة غري موجودة على م�صتوى 

بنموذج  بالأ�صا�ش  مرتبط  التمويل  م�صاكل  من  فجزء  الرتكيز.  من  الكثري  ي�صتدعي 

النمو، وهو ما �صي�صكل بداية مداخلتي، اإ�صافة اإىل م�صاكل اأخرى مرتبطة بالقطاع 

البنكي و�صوق الر�صاميل، لن اأتطرق لها لإكراه الوقت.

هناك حاليا اأزمة لل�صيولة باملغرب، ابتداأت يف 2006 كما تالحظون يف ال�صورة، 

فاللون الأزرق يعني توفر ال�صيولة لدى الأبناك، التي انتقلت مثال اإىل 42 مليار درهم 

كاحتياطي  درهم  مليار   48 اأداء  الأبناك  على  املتعني  من  كان  ولكن   ،2006 �صنة 

لتجميدها يف بنك املغرب تطبيقا للقانون البنكي، مما يعني اأن هناك عجزا بقيمة 

6 ماليري درهم، ومنذ ذاك احلني والعجز يتفاقم حتى انتقل اإىل 11 مليار يف �صنة 
2008 و16 مليار �صنة 2009. غري اأنه ابتداء من �صنة 2011 ا�صتفحل العجز، فلم تعد 
الأبناك تتوفر على ال�صيولة، ومل يعد من املمكن تزويد بنك املغرب بذلك الحتياطي 

م�صكل  الودائع. وجمرد وجود  %16.5 من  يعادل  ما   2003 �صنة  ي�صكل  كان  الذي 

�صيولة لدى الأبناك يعني اأن النقد �صيقل، وهو ما نالحظه يف ال�صورة، فقد انخف�صت 

الن�صبة  من 16 % �صنة 2007 اإىل 3 % �صنة 2014.

اأو تراجع النقد يعني تراجع الودائع، وهو ما نالحظه يف هذا  اأن قلة  ومعلوم 

 %  2 2007 ثم حت�صنت ب  % �صنة   18 اإىل  الودائع انخف�صت  ن�صبة  اأن  املنحى، حيث 

�صنة 2012، وهذا ينعك�ش على القرو�ش البنكية التي بدورها توؤدي اإىل ارتفاع �صعر 

على  الفائدة  ن�صبة  هنا  اخرتت  وقد  الثاين،  املنحى  يف  �صنالحظه  ما  وهو  الفائدة، 

�صندات اخلزينة منوذجا.
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لكن اإن كان م�صكل ال�صيولة قد ابتداأ مع �صنة 2007 و2008 فاإنه، بف�صل ال�صيا�صات 

النقدية، ح�صل ا�صتقرار ل�صعر الفائدة ما بني 2008 و 2011، غري اأن هذه ال�صيا�صات 

اأبانت عن عجزها واإخفاقها فعادت ن�صب الفائدة اإىل الت�صاعد منذ 2011. 

ملاذا اخرتت ن�صبة الفائدة على ال�صندات؟ لأنها تدل على تنامي ن�صب الفائدة على 

 la dette باعتبارها  اخلزينة  ف�صندات  الوطني ككل،  لالقت�صاد  املمنوحة  القرو�ش 

على  الفائدة  قيمة  فاإن  خماطر،  غياب  ظل  يف  للدولة،  املمنوحة   souveraine
اخلا�ش  للقطاع  بالن�صبة  لكن  البنكية،  املنظومة  تعتمدها  قيمة  اأقل  هي  ال�صندات 

 ،Spread وال�صركات فاإنهم يخ�صعون لهذه القيمة اإ�صافة اإىل ن�صبة املخاطر امل�صماة

ومبا اأن الفائدة على ال�صندات يف ارتفاع مطرد، فنف�ش الأمر �صي�صري على املقاولت 

واخلوا�ش وغريهم. وهذا املنحى الت�صاعدي �صي�صر بال�صتثمار وبالتايل النمو.

ال�صيا�صة النقدية التي ا�صتعملتها الدولة حلفظ ا�صتقرار �صعر الفائدة هي تخفي�ش 

بنك املغرب لن�صبة الحتياطات املفرو�صة على الأبناك من  16 % �صنة 2003 اإىل 

2 %، وهو ما ميكن معه القول اأن هذه الحتياطات الإجبارية مل يعد لها وجود. 
ويف نف�ش الوقت وبغر�ش امت�صا�ش اأزمة ال�صيولة، عمد بنك الغرب اإىل �صخ �صيولة 

مليار يف   83 اإىل   2009 �صنة  مليار   27 من   انتقلت  لالأبناك، حيث  قرو�ش  مبنح 

2013، ويف مار�ش 2014 بلغت 72 مليار.

عندما يطرح هذا امل�صكل، يجب البحث يف مكونات الكتلة النقدية الثالث واأيها 

ال�صعبة،  العملة  ال�صيولة، وهذه املكونات هي: الحتياطي من  امل�صوؤول عن تناق�ش 

هذا  اإىل  فبالنظر  للدولة.  املمنوحة  القرتا�صات  ثم  الوطني  القت�صاد  اقرتا�صات 

املنحى البني اخلا�ش باحتياطي العملة ال�صعبة، ندرك اأنه ال�صبب يف تراجع ال�صيولة 

البنكية منذ �صنة 2007 و2008، اإذ انخف�ش ب 2 % لي�صل اأق�صى حد له يف 2012 

منخف�صا  ب 15 %.

باعتباره  ال�صعبة  العملة  احتياطي  انخف�ش  ملاذا  نف�صه:  يطرح  الذي  ال�صوؤال 

اأ�صل امل�صكل؟ لبد هنا من الرجوع اإىل منوذج النمو والبحث يف ثغراته. تالحظون 

هنا اأن نزيف الحتياطي الذي انخف�ش من 208 مليار درهم اإىل 144 مليار درهم 

�صنة 2012، اأي انخف�ش من ما يعادل 9 اأ�صهر من الواردات اإىل 4 اأ�صهر منها، ومرد 

ذلك اإىل عجز امليزان التجاري، الذي انعك�ش اأي�صا على مدفوعات هذا امليزان الذي 

بلغ 10 % من الناجت الوطني اخلام ، اأي اأن العجز يفوق 80 مليار درهم. واأ�صري اإىل 

اأن هذا العجز يف امليزان التجاري، اأي الفرق بني الواردات وال�صادرات، يفر�ش علينا 

دفع قيمة الفائ�ش للفرقاء اخلارجيني باحتياطي العملة ال�صعبة.
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التنموي احلايل، حيث كلما  اإخفاقات منوذجنا  البحث يف دواعي  اإذن لبد من 

ارتفع الناجت الداخلي اخلام ب 1 % ترتفع الواردات ب 1.5 %. هناك اأي�صا تراجع 

اإذ مل نعد ن�صنع املواد التي ن�صتهلكها فن�صطر ل�صتريادها، لذا  مهول يف ال�صناعة، 

فقدت ال�صناعة 100.000 من�صب �صغل يف الأربع �صنوات الأخرية، اأي مبعدل 25.000 

من�صب �صنويا. كذلك، فاإن 82 % من ا�صتهالك قطاع ال�صيارات و�صناعة الطريان من 

املواد الأولية والن�صف م�صنعة م�صتوردة، وما ن�صمعه من تقدم هذه ال�صناعة هو جمرد 

ذر للرماد يف العيون. حتى معدات التجهيز، كلها م�صتوردة، و42 % من مدخالت 

ال�صعبة  العملة  خمزون  تراجع  مع  العجز  يعمق  طبعا  وهذا  م�صتوردة.  املقاولت 

تراجع  وبالتايل  القرتا�صات،  ن�صبة  معها  تنخف�ش  �صيولة  اأزمة  يخلق  الذي  والنقد 

ال�صتثمار والنمو فرتتفع البطالة وهكذا. فهي اأمور مت�صل�صلة، وحلل امل�صكل لبد من 

اإعادة النظر يف م�صدره الأ�صلي، اأي منوذج النمو.

بني  التوفيق  العمومية  ال�صيا�صات  على  ي�صعب  اقت�صادية،  املاكرو  الناحية  من 

الأهداف الثالث: التحكم يف الت�صخم وحتقيق انفتاح القت�صاد الوطني مع احلفاظ 

على �صعر ال�صرف ثابتا. وكان ينبغي على بنك املغرب مراجعة �صعر ال�صرف وحتريره، 

فهذا كان خطاأ احلكومة احلالية و�صابقاتها، فلو اأن ال�صترياد ا�صتمر يف الرتفاع فاإن 

20 درهما، و�صيقل  اإىل   11 الأورو من  �صعر  له، و�صينتقل  �صعر ال�صرف �صريتفع تبعا 

ال�صترياد فنبلغ التوازن يف املبادلت التجارية، وهكذا �صنحافظ على املدخرات من 

العملة ال�صعبة. هذا فيما يخ�ش م�صكل ال�صيولة.

مبجرد  يظهر  خ�صا�ش  وهو  التمويل،  يف  املهول  اخل�صا�ش  هو  الثاين  امل�صكل 

مقارنة ال�صتثمار الوطني مع الدخار الوطني، فادخارنا ل يكفي لتغطية حاجيات 

ال�صتثمار بفارق يقارب 10 % من الناجت الداخلي اخلام، اأي اأننا بحاجة اإىل 80 مليار 

درهم كادخار لأجل تغطية نفقات ال�صتثمار. اأمام هذا الو�صع ن�صطر اإىل الدخار 

اإىل �صنة  اأي املديوينة، واإن ا�صتمر احلال على ما هو عليه ف�صنعود باملغرب  الأجنبي، 

.1984

لي�ش  التنموي  منوذجنا  لأن  ال�صتثمار؟  تغطية  عن  باملغرب  الدخار  يعجز  ملاذا 

مبنيا على الدخار بل على ال�صتهالك - كما قال ال�صيد الوزير �صابقا - فقد انتقل 

ال�صتهالك من  264 مليار درهم �صنة 2001 اإىل 473 مليار درهم، اأي بحوايل ال�صعف، 

�صنة 2011.
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اأن الدخل ارتفع  % �صنويا، يف حني   10 وترية ارتفاع ال�صتهالك كانت حوايل 

اإىل الدخار الذي �صرع يف ا�صتهالكه بدوره، لتنخف�ش ن�صبة  %، ومرد الفارق   7 ب 

الدخار من 21 % يف 2001 اإىل 16 % �صنة 2011، فالنموذج التنموي الذي حتدث 

عنه ال�صيد الوزير قائال اأنه مبني على ال�صتهالك، واأنه مازال هناك اأمل يف اإ�صالحه، 

اأن  اأنه بهذه الوترية لن جند �صبيال لتمويل ال�صتثمار. وا�صمحوا يل  اأرد عيه بقويل 

% من الدخل،   84 اأعطي مثال بال�صني ال�صعبية، فا�صتهالك الأ�صر املغربية ي�صكل 

ي�صتهلكون  هناك  فالنا�ش   ،%  47 ال�صني  والأ�صر يف  الإدارة  ا�صتهالك  ي�صكل  بينما 

اأقل مما ينتجون، فيدخرون وي�صتثمرون، مما �صاعد على تقدمهم، اأما نحن فمثلنا 

كمثل رب اأ�صرة يتقا�صى 1000 درهم وينفق 3000 درهم ! فالبد من اإعادة النظر 

يف هذا النموذج.

والأدهى مما �صبق اأن الدولة التي يفرت�ش اأن تقدم املثال، بدورها ت�صتهلك اأكرث 

من مداخيلها، قبل �صنة 2010 كانت الأحوال �صليمة لأن ميزانية الت�صيري كانت اأقل 

من املداخيل العادية، وما تبقى يوجه لتمويل ال�صتثمار، لكن ابتداء من 2010 مل 

تعد املداخيل العادية تكفي لتمويل ميزانية ت�صيري الدولة، فكان احلل هو القرو�ش 

لتغطية احلاجيات ال�صتهالكية. واإن مل تكن الدولة تقوم بالدخار فمن �صيقوم به؟ !

هذه ال�صورة تلخ�ش كل �صيء، فهناك حلقة مفرغة للنموذج التنموي احلايل، 

وكما جاء على ل�صان ال�صيد الوزير، مت رفع الطلب الداخلي اأي ال�صتهالك وال�صتثمار 

لرفع ن�صبة النمو، لكن الواقع اأن النمو باملغرب هم الواردات، مما عمق عجز امليزان 

التجاري اخلارجي الأمر الذي اأنق�ش احتياطنا من العملة ال�صعبة ومعه ال�صيولة ثم 

ال�صتثمار فالنمو، ف�صرنا اأمام نتيجة عك�صية.
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»التقييم الكمي لفعالية ال�سيا�سات العمومية

 يف ميدان ال�سحة والتعليم على امل�ستوى اجلهوي«

حممد كرمي،

 اأ�صتاذ بجامعة حممد اخلام�ش

 ال�صوي�صي- كلية احلقوق ، �صال

اأريد اأن اأو�صح م�صاألة مهمة لكي نفهم املو�صوع الأ�صا�صي لهذا اللقاء، فعندما اأريد 

الناجت  ياأتي هذا  اأين  الإنتاج »l’offre ou la production«، من  اأو  العر�ش  تقدمي 

 ،le travail et le capital الراأ�صمال،  ومن  العمل  من  يتاأتى  اإنه  اخلام؟  الداخلي 

 Harod)دومار هارولد  قبيل  من  وال�صتينات  اخلم�صينات  �صنوات  خالل  فاملنظرون 

�صولوو (Robert Solow) و لوكا�ش  (Lucas) يرجعون الأمر  روبري   ،(Daumart
لكرثة الإنتاج، ولكن مل يجدوا لذلك تف�صريا.

�أو   70 ت�صبح  الوقت  فمع  مثال،  وحدة   60 واأنتجنا  والراأ�صمال  بالعمل  قمنا  اإذا 

 le résidu de  80، الت�صاوؤل اإذن عن م�صدر الفرق اأي هذه ال 20؟ هذا ما ي�صمى ب
Rumart et Lucas وجد اجلواب،  solow، وبعد تطور النظرية القت�صادية ومع 

وهو ما نبحث عنه يف املغرب.

وجد اأن الفرق تاأتى من التعليم وال�صحة، فالدولة التي تتوفر على تعليم جيد 

واملوؤ�ص�صات  اجليدة  احلكامة  من  كذلك  اأكرث،  تنتج  ملواطنيها  �صحية  ظروف  وتوفر 

اإنتاج،   الأ�صياء ت�صكل عوامل  ال�صوي، بالإ�صافة للطاقة، كل هذه  والنظام الق�صائي 

اإن كانت يف الجتاه  des facteurs de production، هناك كذلك نفقات الدولة 
ال�صحيح، اإذ اأي�صا ت�صاهم يف الرفع من الإنتاج بت�صجيعها للمقاولت.

كل ما ذكرته من حمددات هي كونية ومعروفة لدى جميع دول العامل، لكن ما يجب 

معرفته هو اأيها الأ�صلح بالن�صبة للمغرب لكي نرفع من الإنتاج؟ هل البحث العلمي اأم 

التعليم وال�صحة اأم اأن تكون حكامة جيدة؟ ما هي املقاربة حمور هذا اللقاء؟

هناك من �صيقول اإن اأزلنا العراقيل �صريتفع الإنتاج، هذا جيد، ولكن اأنا اأقول اأن 

هناك مقاربة اأخرى، فعندنا ميزانيات ومدخالت ويجب اأن نقوم بتقييمها، ومعرفة 

اأو  العلمي  البحث  اأو  ال�صحة  الإنتاج، هل  ا�صتثمرت فيه �صريفع من  اإن  الذي  املجال 

التجهيزات الأ�صا�صية اإىل غري ذلك.
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القت�صاد   ،l’économétrie de panel ت�صمى  اأداة  �صاأ�صتعمل  التقييم  هذا  يف 

بها  درا�صة قمت  باملغرب، وهذه  16 جهة  املجموعات، فهناك  املطبق على  القيا�صي 

لفائدة مكتب دويل بلجيكي والحتاد الأوربي، و�صاأتقا�صم معكم نتائج هذه الدرا�صة 

لأول مرة.

اأخدت كعينة يف هذه الدرا�صة جهات اململكة، واعتمدت على عدة متغريات، منها 

ال�صحة والتعليم.

�أي   la régression multiple بالن�صبة للمنهجية �صاأ�صتعمل مناذج ما ي�صمى ب 

النحدار املتعدد وهو مطبق على 16 جهة باملغرب، مع البحث هل هناك اختالفات 

بني هذه اجلهات اأم ل؟

�صنة  الكلمة، فمن  ا�صتعملت قاعدة معطيات جد ثقيلة مبعنى  بالن�صبة لل�صحة 

موؤ�صرا   28 16 جهة، ولدي  املن�صبة على  2012 كانت فرتة بحثي  �صنة  2000 حتى 
خا�صا بال�صحة ومثلها بالن�صبة للتعليم وهي موؤ�صرات املدخالت، امليزانيات اخلا�صة 

التي  والأرقام  الأثر،  موؤ�صرات  ثم  ت�صرف،  واأين  ولقاحات  م�صت�صفيات  من  بال�صحة 

وقد  وتعليم.  �صحة  من  املخت�صة  الوزارات  عن  �صادرة  ر�صمية  اأرقام  هي  ا�صتعملت 

ا�صتغلنا بكل م�صداقية واأمانة يف جتميع املعطيات.

حالت  ن�صبة  نقط:   3 عن  فقط  �صاأحتدث  املعطيات،  كل  عن  الكالم  ميكنني  ل 

احلموي  الكباد  داء  حالت  ون�صبة  ال�صل  داء  حالت  ون�صبة  (بوحمرون)  احل�صبة 

الفريو�صي الكبدي  وكلها ت�صمى موؤ�صرات الأثر.

بالن�صبة للح�صبة:

لكل  ال�صكان  عدد  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات  عدد  ا�صتعملت  املوؤثرة،  العوامل  ملعرفة 

مراكز الرعاية ال�صحية الأولية، عدد الأ�صرة، عدد الأطباء بوزارة ال�صحة يف جميع 

عدد  العام،  القطاع  اخت�صا�صات  وبجميع  طبيب  لكل  ال�صكان  عدد  التخ�ص�صات، 

الولدة،  بعد  فحو�صات  تلقني  الالئي  الن�صاء  عدد  اخلا�ش،  القطاع  يف  ال�صيادلة 

الأطفال امللقحني �صد احل�صبة الذين ترتواح اأعمارهم بني 12 و23 �صهرا، الأطفال 

امللقحني �صد احل�صبة والذين ترتواح اأعمارهم بني 24 و59 �صهرا، الأطفال امل�صابني 

ب�صوء التغذية.

بالن�صبة لداء ال�صل وداء الكباد احلموي، كانت تقريبا نف�ش املعطيات.



77

وبعد املقارنة والدرا�صة تو�صلت ملا يلي:

على امل�صتوى اجلهوي، وزعت الدرا�صة على مرحلتني، 2002/2004 و2005/2012، 

ملاذا �صنة 2004؟ لأن املغرب بعد 2005 ح�صل على دعم من الحتاد الأوروبي.

 53 ل  ال�صكان  من   100.000 لكل  220 حالة  من  مررنا  احل�صبة:  لداء  بالن�صبة 

على  الفرتتني  بني  بذل  الذي  الكبري  املجهود  هو  واملالحظ  الثانية،  املرحلة  يف 

امل�صتوى الوطني، ولكن على امل�صتوى اجلهوي هناك نتائج جد مهمة بالن�صبة ملناطق 

ال�صحراء، ولدي اأرقام ر�صمية تخ�ش جهة وادي الذهب، جهة العيون، جهة كلميم، 

جهة �صو�ش ما�صة درعة، جهة الغرب، جهة مراك�ش، جهة ال�صرق، كانت لديهم نتائج 

اإيجابية يف املرحلتني.

تاأثري على  له  واللقاحات  ال�صيادلة  انخفا�ش عدد  اأو  ارتفاع  اأن  فاملالحظ مثال 

منتهية  اأو  تاأثري  ذات  اللقاحات غري  تكون  الأمرا�ش. فقد  انخفا�ش هذه  اأو  ارتفاع 

اإىل حالت  اإ�صافة  الأطل�ش، هذا  �صخ�صيا مبناطق  عليه  ما وقفت  وهو  ال�صالحية، 

العدوى. كما اأن هناك جهات تتاأثر بنق�صان عدد الأطباء اأكرث من غريها.

خال�صة القول اأنه يجب ال�صتثمار وتوظيف ميزانية املغرب يف الأ�صياء التي توؤدي 

لالإنتاج، من �صحة وتعليم وبحث علمي وابتكار وحكامة، هذا كله باملوارد املتوفرة 

لدينا رغم حمدوديتها، مع اعتماد التقييم.
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افتتاح اأ�صغال الندوة من طرف ال�صيد حكيم بن�صما�ش

رئي�ش فريق الأ�صالة واملعا�صرة 

اإىل جانب الدكتور حممد ال�صيخ بيد اهلل، رئي�ش جمل�ش امل�صت�صارين

وال�صيدة ميلودة حازب، رئي�صة فريق الأ�صالة واملعا�صرة مبجل�ش النواب
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»النموذج التنموي واإ�سرتاتيجية النهو�ض بالت�سغيل«

عبد ال�صالم ال�صديقي، 

وزير  الت�صغيل وال�صوؤون الجتماعية

اخرتت كمو�صوع للمداخلة »النموذج التنموي وا�صرتاتيجية النهو�ش بالت�صغيل« 

انطالقا، اأول، من اهتماماتنا يف الوزارة التي اأ�صرف عليها، وتعلمون جيدا اأن م�صكلة 

البطالة هي التي تنجح وتف�صل احلكومات يف الدول الدميقراطية، والنا�ش يتتبعون 

يوميا �صري منحنى البطالة وينتظرون بكل عناية درجة انخفا�صه (0.2 �أو 0.3 %).

اأريد فقط اأن اأر�صم اأمامكم لوحة الت�صغيل والبطالة ببالدنا، فهناك، اأول، هيمنة 

لله�صا�صة يف احلياة الإنتاجية، اإذ 66 % من ال�صكان الن�صيطني ي�صتغلون يف قطاعات 

امل�صماة  تلك  هي  عمقها  يف  البطالة  الجتماعية.  التغطية  على  يتوفرون  ول  ه�صة، 

Primo insertion مبعنى �أن 50 % من العاطلني مل ي�صبق لهم اأن مار�صوا العمل، 
بع�ش  العام  القطاع  ففي   ،la segmentation الت�صغيل  نظام  جتزئة  هناك  ثم 

المتيازات، وعموما هناك �صعف يف الت�صغيل املنتج واملالئم.

هناك مفارقات كبرية وتفاوتات على م�صتوى ال�صن، الدبلوم، النوع، مكان الإقامة، 

اأ�صا�صية، وكمثال فبقدر ما يرتفع الإن�صان يف م�صتوى  املناطق، هذه خم�ش تفاوتات 

تكوينه بقدر ما يكون اأكرث عر�صة للبطالة، فينتقل معدل البطالة من 4 % بالن�صبة 

للذين ل تكوين لهم اإىل 20 % بالن�صبة حلاملي ال�صواهد.

من جهة اأخرى، هناك مد انخفا�صي ملعدل البطالة فمن 2000 اإىل 2013 تراجع 

معدل البطالة من 13.4 % اإىل 9.2 % وهذا اأمر جيد، وقد هم هذا النخفا�ش اأ�صا�صا 

لأنهم  بهم،  اأ�صا�صا  اهتمت  للت�صغيل  العمومية  ال�صيا�صات  كل  لأن  ال�صهادات،  حاملي 

الرباط. وهذه  ل�صوارع  ياأتون  اأما غريهم فال  الحتجاج،  القدرة على  لديهم  هم من 

بال�صبط   250.000 العاطلني،  من   %  20 ت�صكل  ال�صهادات  حاملي  من  ال�صريحة 

لديهم البكالوريا وما فوق.

يف 2013 كان 4 عاطلني من اأ�صل 5 قاطنني باملدن، ثلثان منهم يرتاوح �صنهم 

بني 15 و29 �صنة، 26.3 % لديهم �صهادات جامعية، 50 % مل ي�صتغلوا �صابقا، و64 % 

يف حالة بطالة منذ اأكرث من �صنة، فنحن اأمام بطالة بنيوية ولي�صت ظرفية.
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اأ�صال  هي  ال�صغل  لفر�ش  املوفرة  القطاعات  اأن  تعقيدا  الأو�صاع  يزيد  ومما 

القطاعات التي توفره يف حالة ه�صا�صة la précarité، على راأ�صها اخلدمات، باأكرث من 

60 %، الفالحة وال�صناعة علما اأنها الأجدر بتوفري فر�ش العمل.

النمو وحده، واإن كان ذلك يبدو غري  البطالة عن طريق  اإ�صكالية  ل ميكن حل 

يف  �صغل  من�صب   30.000 اإىل   25.000 بني  ما  تخلق  منو  نقطة  كل  لأن  منطقي، 

يفد  جديد  مغربي  مواطن   180.000 ين�صاف  �صنة  كل  اأن  افرت�صنا  فلو  املتو�صط، 

الوافدين  ل�صتيعاب  �صنويا  % كمعدل منو   6 اإجناز  يتطلب  ال�صغل، فهذا  �صوق  على 

اجلدد، فما بالكم بخزان من مليون و50.000 عاطل، فلو اأردنا العتماد على النمو 

للق�صاء على البطالة �صيلزمنا معدل منو 8 % على الأقل على مدى 5 �أو 6 �صنوات.

نحن نخلق يف متو�صط الع�صر �صنوات الأخرية 130.000 من�صب �صغل �صنويا، فتبقى 

50.000 وتن�صاف لرتاكمات اأخرى، فكيف نعالج الأمر؟ لبد من مراجعة منوذجنا 
التنموي. لذا فنحن ب�صدد اإعداد ال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل، �صن�صرع فيها ابتداء 

والجتماعي  ال�صيا�صي  الدخول  بداية  كاملة يف  مهياأة  و�صتكون  املقبل  الأ�صبوع  من 

القادم اأي �صتنرب، وهي ترتكز على اأن ال�صتمرار فيما نحن عليه �صيقودنا اإىل كارثة 

لكرامة  ال�صامن  ال�صغل  وفرة  من  فالبد  وال�صيا�صي،  الجتماعي  ال�صتقرار  تهدد 

املواطن يف احلد الأدنى ملوا�صفات ال�صغل الالئق وال�صمان الجتماعي. �صنعمل على 

واجهتني:

اأول، على كل م�صروع تنموي مهما كان �صغريا اأو كبريا اأن يكون له حمتوى وا�صح 

على  للم�صادقة  وطنية  ب�صدد جلنة  كنا  ثالث  اأو  �صهرين  منذ  فمثال  الت�صغيل،  من 

 2000 خلق  من  فتمكنا  احلكومة،  رئي�ش  ال�صيد  يرتاأ�صها  التي  الكربى  ال�صتثمارات 

من�صب �صغل ب 40 مليار درهم من ال�صتثمارات، فلم اأتقبل الأمر، لأن �صبابنا يعاين 

اجلبائية  كالإعفاءات  الدولة  متنحها  التي  المتيازات  ظل  يف  خ�صو�صا  ين، 
ّ
الأمر

وغريها. فالبد من اإعادة النظر يف القطاعات الواجب العتماد عليها.

التقليدية  القطاعات  من  مبجموعة  العتناء  من  لبد  التب�صيط  من  مبزيد 

تخلق  ل  الواعدة  القطاعات  لأن  واجللد،  الن�صيج  التحويلية،  الفالحية  كال�صناعات 

فر�ش ال�صغل اإل ب�صكل حمدود، وت�صتعمل اأ�صا�صا الراأ�صمال والآليات املتطورة.

نحن يف و�صعية �صت�صتمر اإىل حدود 2020، حيث �صتتح�صن الأمور لأن لدينا اأنا�صا 

الت�صعينات والثمانينات، يف ظل  ال�صغل (180.000) جلهم من مواليد  ي�صلون �صوق 

منو دميغرايف ب 2.8 %. الآن يبدو من التوقعات اأن معدل النمو الدميغرايف انخف�ش 
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يجعلنا  مما   – وال�صكنى  لل�صكان  العام  الإح�صاء  مع  منه  �صنتاأكد   -  %  1 ما دون  اإىل 

نعرف انفراجا دميغرافيا �صينعك�ش على �صوق ال�صغل، فقد ن�صبح يف 2020 م�صتوردين 

لليد العاملة، اأما دون ذلك فالبد من ال�صتغال على اإعادة النظر يف النموذج التنموي، 

ولن اأقدم تو�صيحات اأكرث يف هذا ال�صاأن.

اأ�صا�صي،  التكوين والتعليم كمدخل  الثانية، لبد من النكباب على نظام  امل�صاألة 

والتكوين بالن�صبة لليد العاملة بال�صناعة كما يف الدول املتقدمة، فاأنا اأكرر اأنه من 

ال�صريعة  اأو  الع�صرية  كالآداب  اآفاق،  اإىل  توؤدي  ل  تكوينية  اأمناط  ال�صتمرار يف  العار 

الإ�صالمية اأو التاريخ واجلغرافيا.

�صرنكز على كل ما يتعلق باحلكامة، اإ�صالح �صوق ال�صغل عرب اإجراءين �صنفعلهما 

ونعلم  امل�صتقبلية،  الروؤية  ملنحنا  لل�صغل  الوطني  املر�صد  خلق  اأولهما  ال�صنة:  بداية 

وثانيا  التكوين،  قطاع  يف  حتى  املنبه  دور  لنلعب  القطاعات  خمتلف  يف  حاجياتنا 

اأي�صا،  والكفاءات، وهي معركة ح�صارية  الت�صغيل  لإنعا�ش  الوطنية  الوكالة  اإ�صالح 

اأقولها عن وعي، فهي تهتم الآن بحاملي الدبلومات، يف حني اأن ل �صيء مينع ح�صب 

قانونها الأ�صا�صي اأن تهتم بالآخرين، لبد من تكافوؤ الفر�ش دون حم�صوبية وزبونية، 

فهذا �صيمكننا لوحده من خف�ش البطالة بنقطة ح�صب الدرا�صات املقارنة.

كذلك �صن�صرع يف نظام التعوي�ش عن فقدان ال�صغل مع بداية ال�صنة، الذي �صن�صادق 

التي تفقد  ال�صغيلة  عليه يف املجل�ش احلكومي للخمي�ش املقبل لإنقاذ ولو جزء من 

�صغلها وفق اإجراءات حمددة، وهو اإجراء متقدم ل�صمان احلد الأدنى لكرامة املواطن.
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ور�صة العمل املخ�ص�صة لتدار�ش الق�صايا

املرتبطة بالنموذج التنموي يف اأبعاده امليكرو-اقت�صادية
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»البتكار والبحث العلمي باملغرب«

عمر عطو اليو�صفي، 

رئي�ش ق�صم البتكار والتثمني بوزارة

 التعليم العايل والبحث العلمي

 وتكوين الأطر

اإعطاءكم  خاللها  من  �صاأحاول  والتثمني،  البتكار  مبنظومة  مرتبطة  املداخلة 

فكرة عامة عن املنظومة العامة لالبتكار والتثمني مع بع�ش املوؤ�صرات عن الإجنازات 

التي  الختاللت  لت�صحيح  الوزارة  عمل  برنامج  واأخريا  املنظومة،  بهذه  املرتبطة 

تعرفها املنظومة.

طبعا الكل يعلم اأن البتكار والتطوير ال�صناعي يف ع�صرنا اأ�صبح حمركا اأ�صا�صيا 

ال�صناعي  والتطور  العلمي  البحث  بني  العالقة  فهناك  امل�صتدام،  القت�صادي  للنمو 

الرتباط  �صار  فقد  اأخرى،  جهة  من  القت�صادية  والتناف�صية  جهة،  من  والبتكار 

يف  خا�صة  وطنية،  اقت�صاديات  لبناء  اأ�صا�صيا  �صرطا  البتكار  و�صار  واأمنت  اأوثق 

القت�صاديات ال�صاعدة.

�صديدة،  بتناف�صية  املتميزة  املغربية  للمملكة  اجليو-اقت�صادية  الظرفية  كذلك 

حيث هناك جمموعة من العالقات التجارية التي يطبعها توقيع اتفاقيات التبادل 

نتائج  فيها  يحققق  املغرب  كان  التي  القطاعات  يف  �صديدة  مناف�صة  وهناك  احلر، 

اقت�صادية جيدة.

املوؤكد هو اأن املغرب مع نهاية الت�صعينات ومع اإ�صالح منظومة التكوين والقانون 

01.00، ووعيا باأهمية مو�صوع البتكار والبحث العلمي، هناك �صل�صلة قيم تبتدئ من 
كل ما هو بحث علمي اأ�صا�صي مع تثمينه، ثم الإ�صهام يف تطوير القت�صاد كدور ثالث 

للجامعة، واأي�صا ال�صتفادة من اخلربة اأو التكنولوجيا املتطورة يف اجلامعات وب�صراكة 

مع املقاولت اأو خلق منتجات جديدة اأو مقاولت مبدعة جديدة.

اإيجابي ومالئم لتطور  هذه املنظومة التي ا�صتغلنا عليها تهدف اإىل خلق مناخ 

وتكاثر ال�صركات املبدعة و�صمان موقع املغرب يف اخلارطة الدولية لالبتكار. بطبيعة 

احلال هناك 3 اأنواع من املتدخلني: هناك امل�صتغلون على التن�صيق والتمويل والقيادة 



84

والتطوير  العلمي  للبحث  وزارية  البني  واللجنة  كالوزارة  ال�صرتاتيجيات  وحتديد 

ال�صناعي التي ت�صم خمتلف الإدارات ذات تكوين اأو بحث كالفالحة، ال�صيد البحري، 

للعلوم  الثاين  احل�صن  واأكادميية  العلمي  البحث  وزارة  جانب  اإىل  اآخره،  اإىل  ال�صحة 

والتقنيات. كذلك هناك القطاعات الوزارية كما قلت.

اجلامعات،  امليدان:  يف  امل�صتغلون  الفاعلون  هي  املنظومة  يف  الثانية  املجموعة  

هذا  والتقني،  العلمي  للبحث  الوطني  املركز  الدكتوراه،  ومراكز  البحث  موؤ�ص�صات 

اإ�صافة اإىل القائمني بدور التقييم، وهو ما كان يعرف نق�صا لأن هناك جلان علمية 

تابعة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني واأخرى ت�صكل عند احلاجة، وم�صروع 

خلق الوكالة الوطنية للتقييم الهادف اإىل تكملة املنظومة لت�صبح فاعلة.

عندما نتحدث عن املنظومة  ففيها ا�صرتاتيجيات، اأهمها ا�صرتاتيجية البحث العلمي 

ل�صنة 2006، وحددت خاللها اأولويات وبرنامج عمل ، وكل هذا يف اأفق 2025 بتوافق مع 

اأو باقي الإدارات. ثم هناك ا�صرتاتيجية مغرب البتكار  خمتلف الفاعلني القت�صاديني 

التي راأت النور �صنة 2011 بعد نقا�ش بداأ يف 2009، ت�صم 3 �صركاء اأ�صا�صيني هم وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي وزارة ال�صناعة باعتبارها الفاعل الأ�صا�صي والحتاد العام 

فتحها  الواجب  الأورا�ش  منها حتديد  الغر�ش  كان  ال�صرتاتيجية  املغرب. هذه  ملقاولت 

خللق مناخ مالئم لتطوير الإبداع والبتكار والبحث العلمي والتكنولوجي .

 وبطبيعة احلال هاتان ال�صرتاتيجيتان بهما 4 حماور اأ�صا�صية:

• حمور التمويل، �صواء من حيث امليكانيزمات والآليات املر�صودة لتطوير البحث 

العلمي ب�صفة عامة، كالربامج التي تهدف لتمويل البحث العلمي يف امليادين ذات 

الأولوية كالذي انطلق يف 2013؛

اأجل  من  اجلامعية  املقاولت  حا�صنات  ت�صجيع  هدفها  متويل  اآليات  هناك   •

براءات  ت�صجيل  �صواء  وغر�صها  العلمي  البحث  نتائج  من  النابعة  الأفكار  اكت�صاف 

�صنة  براءة   138 بلغنا  حيث  الخرتاع  براءات  من  الرفع  مت  وهنا  وت�صويقها،  اخرتاع 

2013 م�صجلة من طرف اجلامعات، اأما مرحلة الت�صويق فهذا مو�صوع اآخر؛

الآخر هو خلق مقاولت ل�صتغالل براءات الخرتاع وتطوير منتجات  الطريق   •

اإل  الوزارة  يف  نوؤثر  ل  لأننا  العلمي،  البحث  نطاق  عن  يخرج  هذا  طبعا  وت�صويقها. 

على حلقة اأو حلقتني مرتبطة بن�صر ثقافة البتكار واحل�ش املقاولتي، الدعم املبا�صر 

حلاملي امل�صاريع وتطوير الفكرة، ثم هناك حلقات اأخرى فيها الأبناك والتمويالت 

وجو الأعمال ب�صفة عامة. هذا يهم خمتلف الفاعلني.



85

ا�صمحوا يل ب�صرد بع�ش الربامج التي ن�صتغل عليها لتطوير املنظومة:

• بنية الواجهات: اجلامعة-املقاولة، هذه البنيات نقوم بتقييمها منذ 10 �صنوات 

بهدف خلق بنيات يف اجلامعات على �صكل واجهة للجامعة ت�صبط ما يقع باجلامعة 

واملعارف والتكنولوجيات املتواجدة بها والكفاءات، مع النفتاح على املحيط ال�صو�صيو 

اقت�صادي للجامعة مع ربط عالقات متينة بالقطاع اخلا�ش والتعاون معها؛

• الآن اأي�صا يف اإطار ا�صرتاتيجية »مغرب البتكار« نتكلم على مدن البتكار، لأن 

البنيات بحكم تبعيتها للجامعة فطريقة تدبريها تظل مرتبطة بثقل التدبري  هذه 

اأو مع دول  ال�صركات  التعامل مع  عند  �صلبي  تاأثري  ولهذا  للجامعات،  واملايل  الإداري 

اأخرى. ففكرة مدن البتكار تتلخ�ش يف خلق وحدة على م�صتوى بع�ش اجلامعات 

كفا�ش، مراك�ش، الرباط  لتدبري موؤهالت وكفاءات اجلامعة مع التمكن من اإطار قانوين 

لأداء املهمة ب�صكل اأف�صل واأ�صرع.         

• طبعا هناك تقوية البنية التكنولوجية امل�صرتكة، وهي م�صاألة ن�صتغل عليها دوما 

يف دعم تقني للبحث العلمي كاملعهد املغربي العلمي والتقني؛

• جانب مهم اآخر وهو حت�صني احلكامة والإطار القانوين، لأنه ل يكفي هنا و�صع 

اآليات التمويل والبنيات التحتية، بل يجب حتفيز الباحثني كجائزة احل�صن الثاين يف 

ميدان الفالحة و اجلائزة الكربى للعلوم والتقنيات. 

كل هذه اأمور هدفها توفري اأكرب عدد من امل�صاريع، رغم الإ�صكال القانوين املتمثل 

يف كون القانون 01.00 منح يف ف�صله ال�صابع اإمكانية للجامعة اأن تخلق مقاولت 

وعقد �صراكات مع القطاع اخلا�ش، لكن عند تفعيل هذا ن�صطدم باإ�صكالت مرتبطة 

براأي وزارة املالية وقوانني اأخرى، وبالتايل هناك جمموعة من الإجراءات على �صعيد 

تطوير املنظومة الت�صريعية لل�صماح للباحثني والبنيات اأن تقوم بعملها كما ينبغي. 

الوزارة الآن ب�صدد مراجعة القانون 01.00، خا�صة تطوير ال�صق املرتبط بالبحث 

العلمي والبتكار، لأنه مل يحظى باأهمية كربى يف ال�صابق ليتم تغطية اأكرب عدد من 

الإ�صكالت التي ع�صناها يف الع�صر �صنوات الأخرية.

بالن�صبة لالإجراءات ال�صت التي ن�صتغل عليها الآن، و بعجالة:

مواكبة  اأجل  من  الوطني  امل�صتوى  على  العلمي  البحث  بنيات  هيكلة  حت�صني   •

متطلبات املحيط القت�صادي والجتماعي؛
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• تعزيز البنية التحتية لتثمني نتائج البحث والبتكار، خ�صو�صا عرب ال�صتعمال 

امل�صرتك لالآليات الثقيلة، حيث هناك �صيا�صة نحو جتميعها خا�صة يف املركز الوطني 

للبحث العلمي والتقني؛

• تعبئة املوارد الب�صرية وحتفيز الباحثني؛

• تطوير ال�صراكة مع القطاع اخلا�ش، وهذا جانب مهم جدا، لأنه، وحلد ال�صاعة، 

فيما يخ�ش البتكار وتطوير البحث التنموي، و با�صتثناء املبادرة الأخرية مع املكتب 

ال�صريف للفو�صفاط، فالعالقة مع القطاع اخلا�ش �صعيفة؛

• دعم ومتويل البحث العلمي وجتاوز اإكراهات التدبري املايل؛

• التعاون الدويل يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي.
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»الآليات املوؤ�س�ساتية لقت�ساد وطني تناف�سي اندماجي«

نوح الهرموزي، 

خبري وحملل اقت�صادي ورئي�ش م�صروع 

منرب احلرية

ينبني  اأن  ينبغي  التي  الأ�ص�ش  ال�صكليات بل اجلوهر، فما هي  لن نتحدث هنا عن 

فالنماذج  الأمني؟  البلد  لهذا  نعتمده  اأن  يجب  الذي  القت�صادي  النموذج  عليها 

اختاللت  عرفت  الفارط  القرن  اأواخر  وحتى  اخلم�صينات  اأواخر  منذ  القت�صادية 

واإ�صكالت كربى. 

ب�صراكة -  القائم على تدخل كبري للدولة  الثالثينات املجيدة  طبعا كان منوذج 

نوعا ما - مع القطاع اخلا�ش، يجعل الدولة املحرك الأ�صا�صي لالقت�صاد، �صواء يف اأوربا 

اأو اأمريكا اأو اآ�صيا. هذا النموذج عرف جمموعة من التعرثات اأهمها اأزمة الت�صخم اأو 

عامل  اإطار  يف  البلدان،  من  عدد  يف  ال�صطح  اإىل  طفا  كما  الت�صخمي،  الركود  اأزمة 

معومل، متغري، مت�صارع اخلطى ومنفتح، ال�صوؤال حول ما نريد كاآليات للعي�ش يف هذا 

العامل وللح�صول على اقت�صاد قوي متني، وهنا اأنوه اأي�صا بهذه املبادرة التي ت�صائل 

مقومات القت�صاد الوطني، فنحن نرغب يف اقت�صاد جديد اأو متجدد.

موؤخرا انخرطت احلكومة الفرن�صية يف اإعادة هيكلة كاملة لنموذجها التنموي، 

والنعطاف  وقتال  حرب  حكومة  ظل  يف  لل�صلطة    Manuel Valls فمجيء 

اخلا�ش  القطاع  واأهمية  الدولة  بدور  يتعلق  فيما  فرن�صا  �صلكته  الذي  التاريخي 

واملبادرات ال�صيا�صية التي ت�صجعه، يدفعنا اإىل الت�صاوؤل حول النموذج املغربي والأخذ 

بعني العتبار جمموعة من الآليات وامل�صطلحات التي فر�صت اأو تفر�ش نف�صها علينا 

بدون ا�صتئذان.

النموذج القت�صادي املغربي له – وبدون �صك - عدة مقومات اإيجابية، مما يكون 

من ال�صروري معه البحث يف مكامن الختالل يف هذا النموذج. فجدير بالذكر اأن 

بالرغم  والتي  القت�صادية،  ال�صيا�صات  من  جمموعة  اأفرزت  عقود  بخم�ش  مر  املغرب 

اأنها تبقى ترقيعية وارجتالية، ونحن جند  اإل  النقط الإيجابية،  اأن لديها بع�ش  من 

اأو ت�صنيف منطنا الإنتاجي، هل اقت�صادنا راأ�صمايل  �صعوبة كبرية جدا يف تو�صيف 

حر اأم هو اقت�صاد تدخلي؟ 
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نحن  ول  راأ�صماليون،  نحن  فال  القت�صادية،  للمفاهيم  طبقا  هجني  اقت�صادنا 

الإ�صالمية  املبادئ  من  وبع�صا  ال�صيوعية  من  بع�صا  اقت�صادنا  يف  جند  ا�صرتاكيون، 

فيما يتعلق بالتعا�صد مثال.. هذا كله اأفرز لنا »Un OVNI«، �صيئا غري معروف يف 

اقت�صادنا، فاآن الأوان للتفكري يف هذا الن�صيج القت�صادي القائم على مركزية البنية 

القبلية اأو العائلية كاآلية حمورية، فمازال يف اأغلبه يدار ب�صكل تقليدي نوعا ما، مع 

ح�صور املقاربة الع�صبية اأي�صا.

فنحن  املغربي،  القت�صاد  وا�صتقرار  الإيجابية  اخلطوات  من  بالرغم  كل،  على 

اأننا لو بحثنا فقط يف الدين العام اأو عجز ميزان الأداءات اأو  ندرك يف هذه الألفية 

احل�صاب اجلاري وغريها لأدركنا اأننا و�صلنا مرحلة دق ناقو�ش اخلطر، اجلميع يعلم 

هذه امل�صاألة، وهنا تطرح لدينا خيارات �صعبة، حتى خيار املقا�صة واملقاي�صة وغريها 

تعترب خيارات حتمية ل بديل عنها.

اإن منوذجنا التنموي القدمي مل يعد قادرا على اأداء املهام املطلوبة. اإ�صافة اإىل ذلك 

كانت هناك اختاللت يف البداية اأو ما ميكن ت�صميته ب »ت�صوهات بنيوية«، ف�صندوق 

املقا�صة مثال �صكل اآلية اإيجابية يف بدايته، لكن الرتاكمات ا�صتنزفت ميزانية الدولة 

وثلثي ميزانية ال�صتثمار (55 مليار درهم).

على كل، يف البداية كانت هناك نوايا ح�صنة، لكنها اأ�صيبت بت�صوهات واختاللت 

خلق  يف  جزئيا  النموذج  هذا  جنح  وقد  املمار�صة،  من  �صنني  مدى  على  تراكمت 

ديناميكية تقدم ب 7 % �أو 10 % القادرة على امت�صا�ش البطالة على مدى 10 �أو 

15 �صنة خللق ديناميكية اإيجابية، فمن اأين يبتدئ الإ�صالح؟

اأت�صاءل:  اأن  اأو بعبارة اأخرى  اأن اأحتدث فقط عن الآليات املوؤ�ص�صاتية،  ا�صمحوا يل 

التجربة  و�صاأركز على  بلد ما؟  اقت�صاد  يرتكز عليها  اأن  التي يجب  الدعائم  ما هي 

الناحية القت�صادية ومرتكزاتها  التي حققت قفزة كربى من  القت�صادية والدول 

لتحقيق هذه النتيجة.

اأواخر اخلم�صينات، وتطورت مع  اأو منظومة فكرية برزت موؤخرا يف  هناك تيار 

اأو  القواعد  باعتبارها  املوؤ�ص�صات،  من  يبتدئ  التطور  اأن  مفادها  ال�صبعينات،  اأواخر 

le courant instit -  للركائز التي يبنى عليها املجتمع، ي�صمى املدر�صة املوؤ�ص�صاتية

البحث يف مدى  وم�صمونه  ال�صباح-  هذا  الأ�صاتذة  عنه  تكلم  وقد   -  tionnaliste
وجود حمفزات داخل البلد حلث الأ�صخا�ش على العمل والجتهاد والبتكار. 
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وا�صمحوا يل اأن اأقول لكم اأنه اأعيب علي اأنني كنت موؤخرا ب�صدد برنامج باإحدى 

هنا  لكنني  ح�صن،  ب�صكل  املغرب  �صورة  تقدمي  على  خالله  وعملت  الإيرانية،  القنوات 

معكم �صاأكون �صارما يف ال�صوؤال (Qui aime bien châtie bien) من باب احلب واملعزة 

التي اأكن لهذا الوطن، هل توجد لدينا موؤ�ص�صات حتث الأ�صخا�ش على العمل والجتهاد 

والبتكار؟ هل ي�صتفيد املواطن اأو اجلماعات من نتائج كده وتعبه اأم يتم حتويلها ب�صكل 

من الأ�صكال من طرف بع�ش البارونات؟ هل حقوق وحريات الأفراد وملكية الأفراد 

حمفوظة؟ وهل توجد موؤ�ص�صات فعالة ونزيهة للدفاع عنه؟ هذا من جهة.

وال�صكلية  املكتوبة  القواعد  هي  املوؤ�ص�صات  اأن  البع�ش  يقول  ثانية،  جهة  من 

هي  مكتوبة،  وغري  �صكلية  غري  اأخرى  قواعد  وهناك  وغريها،  والقوانني  كالد�صاتري 

»ال�صركة  باأن  توؤمن  ثقافة  باهلل عليكم، هل  والتقاليد.  والعادات  املجتمعية  الأن�صاق 

هلكة حتى يف طريق مكة« �صتفرز �صركات ديناميكية؟ هل ثقافة ت�صيطن وتوؤبل�ش 

القت�صاد  هذا  �صتفرز  والجتهاد  والكد  العمل  وثقافة  وال�صركات  اخلا�ش  القطاع 

الديناميكي.

اإذن ال�صوؤال: هل قيم املجتمع والأعراف والأمناط الفكرية تروج لثقافة التبادل 

والت�صامح وحرية الإبداع وحتث على العمل والنفتاح؟ اأم على العك�ش تعرقل وت�صعب 

كلفة التعامالت اأو ما ي�صطلح عليه اقت�صاديا »ترفع تكاليف املعامالت«؟. فالتعامل 

الذي �صاأجريه ب�صوي�صرا مثال والذي �صيكلفني جمتمعيا وقانونيا مدة من الزمن لن 

بل  قانونيا  اإ�صكال  فقط  لي�ش  الإ�صكال  لأن  املتخلفة،  الدول  يف  مثيله  كلفة  يبلغ 

اإ�صكال عقليات.

لننظر فقط يف فكرتنا عن القطاع اخلا�ش، لبد اأن نعي اأن ل تقدم بدون قطاع 

ال�صوفياتي  الدولة مع الحتاد  اأمر هذه  انتهى  الرثوة، فقد  والدولة ل تخلق  خا�ش، 

بعد اأن انهارت واأفل�صت. الدولة اأداة تقوم بتوزيع الرثوة. ال�صركات العمومية انتهت 

يف اأوربا واأمريكا ومل تبق �صوى بع�ش ال�صتثناءات كاملكتب الوطني لل�صكك احلديدية 

والربيد وكذا..

اإذن نريد منوذجا تنمويا يحقق النمو. هناك نظريات حديثة يف هذا املو�صوع، 

و�صعود  »�صقوط  اإ�صمه  حديثا  �صدر  كتاب  عن  �صباحا  الأ�صاتذة  اأحد  تكلم  وقد 

وهذا  الندماجي«،  »النمو  من  متكن  موؤ�ص�صات  عن  احلديث  مت�صمنا  احل�صارات« 

                      une croissance  « النمو:  من  نوعني  بني  مييز   2013 يف  حديثا  ظهر  مفهوم 

centrifuge«  و »une croissance centripète«. فالنمو باملفهوم الأول ينطلق 
من املركز اأو العا�صمة، اأما باملفهوم الثاين فالنمو ي�صب يف املركز.
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 les institutions inclusives الندماجية  املوؤ�ص�صات  اإذن ظهر مفهوم   هكذا 

متكافئة  فر�ش  تخلق  امللكية،  حقوق  وحتمي  تفر�ش  للنمو،  دعائم  تعد  التي 

للجميع، ت�صجع ال�صتثمار و البتكار، املغامرة و الريادة، وهنا لبد من دعم املوؤ�ص�صات 

ال�صيا�صية والتي توزع ال�صلطة ال�صيا�صية يف اإطار التعددية، مع القدرة على خلق دولة 

احلق والقانون.

عموما لن تقوم لقت�صادنا الوطني قائمة بدون مقومات اأربع:

نبتدئ  اأين  من  نقا�ش حول  لنا  كان  فموؤخرا  والأمان،  الأمن  هو  الأول  املقوم   •

فال  حرية  ل  فحيث  وامل�صري،  وال�صوري  الليبي  النموذج  راأينا  لأننا  الإ�صالح، 

دميقراطية، يجب اأن نقبل بالآخر كيفما كانت قوميته ولغته وديانته؛

• دولة احلق والقانون، وهناك فرق بينهما، فاحلق اأ�صمى من القانون، لأنه احلق 

الطبيعي كاحلق يف احلياة واحلرية وامللكية، فال ميكن احلجر على هذه احلقوق؛

• امل�صاألة الواجب تذكرها اأي�صا هي اخلروج من اأبل�صة القطاع اخلا�ش، فهذا مفهوم 

ت�صرب اإلينا خطاأ. القطاع اخلا�ش ابن بيئته، وبالتايل لبد من تطهري املناخ القت�صادي 

من اآفة الر�صوة مثال لت�صجيع اجلد والعمل والبتكار عو�ش الك�صل واخلمول والتواكل 

واملح�صوبية. فنحن ب�صر نتفاعل مع القواعد املجتمعية ومع املحفزات. املال يذهب 

املت�صع،  الكبري  وال�صوق  الجتماعي  والأمن  وال�صلم  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  يوجد  حيث 

فالبد من �صراكة فعلية بني القطاع العام واخلا�ش، وعدم العتماد على الدولة، لأنها 

بهذا ال�صكل احلايل �صتفل�ش، ون�صري حتت رحمة �صندوق النقد الدويل الذي مينحنا 

يف كل مرة خطا ائتمانيا جديدا؛

لبد من املناف�صة، فمن �صنع هذا الهاتف الذي بني يدي الآن، مل ي�صنعه لأنه فر�ش 

عليه، بل لأن هناك مناف�صة �صر�صة، فاملناف�صة يف اإطار التعددية اأح�صن من الرقابة، 

التحرير قبل اخلو�ص�صة، لأن هذه الأخرية لها اآثار �صلبية اإن متت يف غياب التحرير 

 le capitalisme de ودولة احلق والقانون، وخ�صو�صا اأنها تعطينا راأ�صمال املحاباة

.copinage

اأ�صيف  واأنا   - ال�صرائب  نح�صد  الدولة،  نزرع  عندما  يقول:  الفال�صفة كان  اأحد 

-  املح�صوبية وتبذير املال العام، هذا يف العامل باأ�صره ولي�ش باملغرب فقط. حتى يف 

النموذج ال�صكندينايف هناك ح�صور للدولة لكن ب�صكل خمفف حتى باملقارنة مع 

فرن�صا،
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• رابعا، تكري�ش ثقافة الت�صامن، التعا�صد والعدالة الجتماعية.

هذه هي املقومات التي اأعتقد اأنه يجب اأن يقوم عليها القت�صاد املغربي، ودعوين 

اأذكر اأن هذا لي�ش كالم البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل وغريه.

يقول اأحد اقت�صاديينا »اإن ات�صاع الدولة يف�صي اإىل نهايته ثم ت�صايقه طورا بعد 

طور ويف�صي اإىل فناء الدولة وا�صمحاللها - ثم ي�صيف - واأعلم اأن الدولة تكون يف 

الرتف وعوائده، فيكون خراجها  لعدم  قليلة احلاجات  بدوية، فتكون بذلك  اأولها 

ابن  يقول   – الدولة  زادت  فكلما  اآخره...  اإىل  اجلباية  يف  فيكون  قليال،  واإنفاقها 

خلدون – يدرك الدولة الهرم وت�صعف ع�صبتها عن جباية الأموال من الأعمال«.
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ور�صة العمل املخ�ص�صة لتدار�ش الق�صايا

املرتبطة بالنموذج التنموي يف اأبعاده املاكرو-اإقت�صادية
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»مقت�سيات احلكامة القت�سادية 

على �سوء د�ستور 2011 وحتديات التنمية«

ه�صام عطو�ش، 

رئي�ش منتدى القت�صاديني املغاربة

ا�صمحوا يل بداية اأن اأنحو يف املنحى الذي ختم منه �صديقي واأخي ال�صيد نوح، 

جتديد،  اإىل  فعال  يحتاج  واأنه  هجينا،   - ذلك  و�صاأوؤكد   - املغربي  النموذج  كون  عن 

وهذا التجديد ينطلق اأ�صا�صا من الحتياجات املعرب عنها اأو الكامنة لدى املواطنات 

واملواطنني، والتي هي مد�صرتة اأو غري مد�صرتة.

بالتايل، فاإن عنوان مداخلتي كما هو اأمامكم على ال�صا�صة يف العاك�ش، »مقت�صيات 

اأنني  اأي  التنمية«،  وحتديات   2011 د�صتور  �صوء  يف  باملغرب  القت�صادية  احلكامة 

حاولت اأن اأقت�صر على جانب واحد من الأمور الأ�صا�صية التي يجب اأن ينبني عليها 

القت�صاديني  منتدى  رئي�ش  اأنني  مبني  هو  كما  احلال  بطبيعة  تنموي.  منوذج  اأي 

ا�صتدعيت  لكنني  بالرباط،  ال�صوي�صي  احلقوق  بكلية  باحث  اأ�صتاذ  واأي�صا  املغاربة 

ب�صفتي رئي�صا لهذا املنتدى، اأي اأن املجتمع املدين ممثل يف هذا املجال.

ا�صمحوا يل بداية اأن اأعطي بع�ش املنطلقات والتي هي من باب طرح الإ�صكالية 

التي بني اأيديكم:

اأول هذه املنطلقات اأنني اأنطلق من التنمية امل�صتدامة، كما خل�صها البنك الدويل 

البيئي  للراأ�صمال  جتميع  هو  ال�صتدامة  راأ�صمال  اأن  على   ،1994 �صنة  له  تقرير  يف 

الدول تختلف يف  اأن تطبيقات  علما  املجتمعي،  والراأ�صمال  القت�صادي  والراأ�صمال 

اأن  الثالثة، يجب  اأي املكونات  الراأ�صمال،  اأن هذا  الباب، من دول تقت�صي على  هذا 

تنمى ب�صكل متوازي، وبني دول تقول باأنه ميكن اأن ن�صحي براأ�صمال ولكن بتطوير 

راأ�صمال اآخر.

اتفاق  هناك  فلي�ش  احلكامة،  م�صاألة  وهي  عر�صي  بعنوان  مرتبطة  ثانية  م�صاألة 

على امل�صطلح، ولكن امل�صطلح الذي عليه اليد اأي احلكامة هو الذي مت اأخذه بعني 

العتبار يف احلالة املغربية، واحلكامة يف هذا احلال تعني التدبري واملمار�صة، يف حني 

اأما احلاكمية التي جندها يف بع�ش  اأن احلوكمة كما هي عند امل�صارقة هي ال�صبط، 

الكتابات اأي�صا فهي الإ�صراف والقيادة والفاعلية.
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العني  الدفة على مرمى  الرديئة، وهي قيادة  نعوت هذه احلكامة ترتاوح ما بني 

الر�صيدة  اأو  والت�صاركية  واملنظمة  امل�صبوطة  اأو  اجليدة  اأو  الوجهة،  علمت  ولو  حتى 

اأول  اإىل منظومة قيم بعينها. وهنا  اأنها توحي  الرا�صدة، مبعنى  اأو  العقالنية  مبعنى 

تبينه  كما  واآين  عري�ش  �صوؤال  وهو  املغربي،  التنموي  النموذج  عن  يطرح  �صوؤال 

قبيل  من  تقدم وحتديث  املغرب  فيها  هناك جمالت حقق  الو�صط،  التي يف  ال�صاعة 

لبع�ش  اأخدت �صور معربة  اأنها  املتو�صط، من قبيل مزاغان باجلديدة، يعني  طنجة 

الإ�صرتاتيجيات الكربى، من بينها املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية، لكن يف املقابل 

الر�صوة  يف  مثال  قاطبة،  املغاربة  ول  اإ�صالمي  بلد  ل  ير�صي  ل  ت�صنيف  هناك  اأي�صا 

واأي�صا يف التنمية الب�صرية، يف قوارب املوت، يف الت�صول وما اإىل ذلك، اإذن هذا لي�ش هو 

املجال الذي �صاأقف عنده لإعطاء اأرقام اأو تو�صيفات، املهم هو اأن ال�صوؤال املطروح اأن 

هناك ما ميكن تثمينه، وهناك ما يجب جتاوزه ويعترب من مظاهر التاأخر.

بال�صبط  اأقول  لن   - املغاربة  من  وا�صعة  �صريحة  اأن  هي  مهمة  م�صاألة  لدينا  ثم 

الأعداد، لأنه لي�صت هناك اأعداد م�صبوطة - قد عربت عن راأيها يف 20 فرباير 2011، 

وما تاله وبطبيعة احلال  مل تكن 20 فرباير اإل جتليا حلركات �صابقة وخما�ش �صابق يف 

املجتمع، وال�صوؤال العري�ش املطروح: هل كل الطاقات معباأة لتجاوز اأوجه احلكامة 

�صيبدو  اأحد  اأي  ل�صان  بالردئية؟ واجلواب بطبيعة احلال على  تو�صيفها  التي ميكن 

�صهال، وهو ر�صملة اخلربة وال�صتجابة لتطلعات امل�صتقبل، اأي التثمني والتغيري يف اآن 

واحد لتفادي تك�صري عجلة القت�صاد، هذا اجلواب البديهي لي�ش بهذه ال�صهولة يف حد 

ذاتها. كيف ميكن اأن نثمن ما هو موجود ونغري ما يجب تغيريه؟

ندخل  وهنا  موؤ�ص�صاتي،  ب�صكل  الت�صاوؤل  هذا  مثل  على  للرد   2011 د�صتور  جاء 

اأن  4 ف�صول، وجدت  وزائد  الت�صدير  من  5 ف�صول  املوؤ�ص�صات من خالل  دولة  يف 

الد�صتور املغربي حتدث عن الدولة والنظام والتنظيم اجلهوي واملرافق والأعوان، اإذن 

هرمية من الدولة من اأعلى الهرم، اأو ال�صخ�ش املعنوي الذي هو الدولة وو�صول اإىل 

العون، وو�صف لنا اأن موا�صفات احلكامة يجب اأن تكون م�صاركة وتعددية، واأن يكون 

هناك اأي�صا تدبري حر، تعاون، ت�صامن، م�صاهمة اجلميع يف التنمية مبا فيهم ال�صكان 

ال�صتمرارية،  الإن�صاف،  امل�صاواة،  على  تبنى  اأن  يجب  العمومية  املرافق  اأن  املعنيني، 

اإىل ذلك من امل�صطلحات احلديثة القدمية يف باب  ال�صفافية، املحا�صبة وما  اجلودة، 

احلكامة، اأو العامل املتغري.

وهنا اآتي اإىل املحور الثاين والذي �صاأحاول منه مقاربة طبيعة احلكامة القت�صادية 

اليوم على �صوء الد�صتور وما اأجنز على الأقل من باب التثمني، لأننا ونحن نقول باأنه 
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ولو  الأقل  على  حققناه  ما  على  نقفز  اأن  نحاول  وكاأننا  تنموي،  منوذج  من  بد  ل 

4 �صنوات من عمر الد�صاتري ل  اأو  3 �صنوات  2011، فبالتايل  جزئيا من خالل د�صتور 

تعني �صيئا ول بد من الوقوف عند هذه التجربة.

بخال�صة، اأخذت الف�صول التي تتحدث عن �صاأن من �صوؤون احلكامة القت�صادية 

�صتجدون   ،2014 يناير  حدود  على  اإجنازه  مت  ما  اأمامها  وو�صعت  الد�صتور  داخل 

بع�ش الف�صول »هي بالأحمر على اأر�صية �صفراء«، هذا يعني اأن هذا الف�صل مل يتم 

تفعيله منذ اأن مت اإ�صدار الد�صتور، مثال الف�صلني 7 و8 اللذين يتحدثان عن قانون 

الإعانات لالأحزاب والنقابات مل ي�صدر بعد، الف�صل 31، على الأقل اأن الدولة ب�صكل 

اأو باآخر حتاول تقلي�ش العجز و العمل على التوازنات املاكرو اقت�صادية، يف حني اأن 

باقي املكونات ل نعلم حلدود الآن، اجلماعات وما اإىل ذلك ما هو دورها، ولكن يبقى 

حل عليه موؤاخذات لأنه ينحو فقط منحى ال�صرائب وتقلي�ش النفقات.

مثال الف�صل 36، زجر التجاوزات املرتبطة بال�صفقات العمومية، بع�ش املتابعات 

اجلزئية تعلمونها بطبيعة احلال، الف�صلني 39 و40، حتمل املواطنني لأعباء النفقات 

العمومية، تقرير املجل�ش القت�صادي والجتماعي والبيئي كان فا�صل يف هذا الباب، 

حينما قال باأن الأ�صر والقتطاع من املنبع هو من يرفع ال�صرائب، اإذن ل حاجة من 

القول باأننا مت�صاوون اأمام ال�صريبة.

الف�صل 75 مثال، الذي يتحدث عن مراجعة القانون التنظيمي للمالية وم�صادقة 

الربملان مرة واحدة على برنامج ال�صتثمار العمومي، واأن احلكومة م�صطرة للرجوع 

جتاوزات  هناك  احلال  بطبيعة  ال�صتثماري،  الربنامج  هذا  يف  تغري  حينما  للربملان 

لكن  حممود،  �صيء  فهذا  للدر�ش،  و�صع  قد  التنظيمي  القانون  يخ�ش  فيما  نعتقد 

ت�صطيب واإلغاء وحتويل ال�صتثمار دون الرجوع للربملان هذا فيه جتاوز لخت�صا�صات 

احلق  يعطي   62 ف�صله  يف  للمالية  التنظيمي  القانون  م�صروع  واأن  بل  الربملان، 

للحكومة ويكر�ش للحكومة هذا التجاوز، ل�صت فقيها د�صتوريا لكنني اأعترب باأن هذا 

الف�صل من م�صروع القانون التنظيمي للمالية ل د�صتوري.

اأجتاوز هذا اجلدول، مثال الف�صل 77 عجز ظاهر للحكومة ل�صتدامة التوازنات، 

الربملان يكتفي حلد الآن بلعب نف�ش الأدوار التقليدية، علما باأنه مطالب باأن ي�صاهم 

مل  العمومية،  واملن�صاآت  املقاولت  مل�صوؤويل  ال�صتماع  اقت�صادية،  املاكرو  التوازنات  يف 

يتم ال�صتماع لأي اأحد منهم اإىل حد علمي، الف�صل 142 الذي يتحدث على اجلهوية 

وعن �صندوق الت�صامن بني اجلهات 0 درهم، اخت�صا�صات املجل�ش الأعلى واملجال�ش 
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اجلهوية اأي�صا مل يو�صع لها قانون جديد لتت�صح معاملها، واأخريا الت�صريح باملمتلكات 

من طرف املنتخبني واملعينني، ميكن القول باأن هذا معمول به جزئيا.

اإذن هذا هو و�صعنا الد�صتوري وو�صع حكامتنا القت�صادية من منظور الد�صتور، 

اإذن نحن مل ن�صتنفد:

اأول ما هو معطى على الأقل يف اإطار الد�صتور املغربي احلايل، لن�صل لنقطة ثالثة 

�صت�صع  التي  اخلال�صات  بع�ش  اإىل  اأ�صل  اأن  قبل  اأبني  اأن  وهي  الرئي�ش  يل  �صمح  اإذا 

البحث  �صنة من   60 التنمية بعد  واأوراق  اإىل جذور  التنمية  اأول طريق  املغرب على 

اأن  ب�صيط،  ل�صبب  التطبيق  اأقل  مل  مق�صود  »التجريب«  امل�صطلح  وهذا  والتجريب، 

التنمية ل تنتهي وبالتايل جميع النماذج مت جتريبها يف بلد اآخر ثم قيل باأنها حتتاج 

اإىل تعديل وما اإىل ذلك.

اإذن نحن يف مناذج التنمية مل ن�صل اإىل منوذج متكامل ومرتا�ش، لكن على الأقل 

اإذا اأخدنا التجربة العاملية اإىل حدود الآن من »األفرد �صويف« يف اخلم�صينات اإىل اليوم، 

جند اأننا ننحو للمرور من م�صروع الرتف والفقر الذي فيه من يرمي يف القمامة ما 

العي�ش  م�صروع  اإىل  لياأكله،  القمامة  من  لأخذه  ي�صطر  من  هو  عنه،  بالزائد  ا�صرتاه 

وامل�صاعدة على العي�ش كمنظومة البلدان ال�صكندنافية، مباذا تتميز هذه املنظومات 

يف حد ذاتها؟

املنظومة الأوىل تتحدث على الإن�صان كاأنه مورد ب�صري، وبالتايل فالأ�صبقية للربح 

واملوا�صفات هي بطبيعة احلال الفردانية، العقالنية القت�صادية، الرفع من الربح اأو 

املنفعة، املناف�صة والتناف�صية وامللوث الغري املوؤدي، يف حني اأن املنظومة الثانية تتحدث 

عن l’altruiste، الرجل املوؤثر حيث يف نف�ش الوقت نعرتف بال�صالح الفردي لكن ل 

بد اأن ل يتجاوز ال�صالح اجلماعي، وهذا يف الفكر الليربايل حتى اإذا رجعنا اإىل »اآدم 

�صميث«  وفل�صفته، فهو يتحدث عن اأن هذه اأر�صية ال�صالح العام، ولكن ال�صالح العام 

اإذا كان كل فرد يعرف ما له وما عليه، العقالنية القت�صادية والجتماعية،  يتاأتى 

اإذن  يليه،  والربح  اأول  الإن�صان  اإذن  وال�صتدامة،  الت�صامن  املتبادل،  والربح  الكرامة 

هرمية مقلوبة يف هذا الباب.

اأخل�ش لكم على منطي هذه ال�صتني �صنة من التنمية، بحيث اأنها تنبني على جذور 

وهذه الوردة تعطينا اأوراق.
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يف اجلذور اأ�صبقية الإن�صان وعي�صه الكرمي، le paradigme الذي يجب اأن مي�صي 

فيه املغرب، حتى واإن قلنا اأن الإن�صان اأول يف الواقع مل ن�صل بعد اإىل هذه الفل�صفة 

الفعلية، اأننا نعطي الأ�صبقية لالإن�صان على الراأ�صمال اأو ما على ذلك.

املرتكز الثاين هو منظومة قيم مبنية على التعاون والتاآزر والتعا�صد.

امل�صاألة الثالثة وهي عقد اجتماعي متوافق حوله ود�صتور دميقراطي.

هذه الآليات اأو هذه اجلذور الثالثة تعطينا احلكامة الكلية اجليدة، وهذه احلكامة 

لتعطينا يف  الوردة،  �صاق  واإ�صرتاتيجيات يف  �صيا�صات  اإطار  اجليدة ترتجم يف  الكلية 

قلبها التنمية، ولكن التنمية مبوا�صفات �صتة:

                 doit être املغرب،  عنه  يبحث  اأن  يجب  الذي  الذي  التنموي  النموذج  اأول 

وجودة    Amartya  senصاكلة� على  والقدرات  احلريات  تنمية  اإن�صاين،   humain
العي�ش واحرتام حقوق الإن�صان على الطريقة املاليزية.

الجتماعي  ال�صتبعاد  عوامل  مبحاربة   ،intégrée مندجمة  تكون  اأن  ثانيا 

والقت�صادي واحرتام الكرامة الإن�صانية.

ثالثا هذه التنمية يجب اأن تكون ت�صاركية، مبعنى دميقراطية ت�صاركية وتوافقية 

وم�صاركة  الكل يف اتخاذ القرار، بحيث نفعل الآليات التي حتدث عنها الد�صتور يف 

اإ�صراك املواطنني يف اتخاذ القرار ب�صكل من الأ�صكال على ال�صاكلة ال�صوي�صرية.

رابعا مموقعة، وهنا يحيلني الأمر لأذكر رجل من رجالت املغرب الذي تويف، وهو 

»ح�صن زوال« (La théorie des sites)  الذي مات بفرن�صا وا�صتغل لعقود على هذه 

النظرية ومل نكت�صفها بعد ب�صكل من�صف، اأن تكون من�صفة واأن تكون م�صتدامة.

القت�صادية  احلكامة  �صميته  التنمية  اإىل  الطريق  اأول  والأخري،  الرابع  املحور 

عليها  متوافق  حمددة  اأهداف  حول  اجلهات  كل  فيه  ت�صارك  اأن  يجب  النتقالية، 

وموثقة يف اإطار �صفاف، ي�صمح باملكا�صفة دون قيد اأو �صرط. اأعتقد باأن هذا املجال 

الذي فتح لنا اليوم ميكن اأن نعتربه من بني املجالت التي يجب اأن تفتح على الدوام، 

اإذن يجب اأن نتوفر على قيادة متب�صرة وموؤ�ص�صات فعالة للرقابة واحلكامة، ق�صاء 

م�صتقل، برملان مبادر وفاعل، حكومة واإدارة منفتحة، ت�صبيك وازن للمجتمع املدين، 

مقاولت م�صوؤولة جمتمعيا، اأحزاب �صعبية موؤطرة وموؤثرة ونقابات تفاو�صية.
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وا�صمحوا يل اأن هذه الرتاتبية مق�صودة، اأي اأننا ل ميكن اأن نتجاوزها.

اآخذ  للمغرب،  التطبيقات  منهما  لن�صت�صف  منوذجان  هناك  النموذج،  اإىل  لأ�صل 

النموذج ال�صوي�صري املتفوق عامليا يف باب البتكار والتناف�صية ويف احلرية القت�صادية 

اأو يف حماربة الف�صاد رغم مرتبته التا�صعة، ويف التنمية الب�صرية رغم مرتبته التا�صعة 

والع�صرون يف مناخ الأعمال، واأعطي �صقف للمغرب يف 2030.

�صاأذهب مبا�صرة للتطبيقات لأنه ل داعي لذكر اأ�صرار التفوق ال�صوي�صري:

اأول مقابل �صيا�صة الدفع عو�ش �صيا�صة اجلدب، وال�صيد نوح كان حمقا حني قال اأن 

الدولة ل يجب اأن تكون دولة مت�صخمة، وهنا احلل اأن نذهب اإىل اجلهوية املتقدمة 

العمومية  النفقات  ربط  مع  اجلماعية  واملبادرة  املحلية  للتنمية  خ�صبة  كاأر�صية 

والإبداع،  لالبتكار  كاأ�صا�ش  املبادرة  املقاولتية  ثقافة  اإ�صاعة  املوؤ�ص�صاتية،  باملردودية 

ال�صتمرار يف جذب املوؤ�ص�صات العاملية، لأنها كما تالحظون 500 اأف�صل �صركة متواجدة 

يف �صوي�صرا- بتطوير احلكامة القت�صادية وال�صوق املايل الدويل، دمج جمهود املوؤ�ص�صات 

 open البحثية وخمتربات البحث اخلا�صة واعتماد منهجية البتكار اجلماعي املفتوح

اإلغاء بلقنة التعليم الإجباري بربط الأ�صا�صي واملهني والتقني وكذا   ،innovation
العمومي باخلا�ش، جامعة واحدة لكل جهة كقاطرة للتنمية كما احلال يف كندا، 

على  الو�صاية  وميار�ش  باجلهة  العمومية  العليا  التكوينات  كل  على  جمل�صها  ي�صرف 

التعليم العايل اخلا�ش بكل فروعه.

التنموي  النموذج  اأ�صتقي  الرابعة،  هي  �صتكون  التي  الربازيلية  التجربة  من 

كما  اقت�صادية  موؤ�ص�صات  ولي�صت  دولة  فل�صفة  هي  التعاونيات  يل  بالن�صبة  التعاوين، 

خا�صة  بالربملان  جلنة  اإحداث  فبالتايل  فل�صفة،  عي�ش،  منط  هي  باملغرب،  لها  يروج 

بالقت�صاد الجتماعي والت�صامني واإخراج قانون التعاونيات حليز الوجود، اإحداث 

التعاونية  التطبيقات  التعاونية وتو�صيع جمالت  ال�صوؤون  الوزارات ملدار�صة  جلنة بني 

ثم  التعاونيات،  اإحداث  م�صاطر  وتب�صيط  الوحيد  ال�صباك  واعتماد  القطاعات  لكل 

وجمعيات  الأخ�صر  القت�صاد  دور  اإغفال  يجب  ل  املدين  للمجتمع  بالن�صبة  هناك 

بتقليل  واملحليني  املو�صميني  وال�صتهالك  والإنتاج  املجال  يف  وتكوينية  حت�صي�صية 

الو�صاطة التجارية.
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»دور ال�ستثمارات املهيكلة الكربى 

يف اإر�ساء اأ�س�ض جهوية متقدمة«

عبد الرحمان ال�صديقي، 

م�صوؤول عن وحدة البحث للتنمية 

امل�صتدامة واحلكامة الرتابية بكلية 

احلقوق بطنجة

الأفكار  تاأمالت، وهي مراجعة ملجموعة من  لأ�صارككم  اليوم جئت  يف احلقيقة، 

�صنوات خلت،  ثالث  اإىل  به  واأعود  بودرة حا�صر،  والدكتور   ، با�صتماتة  عنها  دافعت 

الآن  واأنا  للجهوية،  �صيناريو معني  عن  دافعت  وكيف  اجلهوية،  ور�صات  كنا يف  حني 

ب�صدد تركه، لأنه يف اإطار الربيع العربي فنموذج التنمية الذي اأخذه املغرب ومناذج 

التنمية على م�صتوى العامل التي جنحت، جعلتني اأدع �صيئا من قناعاتي العلمية، لأن 

حتى القناعات العلمية فيها كذلك جزء من ال�صيا�صي. فالتاأمالت حول دور امل�صاريع 

املهيكلة الكربى يف حتقيق اجلهوية املتقدمة العادلة، ملاذا العادلة؟

اأقول  دائما  كنت  فرن�صا  عودتي من  وبعد  قناعات  كانت يل  ملا  قليل،  قبل  قلت 

كلمة: »ل عدالة اجتماعية من دون عدالة جمالية«، ودافعت با�صتماتة على هاذ املبداأ، 

ال�صلك  اأمام طلبة  التدري�ش  ال�صن وممار�صة مهنة  التقدم كذلك يف  وبعد ذلك ومع 

الثالث يف م�صتوى التدبري املجايل اإىل غري ذلك، بداأت يف تطوير اأو مراجعة جمموعة 

من اأفكاري.

املهم، ل اأطيل عليكم، واأذهب مبا�صرة اإىل �صلب املو�صوع:

ما هي الإ�صكالية الأ�صا�صية التي اأحاول اأن اأعاجلها اليوم؟ اأي دولة نريد؟ 

ما هي الدولة التي لها حظوظ اأن تنجح رهان التنمية  باملغرب؟

هل دولة اأقل اأم دولة اأكرث اأو دولة م�صتتة على اجلهات يف اإطار اجلهوية ال�صيا�صية؟ 

واجلهوية  القت�صادية  للجهوية  كتتمة  جاءت  ال�صيا�صية  اجلهوية  باأن  نرى  و�صوف 

الإدارية يف زمن معني يف تاريخ تطور هذا البلد العزيز.

اأي دولة نريد، هل نريد دولة املردودية الق�صوى؟
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ملا راأيت التد�صينات امللكية يف الأخري، وملا راأيت النماذج التنموية التي جنحت يف 

 la gouvernance des خا�صة  املواد،  لبع�ش  تدري�صي  وبحكم  العامل،  ويف  املغرب 

places portières،التدبري احلكاماتي لالأقطاب املوانئية، تر�صخت يل قناعة  هو اأنه 
على الدولة اأن تظل، ولكن يف دور اآخر هو دور املنع�ش، حا�صرة يف كل مكان ولكن 

ل تتدخل فيما يفعله الفاعلون احلقيقيون املجتمعيون وال�صيا�صيون واإىل غري ذلك، 

ولكن لها دور املنع�ش واملن�صق يف اآن واحد، ومن اأين جاءت كذلك هذه القناعة؟

اللتقائية  حول  درا�صة  الزمالء،  من  جمموعة  مع  الدرا�صة  ب�صدد  اأنا  حاليا، 

بتطوان  اثنتني  منطقتني  م�صتوى  على  ولحظنا  الب�صرية،  التنمية  يف  واحلكامة 

منفردا  ي�صتغل  واحد  كل  اأو  امليدان  يف  موجودون  الفاعلني  كل  اأن  على  وملو�صة 

والكل يريد الو�صول وحده فال ي�صل اأحد.

على م�صتوى مثال اجلماعة القروية مللو�صة، فح�صور وكالة تنمية اأقاليم ال�صمال، 

الكل  للتنمية.  اجلامعية  املخططات  خالل  من  اجلماعات  ح�صور  رونو،  ح�صور 

حا�صر، والكل يلعب ول اأحد ي�صتمع لالآخر. فالبد اأن يكون هناك ح�صور للدولة. 

�صاأعطيكم  مما  اأكرث  تاأمالت  معكم  �صاأتقا�صم  اأين  لكم  قلت  التي  الإ�صكالية  هي  هذه 

نتائج.

اإذا راأينا دور الدولة، فدورها من خالل امل�صاريع املهيكلة الكربى، ولن�صل بتاأملنا 

اإىل عهد الفراعنة، �صنجد اأن اأطروحة Max Weber اأثبتت باأن احل�صارة الفرعونية 

اأن  قامت من خالل امل�صاريع الزراعية الكربى. وعلى ذات املنحى �صار تلميذه ليجد 

كل ح�صارات ال�صرق الأو�صط قامت كذلك على اأ�صا�ش هذه امل�صاريع الزراعية الكربى.

نتقدم قليال يف التاريخ اإىل �صنة 1929،وكيفية حدوث الأزمة مع اإطالق العنان 

لليربالية املتوح�صة، لأن م�صتويات التوازن القت�صادي وقعت يف م�صتوى دون الأجنع، 

فكان ل بد للدولة اأن تتدخل �صنة 1929 كما در�صنا يف التاريخ.

بعد خروجنا من احلرب العاملية الثانية، نرى اأن الدول الأوروبية تدخلت كذلك 

اأنه يف  اأوروبا، و�صرنى  املهيكلة الكربى لإنقاذ وبناء واإعادة بناء  امل�صاريع  من خالل 

الوقت احلايل عادت كذلك نف�ش النظرية للم�صاريع املهيكلة الكربى، واإن كانت بوترية 

وبطريقة عمل خمتلفة. 

لأن م�صروع مار�صال اأو ل تدخل الدولة يف 1929،كان يف اإطار تخطيط هند�صي، 

كما يف املقاربة احلالية اأي املقاربة من خالل امل�صاريع املهيكلة الكربى التي ل تتم يف 
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اأ�صفل، ولكن حتاول اأن تكون  اإطار التخطيط الهند�صي، اأي العمودي من فوق اإىل 

اإطار  ولي�ش يف  امل�صاريعي،  التدبري  اإطار  اإطار حكاماتي ويف  اإىل حتت يف  من حتت 

ال�صوفياتي، والذي انتهى فيه الأمل  التخطيط الرباجمي الذي عرفناه يف التخطيط 

يف املغرب مع املخططات اخلما�صية، هناك مقاربة جديدة. 

اإذن، التجربة احلالية للمخططات اأو امل�صاريع املهيكلة الكربى جاءت وبداأت تغزو 

املقاربة،  يف  جديدة  طريقة  لها  لأنها  ملاذا؟  ال�صني،  يف  كبري  ب�صكل  وجنحت  العامل 

لها درا�صات جدوى تقوم على  اأن  اأي  اأقول م�صاريعية،  وهي مقاربة م�صاريعية، وملا 

درا�صات تقنية ، درا�صات مالية، درا�صات وقع، اإىل غري ذلك.

املو�صوع الثاين، حول اأي دولة نريد؟ لرنى كيف تطورت الدولة يف بلدنا املغرب، 

فتعرفون اأنه مع نهاية ال�صبعينيات، دخلت الدولة، لي�ش فقط املغرب ولكن يف العامل 

كله، يف اأزمة، l’état providence en crise، ملاذا؟ لأن نظامها مبني على النموذج 

مل  الدولة  الدولة.  ميزانية  ف�صعفت  املكثف،  وال�صتهالك  املكثف  والإنتاج  الكنزي 

تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها اأمام املجتمع، فاملغرب عرف ما عرف مع التقومي 

باأن  تبني  العاملية،  الدوائر  اإمالء  والثمانينات. وحتت  ال�صبعينات  �صنوات  الهيكلي يف 

الجتماعية  الإ�صالحات  غياب  يف  يتحقق  ل  املن�صود  املح�ش  القت�صادي  الهدف 

وال�صيا�صية واملوؤ�ص�صاتية، فجاءت الإ�صالحات يف املغرب، وكلنا نعرف النفراج  ال�صيا�صي 

الذي بداأ باإطالق �صراح ال�صرفاتي وعودة املنفيني، والذي انتهى بحكومة التناوب يف 

اأواخر الت�صعينيات.

اإذا مل يكن امل�صكل اقت�صاديا،  اأن يوهمنا باأنه  قبل ذلك، كان املغرب قد حاول 

فرمبا امل�صكل اإداري، ودائما باإيحاء من املوؤ�ص�صات الدولية وخا�صة البنك الدويل الذي 

قال اأنه يجب على الأهداف القت�صادية اأن تكون مقرونة باإ�صالحات اإدارية، فكانت 

الالمركزية والالتركيز.

بعد ذلك، تبني باأنه من دون اإ�صالحات �صيا�صية ، الإ�صالحات الإدارية ل توؤدي اإىل 

نتيجة، وحتى الإ�صالحات القت�صادية ل تعطي نتيجة، فدخلنا ابتداء من �صنة 2000 

يف احلكامة واحلكامة الرتابية، ولهذا قلتلما قمنا بال�صيناريو املتعلق باجلهوية، قمنا 

به على هذا الأ�صا�ش، اأن احلكامة الرتابية واملوؤ�ص�صاتية لبلورة تق�صيم اأو مقيا�ش للعي�ش، 

يتمثل يف اجلهوية.

اإىل  يوؤدي  ل  وحده  القت�صادي  الهدف  اأن  تبني  2010؟  بعد  لنا  �صيتبني  ماذا 

نتيجة، كذلك الإ�صالحات الإدارية لوحدها ل توؤدي اإىل نتيجة، وكذلك الإ�صالحات 
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ال�صيا�صية، وكذا احلكامة الرتابية واملوؤ�ص�صاتية. وتبني كذلك اإذا خولنا ال�صالحية لأي 

 ، le corporatisme   ،le sectorialisme جهة اأن ت�صتغل بحرية، �صوف ن�صقط يف

وهو ما يوؤدي اإىل ت�صارب وت�صتت الآراء، plan émergence،plan vert ، وغريها.

الدور؟ هو  �صيقوم بهذا  الذي  ، ومن   Il faut qu’il y ait une convergence
موؤ�ص�صة الدولة، وهذا ما جعلني اأراجع كل الأفكار التي كنت اأدافع عنها قبل جميء 

الربيع العربي.

اأمام  للدولة  هروب  احلقيقة  يف  كان  املغرب،  يف  الثمانينيات  �صنوات  يف  فاإذن، 

الالمركزية  لنا  اأعطت  التي  الإدارية  الإ�صالحات  م�صوؤولياتها، وقامت مبجموعة من 

والتي اأنتجت لنا كل اجلماعات الرتابية املري�صة بنف�صها، والتي يراد منها اأن تداوي.

يف الت�صعينيات، عادت ال�صيا�صات العمومية من جديد، وكانت الرياح تهب ل�صاحلها، 

ال�صيا�صية  ومنظومتها  التناوب  و�صول حكومة  مع  املغرب  ال�صيا�صيني يف  اأن  خا�صة 

الإ�صالحية، لأنها عو�ش اأن تنادي بتغيري النظام اأو تغيري ال�صيء، تطالب باإ�صالحه 

العمومية من  لل�صيا�صات  عودة جديدة  فبداأت هناك  عام،  قالب  اأو  اإطار منظور  يف 

املخططات  الرتاب،  لإعداد  الوطني  املخطط  ال�صتعجايل،  الت�صامن  خالل �صندوق 

اجلماعية ، اإىل غري ذلك، عودة الدولة.

2000، فانطلقت  اأواخر الت�صعينيات، ويف بداية  اأو  تالقت الأمور يف الت�صعينيات 

الأمور، لدينا الإ�صالحات الإدارية، الإ�صالحات القت�صادية التي مل تعط نتيجة دون 

�صيا�صية، جاءت م�صتعجالت جديدة بخ�صو�ش  اإ�صالحات  اأ�صفنا  اإدارية،  اإ�صالحات 

بالهوية  فجئنا  الرتابية،  والهويات  الإثنيات  بخ�صو�ش  وكذلك  ال�صحراء،  ق�صية 

يطلب  ل  الرتابية حتى  الهويات  اإخراج  ذات  ال�صبغة  تخويلها  اأ�صا�ش  ال�صيا�صية،على 

الأمازيغ ا�صتقاللهم، وكذا بالن�صبة لل�صحراء واإعطائهم نوع من احلكم الذاتي. ولكن، 

 émergence1، 2 et يف نف�ش الوقت، ذهبنا يف اجتاه ال�صيا�صات القطاعية: ال�صناعة

3 . يف جمال الفالحة، �صرنا يف خمطط املغرب الأخ�صر، يف جمال ال�صيد، اعتمدنا 
األيوتي�ش، اإىل غري ذلك.

قطاعيا، �صلك الكل اجتاها خمتلفا. واإقليميا اإذا ذهبنا باجلهوية ال�صيا�صية مثلما 

دافعت عنها �صخ�صيا منذ ثالث �صنوات، ف�صوف ن�صطدم بت�صارب الآراء. اإذن، ما هو 

البديل؟
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اأظن باأن الدولة يجب اأن تتعزز – هذا طرحي - لكن بدور اآخر، ولي�ش بالدور 

الأ�صفل،  اجتاه  يف  الفوق  من  ياأتي  والقرار  احلكومة،  اإطار  يف  كان  الذي  املعروف، 

بنف�ش  احلوا�ش  باأن  ونعرف  الت�صال،  و�صائل  من  جمموعة  طريق  عن  مير  والذي 

اإدراكها لذلك اخلرب. فهنا،  الدرجة التي تو�صل اخلرب، ت�صوهه ح�صب قيمته ودرجة 

تر�صخت لدي القناعة باأن الدولة يف وقتها احلايل يجب اأن تكون منع�صا.

مينائية،  ك�صلطة  حا�صرة   TMSA جند  املتو�صط،  طنجة  ميناء  اإىل  ذهبنا  فاإذا 

قواعد  تعاين وحترتم  ل. فقط  احلاويات؟  وتفريغ  باإنزال  تقوم  التي  ولكن هل هي 

اللعبة وتن�صق عمل الفاعلني على امليدان. 

ملاذا تر�صخت لدي هذه القناعة؟ قلت �صابقا اأين �صاأقا�صمكم تاأمالت اأكرث مما األقي 

مداخلة اأكادميية باملفهوم الأكادميي.

اإذا راأينا خريطة توزيع ال�صتثمارات املهيكلة القطاعية الكربى يف املغرب حاليا، 

الناظور  تطوان،  طنجة  حول  توزع  للتنمية،  جمالت  �صبع  حول  توزع  اأنها  جند 

وجدة، مكنا�ش، فا�ش....، ومن اطلع منكم على املخطط الوطني لتهيئة اإعداد الرتاب 

�صيقول اأنها القطبية التي دعا لها املخطط.

كل املخططات املهيكلة �صواء يف املجال ال�صناعي اأو ال�صياحي اأو الفالحي وغريها 

له. تلك اجلملة  املغرب ل وجود  باقي  املغرب، وكاأن  �صبع مناطق يف  اأمام  تتمحور 

التي قالها اأحد الفرن�صيني �صابقا:.» Paris est le désert français « كاأن كل �صيء 

يف باري�ش وال�صحراء حولها. فعندما نالقي اخلرائط ال�صناعية للموارد والراأ�صمال 

واخلدمات جندها كلها تتمحور يف �صبع مناطق: طنجة تطوان، فا�ش مكنا�ش، �صال 

نف�صه  يفر�ش  قطب  وهو  اأقل،  وبدرجة  اأكادير،  مراك�ش،  البي�صاء  الدار  الرباط، 

وحا�صر، هو قطب خريبكة بني مالل، الذي بداأ يفر�ش نف�صه كقطب يف املغرب.

التي  اجلديدة   املقاربة  مع  مقابلتها  اأود  الأخرية  امللكية  التد�صينات  تابعت  وملا 

بداأت من جديد يف التنمية من خالل املدن الكربى: طنجة الكربى، مراك�ش، الدار 

البي�صاء، الرباط �صال، تطوان. هي نف�صها جمالت التنمية التي اعتمدت يف �صنة 2000.

باجلهوية  املتعلق  امل�صروع  هذا  هل  عادلة؟  نريد  جهوية  اأي  �صيناريو،  اأي  فالآن، 

اأ�صرع  يف  للجهوية  املوؤطرة  القوانني  كل  تخرج  اأن  ونتمنى  ال�صاعة؟  حلد  املوجود 

الآجال، وميكن القول اأنه اإذا مت تعطيلها، �صيكون اأح�صن، فهي تطرح للم�صاءلة كل 

نظريات النمو والتنمية احلالية.
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من   7 ولكن  جهة،   12 �صنجد  املغرب  يف  اجلهوية  حول  امل�صروع  هذا  راأينا  فاإذا 

اأما اجلهات  الأخرى فهل هي مناطق وجهات الفقر؟  الأقطاب ال�صناعية حا�صرة، 

جهات التهمي�ش؟

الهياكل  يف  كمتخ�ص�ش  واأنا  حا�صرا.  ال�صديقي  الوزير  يكون  اأن  اأمتنى  كنت 

والديناميكية املكانية، عندما نرى اأحياء ال�صحى مثال يف طنجة ومدن داخل مدينة 

تبنى يف ظرف خم�ش �صنوات، اأت�صاءل عن اأي منوذج للتنمية �صنقدمه يف اإطار هذه 

اجلهوية؟

11 جهة.  �صيناريو ي�صم  �صابقا تبنيت  �صت�صاألونني عن طرحي احلايل، وقد كنت 

مغاير،  دور  يف  وترت�صخ  تظل  اأن  يجب  الدولة  اأن  فكرتي  مع  تنا�صق  يف  اأقول  الآن 

كذلك،  واملن�صق  واملوزع  اجلامع  دورها  تلعب  حتى  اجلهات  عدد  بتقليل  فاأطالب 

ولكن يف دور اآخر. فاإذا ذهبنا يف هذا التوجه احلايل، اأظن - وهذه قناعة تر�صخت يل 

 ،le sectorialisme و  le corporatisme باأنه �صنذهب ح�صب ما قال دوركامي اإىل -

وهذا اأكرب عيب للمجتمع املعا�صر.
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»مـن اأجـل روؤيـة متحـررة لإنتـاج �سـيـغ

متجددة لالأمنوذج التنموي املغربي«

حممد متلدو، 

الرئي�ش املوؤ�ص�ش ل�صبكة اللرباليني العرب

عنوان مداخلتي هو »من اأجل روؤية متحررة لإنتاج �صيغ متجددة لنموذج تنموي 

املداخلة،  هذه  عنوان  قراءة  يف  جدا  ق�صرية  بوقفة  �صاأقوم  �صمحتم  واإذا  مغربي«، 

فاأطرح �صوؤال: ملاذا روؤية متحررة؟ روؤية متحررة، لأن هذه الروؤية هي حمكومة باأن 

تكون متاأ�صلة بال�صرورة وغري م�صتوردة، ملاذا؟ لأننا اأمام اإن�صان مغربي، ولأننا اأمام 

واقع مغربي ولأننا اأمام تراكمات فكرية وح�صارية مغربية.

اأن  ميكن  التي  الروؤى  �صائر  عن  متحررة  روؤية  عن  بالتحدث  ملزمون  نحن  اإذن 

ت�صتورد، وهذا ما تاأكد هذا ال�صباح حينما األح العديد من املتدخلني على اأن ق�صية 

الأمنوذج هي ق�صية خا�صة بكل �صعب، كل اأمة يف وقت حمدد ويف زمن حمدد. ملاذا 

�صيغ متجددة؟

ملت�صقة  �صفة  هي  التجدد  ف�صفة  ثابت،  غري  يكون  اأن  الأمنوذج  طبيعة  لأن 

بطبيعة املفهوم وبطبيعة املدرك، وهذه ال�صيغة التي هي غري ثابتة هي اأي�صا خا�صعة 

لتحولت الإن�صان وحتولت حميطه، والكل يعلم اأن النموذج القت�صادي وقوته اإمنا 

تكمن يف قابليته للتطور، فاأي منوذج اقت�صادي غري قابل للتطور هو حمكوم عليه 

الذي  العنوان  عنا�صر فهم هذا  بع�ش  - هي  اأردمت  اإذا   - وبالإفال�ش، فهذه  بالزوال 

تنموي  لأمنوذج  متجددة  �صيغ  لإنتاج  متحررة  وؤرية  اأجل  »من  ملداخلتي  اخرتته 

مغربي«. 

�صتكون مالحظة واحدة من حيث  �صمحتم،  اإذا  �صاأتبعها،  التي  التناول  منهجية 

ال�صكل و�صاأقرتح عليكم مالحظتني حول املنهج، وثالث مالحظات من حيث العمق، 

لأخل�ش اإىل اأربع تو�صيات مبعنى ترتيب رقمي �صهل.

اأما املالحظة ال�صكلية فهي تتعلق بالطابع اللغوي املح�ش لالأمنوذج والنموذج. 

نعلم جميعا اأننا ب�صدد احلديث عن paradigme مفهوم جديد عن اللغة العربية، 

من  العديد  يف  الإ�صالحية  التنموية  الفكرية  املمار�صة  على  جديد  اأنه  اأقول  واأكاد 

اأن  النموذج  ، طبيعة   le modèle هو  النموذج  لأن  النموذج،  غري  وهو  املجتمعات، 
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يختلط  وقد  هو،  كما  للتطبيق  اأو  لالإقتداء  اأو  لال�صتئنا�ش  يطرح  واأن  نهائيا  يكون 

 le اأقول  حينما  ال�صيا�صة،  مبفهوم  عنه  نتحدث  الذي  املجال  يف  النموذج  مفهوم 

ل  املغرب،  يف    la politique économique اأقول  اأو   modèle économique
بينما  الثاين،  وباملعنى  الأول  باملعنى  النموذج  بني  الفرق  مالمح  اأميز  اأن  اأ�صتطيع 

حينما اأحتدث عن le paradigme وهو الذي اخرتت له لفظة الأمنوذج حتى يقع 

الفرق بني مفهومني، فاإنني اأحتدث عن �صيء اآخر قد يقود من قبيل القرابة العائلية 

للنموذج ولكنه اأكرث من النموذج.

ذلك اأن الأمنوذج هو يف حقيقة الأمر يق�صد به جمموعة من القيم ومن النظريات 

معينة  قراءة  حول  ليتوافقوا  واملخت�صني  املفكرين  من  جمموعة  حولها  جتتمع 

وحول  الواقع  هذا  قراءة  تفر�صها  اأو  يفر�صها  التي  الأ�صئلة  حتديد  حول  للواقع، 

نقرتحه  الذي  التغيري  نوعية  حول  واأخريا  للم�صتقبل،  تريدها  التي  الآفاق  حتديد 

اإىل هذه الآفاق، وبهذا ي�صبح الأمنوذج هو نوع من تركيبة ت�صمل العديد  للو�صول 

من النظريات، فالأمنوذج هو اأ�صبه اإىل métathéorie ولي�ش نظرية حمددة ول روؤية 

حمددة، واأكرث من هذا كله هو بعيد كل البعد اأن يكون منوذجا حمدودا من حيث 

املوا�صفات ومن حيث التعاطي مع تطبيقه.

نعرف  حتى  تو�صيحها  من  لبد  اأنه  وراأيت  الأوىل،  ال�صكلية  املالحظة  هي  هذه 

اأن  على  األح  مازلت  اأنا  احلال  وبطبيعة  املناق�صة،  فيه  نوجه  اأن  نريد  الذي  الجتاه 

التعاطي مع الأمنوذج التنموي هو تعاطي جديد، وبالتايل فالبد اأن نتوافق حول 

العديد من الأ�صياء التي تتعلق ب�صرحه وبالتعاطي معه.

ب�صوؤال  واأبدوؤها  الأوىل  املالحظة  باملنهج،  املتعلقتني  املالحظتني  اإىل  الآن  اأمر 

واأنهيها بت�صاوؤل.

للتغيري  ال�صريعة  الوترية  اعتماد  ي�صتلزم  مناخا  يعي�ش  املغرب  هل  هو:  ال�صوؤال 

لأننا نتحدث عن التغيري، و le paradigmeالغاية منه هو اأن نحدث تغيريا ونحدث 

اإ�صالحا. �صوؤايل املطروح هو: هل املغرب يف حاجة اإىل منوذج للتغيري بوترية �صريعة 

اأم بوترية متدرجة؟ هذا ال�صوؤال يحيلني على نظريتني معروفتني. النظرية الأوىل، 

اأن الإ�صالح يجب اأن يكون بالتدرج وبالتدريج. النظرية الثانية وهي التي  وتقول 

ت�صمح  ل  الجتماعية  الظروف  تكون  حينما  ال�صريع  التغيري  اعتماد  ب�صرورة  تقول 

بالنتظار، هذه النظرية اعتمدت يف بولونيا واأعطت نتائج. 

منذ  التعددية  بداأ  املغرب  اأن  اأقول  �صيا�صيا،  مبكرا.  الإ�صالح  م�صل�صل  بداأ  املغرب 

جنزم  اأن  جميعا  علينا  ي�صعب  عقود  �صتة  بعد  والآن  ال�صتينات،  من  الثاين  الن�صف 
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ملاذا؟  الدميقراطية،  للبلدان  الدميقراطية  مبوا�صفات  دميقراطي  بلد  املغرب  باأن 

لالإن�صان،  الدميقراطية �صريورة  اأمرا.  ولي�صت  اإجراءا عمليا  لي�صت  الدميقراطية  لأن 

فدميقراطية �صناديق القرتاع لي�صت دميقراطية، الدميقراطية هي حرية الختيار، 

هي م�صوؤولية الفرد، هي اختيار الفرد، وهي الأ�صياء التي تاأتي مع هاذين العن�صرين 

الأ�صا�صني، لذلك فال�صوؤال املطروح هنا: هو ملاذا تاأخر املغرب عن ا�صتكمال الإ�صالح 

املوؤدي اإىل التنمية بالرغم من اعتماده التعددية ال�صيا�صية وتطوره يف املجال ال�صيا�صي 

ال�صيا�صة  هذه  اأعطته  ما  بكل  الهيكلي،  التقومي  �صيا�صية  اعتمد  كونه  من  وبالرغم 

ومنحته من اآلم وغري ذلك، وا�صتطاعت اأن ت�صع املغرب يف �صكة التحرر القت�صادي؟ 

ومع ذلك ل ميكن اليوم اأن نقول اأن هذه ال�صيا�صات ترجمت على اأر�ش الواقع بالن�صبة 

للمواطن املغربي، فاملواطن املغربي يذكر هذه الأ�صياء وكاأنها من تاريخ ينتمي رمبا 

جلهات اأخرى، لأن هذه ال�صيا�صات كلها مل تعد عليه بالنفع املبا�صر.

نظرية  اأو  ال�صريع  الإ�صالح  اأو  ال�صريع  التغيري  نظرية  نعتمد  الت�صاوؤل حول: هل 

الإ�صالح املتدرج؟ الت�صاوؤل املطروح اليوم هو: األ ميكن  يف هذا الظرف الذي نعي�صه 

ويف ظل هذه الإخفاقات على م�صتوى ترجمة وبلورة التطور عند املواطن املغربي، األ 

ميكن التفكري يف �صيغة مزدوجة بني النظرية املتدرجة والنظرية ال�صريعة لإ�صالح 

العالقة مع املواطن واإعطاء �صورة حقيقية لهذا التغيري بالن�صبة للمواطن املغربي؟ 

املالحظة الثانية يف هذا الباب تهم طبيعة العالقة بني املوؤ�ص�صات، حتدث الإخوان 

وحتدث �صديقي نوح عن دور املوؤ�ص�صات، ولكن هل نتمثل حقيقة املوؤ�ص�صات حينما 

املوؤ�ص�صات هو حديث عن  اأن احلديث عن  الواقع هو  التنموي؟  الأمنوذج  نتحدث عن 

اأما املوؤ�ص�صات املبا�صرة  نوعني من املوؤ�ص�صات: موؤ�ص�صات مبا�صرة وموؤ�ص�صات غري مبا�صرة. 

فهي تلك التي تهتم بقواعد وطرق تنفيذ هذه القواعد، وهي مهمة بطبيعة احلال، 

لأنها متكن الدولة اأو البلد من اأن تكون له موؤ�ص�صات الق�صاء، موؤ�ص�صة حماربة الر�صوة، 

العديد من املوؤ�ص�صات التي تدخل يف هذا املجال، ولكن النوع الثاين من املوؤ�ص�صات يف 

الذي  العمل  باأ�صلوب  تتعلق  لأنها  املبا�صرة،  الغري  املوؤ�ص�صات  من  بكثري  اأهم  اعتقادي 

التي نقول بها،  نتبناها واملعتقدات  التي  التي نحملها والتقاليد  القيم  متليه علينا 

اأو اأن  اأ�صياء بغاية احل�صا�صية. ثم اإن هذه الأ�صياء ل ميكن اأن ي�صبطها الإن�صان  وهذه 

هذا  اإىل  ميله  له  ثقافاته،  له  معتقداته،  له  قناعاته،  له  �صخ�ش  فكل  منها،  يتيقن 

اأن يتم، وهذه هي املعادلة  اأو للتغيري  اإىل ذلك اجلانب، ول ميكن للتنمية  اأو  اجلانب 

اخلطرية جدا، اإل اإذا كان هناك ان�صجام بني املوؤ�ص�صتني، فمادام الن�صجام بني املوؤ�ص�صات 

نقل من  اإن مل   - ال�صعب  من  فاإنه  الر�صمية غري حا�صل،  الغري  واملوؤ�ص�صات  الر�صمية 

اإ�صالح، لذلك فاملرغوب فيه ونحن نتحدث عن موؤ�ص�صات  اأن يتم هناك  امل�صتحيل - 
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هو اأن يكون هناك تكامل وان�صجام، ويف اأح�صن الأحيان اأن يكون هناك تناف�ش بني 

املوؤ�ص�صات الر�صمية واملوؤ�ص�صات الغري الر�صمية من اأجل الو�صول اإىل املبتغى.

اأنا م�صطر اأن اأ�صرع لأين مل اأ�صل لثلث املداخلة، اأعتقد اأين �صاأنهي هذا املو�صوع 

املتعلق باملنهج واأمر اإىل املو�صوع املتعلق مبالحظات من حيث العمق. 

الآن  حلد  ن�صتطع  مل  ملاذا  �صادمة،  اأنها  الواقع  يف  العمق،  حيث  من  املالحظات 

اأن ن�صع روؤية موحدة للم�صرتك الطبيعي لالإن�صان املغربي؟ هذا �صوؤال خطري جدا، 

فنحن نتحدث الآن عن اأ�صياء جميلة جدا، عن اأمنوذج التنمية، ولكن هل ا�صتطعنا 

بجميع  ح�صا�صياتنا،  بجميع  املغربي  لالإن�صان  الطبيعي  امل�صرتك  ذلك  على  نتفق  اأن 

الدول  جناح  ق�صة  اأن  وندرك  نعرف  اأننا  العلم  مع  ن�صتطع،  مل  اآخره،  اإىل  ميولتنا 

اأ�صخا�ش يف  هي ق�صة جناحات الأ�صخا�ش، وق�صة جناح اأمريكا هي ق�صة جناحات 

ي�صمى  اأحدها  اأ�صا�صني:  �صخ�صني  بالأ�صا�ش على جناح  اعتمد  اأمريكا  اأمريكا، وتطور 

ابتدع  الأول   ،THOMAS GEFERSON ي�صمى  والثاين   ADAM SMITH
الأمم،  ثروة  واأ�صباب  البحث يف طبيعة  الوقت، هي  لبع�ش  عليها  اأقف  �صوف  نظرية، 

واأدرك اأن ثروة الأمم ل ميكن اأن تتم اإل  اإذا ا�صتطاع كل فرد يف هذه الأمة اأن يكون 

حرا يف اأن ي�صتعمل عقله وملكاته وقدراته يف اأن ينتج قوته، ثم بالتايل اأن يتعاون 

وب�صفة اإرادية من اأجل حتقيق هذا املبتغى العام للنا�ش.

اإليها  العربي  العامل  �صبق  اأمريكا،  يف  طفرة  حققت  التي  بالذات  النظرية  هذه 

واملغرب ب�صفة خا�صة من خالل فكر ابن خلدون، ولكن مع الأ�صف ال�صديد حينما 

امل�صريون  ي�صتعمله  ما  معه  فا�صتعملنا  وبعلمه،  بفكره  دفناه  خلدون،  ابن  دفنا 

اأي دفناه ودفنا معه  ابن خلدون،  الفراعنة، موماأنا  املومياء، يعني  حينما يدفنون 

الأ�صياء الغالية التي اأتى بها، وانتهينا. 

واعتمد يف  الأمريكي  ال�صتقالل  وثيقة  THOMAS GEFERSON هو حمرر 
اإذا متتع بحقوقه  اإل  اإن�صانا  يعترب  اأن  الإن�صان ل ميكن  اأن  الرتكيز على  وثيقته على 

الطبيعية، حريته وكرامته اإىل اآخره، مع الأ�صف ال�صديد نحن اأخطاأنا حينما مل نعد 

العامل  اأ�صقاع  جميع  من  لأمريكا  ذهبوا  الذين  النا�ش  ندرك  وحينما  تاريخنا  اإىل 

ولكنهم  ال�صوارع،  اأر�صفة  الذهب يف  الثورة، مل يجدوا  اأن يح�صلوا على  وا�صتطاعوا 

وجدوا �صيئا واحدا هو اإمكانية ا�صتعمال حريتهم ثم املناخ الذي ي�صجع على ذلك.

املالحظة الثانية هو اأن هناك ترابطا ع�صويا بني ما هو �صيا�صي وما هو اقت�صادي، 

وما دمنا مل نخلق هذا الرتابط بني ال�صيا�صي والقت�صادي وبني احلرية القت�صادية 

فقرة  عليكم  و�صاأقراأ  التنمية،  وعن  التغيري  عن  بعيدين  ف�صنظل  ال�صيا�صية  واحلرية 
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ق�صرية جدا قالها اأحد الأ�صخا�ش املعروفني، و�صاأقول ا�صمه بعد اأن اأنهي هذه الفقرة، 

قال: »اإن قلبي مييل اإىل و�صط الي�صار، ولكني بالرغم من ذلك كنت اأدرك دائما اأن 

ال�صوق، فهو القت�صاد  اقت�صاد  اعتماده هو  الذي ميكن  الوحيد  النظام القت�صادي 

الرثوة  يجلب  اأن  با�صتطاعته  والذي  معنى  يحمل  الذي  واملنهج  الوحيد  الطبيعي 

 VACLAV والرخاء لأنه الوحيد الذي يعك�ش طبيعة احلياة ذاتها«، هذا ال�صخ�ش هو

HAVEI و الذي ا�صتطاع بذلك اأن يوؤمن باأن التنمية هي فوق القناعات ال�صيا�صية.

اأمر اإىل التو�صيات و�صريعا جدا، اأقول على اأن من خالل كل هذا ميكن اأن اأخل�ش 

اإىل ما يلي: 

�صديقي  عنها  حتدث  الذي  املثخنة  الدولة  منوذج  مع  القطع  من  بد  ل  اأول:   •
L’Etat obèse الدولة املثخنة والدولة املتخمة، ل ميكن اأن ت�صري ما ميكن اإل اأن تقبع 
يف مكانها وتنتظر من ياأتيها بالقوت وهذا القوت ياأتيها من ال�صرائب، ياأتيها من 

الريع، ياأتيها من الأ�صياء الكثرية، ومع الأ�صف ل ميكن اإل اأن تنعك�ش �صلبا على املواطن 

احلر؛

• التو�صية الثانية: ل بد من ا�صتكمال اأ�ص�ش احلرية القت�صادية وربطها باحلرية 

ال�صيا�صية، وهذا بطبيعة احلال له خمارجه، لبد من حتديد اأدوار الدولة يف اأمنوذج 

ال�صتقالل  تكري�ش  من  بد  ل  والقانون،  احلق  دولة  تعزيز  من  بد  ل  جديد،  تنموي 

الفعلي للق�صاء، ول بد من اإعادة النظر يف القوانني املنظمة ل�صوق العمل، عوامل 

الإنتاج ومناخ العمل؛

اأ�صلفت  كما  ال�صيا�صية  باحلرية  القت�صادية  احلرية  ربط  هي  الثالثة:  التو�صية   •

وجعلهما ينطلقان من حرية الإن�صان مبا ي�صمن للمواطن املغربي الت�صرف احلر 

يف ملكاته ويف حريته ويف الختيار احلر. اأذكر هنا على اأن علم  القت�صاد هو علم 

الختيار، كما اأن علم الجتماع هو علم البحث يف الأ�صباب التي جتعل الإن�صان يلجاأ 

اإىل الختيار، فمتى ما وجدنا الختيار وجدنا معه..؛

املوؤ�ص�صة  اجلوهرية  القيم  حول  للتوافق  اأر�صية  اإيجاد  هي  الأخرية  التو�صية   •

املغربي  التنموي  للنموذج  بالن�صبة  مهمة  اجلوهرية  القيم  وهذه  التنموي،  للنموذج 

ملاذا؟ لأننا مازلنا ن�صتح�صر �صراعات حول و�صعية املراأة، التي حركت البلد يف وقت 

من الأوقات، ن�صتح�صر الآن نقا�صات حول احلرية الفردية، هل يجب اأن تتجاوز هذا 

احلد اأم اأن تقف عند ذلك احلد، هذه القيم ل بد اأن نتوافق حولها، لكي منر اإىل بناء 

�صياغة متحررة ومتجددة لالأمنوذج املغربي.
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جانب من احل�صور يف اأ�صغال اجلل�صة الفتتاحية 

بقاعة اجلل�صات مبجل�ش امل�صت�صارين


