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مذكــرة
بشــأن صياغة مشــروع

 نموذج تنموي للمغرب  



مقدمة

ــة  ــعى حكوم ــي تس ــل الت ــة العم ــار خط ــي إط ــرة ف ــذه المذك ــدرج ه تن  
ــت  ــى تثبي ــعى إل ــا، يس ــال مدني ــا فاع ــا، بصفته ــى تفعيله ــة إل ــباب المغربي الش
ــاركة  ــي المش ــبابية ف ــآت الش ــم دور الهي ــاركية ودع ــة التش ــم الديمقراطي دعائ
فــي إعــداد وتتبــع السياســات العموميــة، وذلــك انســجاما مــع روح المقتضيــات 
الدســتورية ومــع قناعــات أعضــاء حكومــة الشــباب المغربيــة فــي الترافــع البنــاء 
واإليجابــي لتعزيــز انخــراط الشــباب )وشــباب مغاربــة العالــم( فــي الحيــاة الوطنيــة.

إلــى  المغربيــة  الشــباب  الترافعــي، تســعى حكومــة  ووفــاء لخطهــا   
التفاعــل الجــدي والهــادف مــع مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تدبيــر الشــأن العــام، 
أال وهــي مرحلــة صياغــة  » مشــروع نمــوذج تنمــوي للمغــرب« ، إيمانــا منهــا 
بــأن هــذا المشــروع ال يجــب اختزالــه فــي مجــرد منظــور عــام لمغــرب الغــد، بــل 
يتعــداه إلــى اعتبــاره إطــارا محــددا للتوجهــات االســتراتيجية المســتقبلية لبالدنــا. 
ولعــل مــا يحفــز أكثــر علــى التفاعــل مــع صياغــة مشــروع النمــوذج   
 ،COVID19 »ــا ــه يتصــادف مــع تفشــي جائحــة فيــروس »كورون التنمــوي، هــو أن
والــذي دفــع إلــى القيــام بمراجعــات عميقــة حــول تدبيــر األزمــات وحــول منهجية 
إعــداد وتقييــم السياســات العموميــة مــن خــالل األهــداف التــي ســطرها المشــرع 

ــي :  ــا يل ــا فيم ــن تلخيصه ــي يمك والت
• تحســين فعاليــة و نجاعــة السياســات العموميــة، وجــودة الخدمــات 

؛ للمواطــن  المقدمــة  العموميــة 
• تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وحسن التدبير؛

• ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
• تعميم  ممارسات التقييم وتقديم الحسابات.

تبعا لذلك تنتظم هذه المذكرة في ثالث محاور أساسية :
أوال، المرجعيات   
ثانيا، المالحظات   
ثالثا، المقترحات   
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أوال، المرجعيات
إن إســهامنا فــي تصــور نمــوذج تنمــوي للمغــرب ينطلــق مــن التوجيهــات   
ــة فــي الخطــاب  َن ــك محمــد الســادس نصــره هللا، المَتَضمَّ ــة المل الســامية لجالل
الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جاللتــه بتاريــخ 13 أكتوبــر 2017 بمناســبة افتتــاح 
الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة، 
ــى  ــه، إل ــال اختصاص ــي مج ــن، كل ف ــن المعنيي ــه الفاعلي ــه جاللت ــا في ــذي دع وال
إعــادة النظــر فــي نموذجنــا التنمــوي لمواكبــة التطــورات التــي تعرفهــا البــالد؛ 
ــن  ــذي أعل ــر 2018 ،ال ــخ 12 أكتوب ــك بتاري ــة المل ــاب جالل ــاب خط ــي أعق ــي ف و يأت
فيــه جاللتــه عــن إحــداث لجنــة خاصــة عهــد إليهــا ببلــورة مشــروع نمــوذج تنمــوي 
ــة  ــة المختص ــات الوطني ــف المؤسس ــاهمات مختل ــى مس ــاء عل ــا، بن ــد لبالدن جدي

فــي إطــار منظــور اســتراتيجي شــامل ومندمــج.

• المرجعية الدستورية 
لقــد خــول الدســتور للمنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة بقضايــا الشــأن   
ــرارات  ــداد ق ــي إع ــهام ف ــق اإلس ــاركية، ح ــة التش ــار الديمقراطي ــي إط ــام، ف الع
ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة )الفصــل 12( ؛ 
عــالوة علــى إشــراك مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن، فــي إعــداد السياســات 
العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا )الفصــل 13( ؛ كمــا نــص علــى ضمــان 
ــات  ــي المؤسس ــارج، ف ــي الخ ــن ف ــة المقيمي ــة للمغارب ــاركة ممكن ــع مش أوس
ــم  ــيع وتعمي ــى توس ــل 18(؛ وعل ــدة )الفص ــة الجي ــات الحكام ــارية، وهيئ االستش
مشــاركة الشــباب فــي التنميــة االجتماعيــة و االقتصاديــة والثقاقيــة والسياســية 

ــل 18(.  ــالد )الفص للب

• المرجعيات الكونية 
فضــال عــن المرجعيــة الدســتورية، فمســاهمة حكومــة الشــباب المغربيــة   
فــي صياغــة مشــروع نمــوذج تنمــوي للمغــرب تســتأنس بالممارســات الفضلــى 
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بشــأن  لشــبونة  »إعــالن  والســيما  بهــا،  المعمــول  الدوليــة  والمرجعيــات 
السياســات والبرامــج المعنيــة بالشــباب« الصــادر عــن المؤتمــر العالمــي 
للــوزراء المســؤولين عــن الشــباب والــذي ُنشــر ألول مــرة فــي عــام 1998، و أقرتــه 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام 1999، فهــو المعيــار الدولــي للسياســات 

ــباب؛  ــة بالش ــج المتعلق والبرام
ــي  ــباب 2014 - 2021 الت ــأن الش ــة بش ــكو التنفيذي ــتراتيجية اليونس و باس  

اســتعراضها؛   فــي  و  السياســات  وضــع  فــي  الشــباب  إشــراك  علــى  تؤكــد 
و بقــرار مجلــس األمــن 2250 الــذي يضــع الشــباب بوضــوح كشــركاء فــي   
الجهــود العالميــة الراميــة إلــى تعزيــز الســالم ومكافحة التطــرف، ويشــجع الدول 
ــاركة  ــن المش ــباب م ــن الش ــأنها أن تمك ــن ش ــات م ــاء آلي ــي إنش ــر ف ــى النظ عل
بشــكل هــادف، فــي بنــاء الســالم ومنــع انتشــار العنــف فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
والــذي نشــر ألول مــرة عــام 2015، وتــم تأكيــده مــن جديــد فــي القــرار 2419 عــام 
2018 مــع دعــوة كل الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة إلــى النظــر فــي زيــادة تمثيــل 

الشــباب وإشــراكهم فــي تعزيــز الســالم واألمــن الدولييــن.

ثانيا، المالحظات
• إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات

اتخــذت الدولــة المغربيــة قــرارا اســتراتيجيا حاســما واســتباقيا للتصــدي لجائحــة 
فيــروس » كورونــا« شــد أنظــار العالــم، فتقديــم حماية صحــة وســالمة المواطنين 
ــا  ــا، لكنه ــل اقتصاداته ــن تفضي ــة ع ــرت صراح ــي عب ــدان الت ــات البل ــف توجه خال
تواجــه اليــوم عواقــب تفشــي الوبــاء وإحصــاء عشــرات اآلالف مــن اإلصابــات التــي 

تجــاوزت فــي بعضهــا 100 ألــف مصــاب.
وقــد حــرص الملــك محمــد الســادس بشــكل ســريع علــى تعبئــة وتســخير   
ــاء، وأشــرف علــى مواكبــة جهــود كافــة  مختلــف طاقــات البــالد لمواجهــة الوب
القطاعــات )رئاســة الحكومــة، وزارة الداخليــة، وزارة الصحــة، وزارة التعليم العالي، 
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ــوات  ــي والق ــدرك الملك ــة وال ــن المختلف ــزة األم ــة، أجه ــاد والمالي وزارة االقتص
المســلحة...(.

إن ثمــار هــذا القــرار الوطنــي الشــجاع والتاريخــي حصنــت المنظومــة   
الصحيــة، ووجهــت دعمــا معنويــا وماديــا إلــى العمــال والفئــات االجتماعيــة 
األكثــر هشاشــة وتضــررا، وأعطــت دفعــة قويــة لجهــود تعزيــز وتوثيــق وإعــادة 
الثقــة بيــن المواطنيــن والمؤسســات، خاصــة بعــد مرحلــة شــهدت فيهــا بالدنــا 
ــددة،  ــة متع ــاالت جغرافي ــة ومج ــات حكومي ــملت قطاع ــة ش ــات اجتماعي احتجاج
وتســببت فــي خيبــة أمــل لــدى بعــض الفئــات األكثــر تضــررا مــن بعــض القــرارات 

ــي. ــل السياس ــن العم ــباب ع ــزوف الش ــي ع ــهمت ف ــة، وأس الحكومي
وتســهل مالحظــة ارتفــاع منســوب الثقــة وتجــدد األمــل لــدى المواطنيــن،   
مــن خــالل تعــدد مظاهــر اإلشــادة باإلجــراءات المتخــذة، واإلجمــاع علــى ضــرورة 
االلتــزام بتنفيذهــا، وتقديــم صــور رائعــة ومؤثــرة للتضحيــة والتفانــي فــي العمل 
ــي، وســائل  ــاء، األســاتذة، رجــال ونســاء األمــن والســلطة، المجتمــع المدن )األطب
اإلعــالم، عمــال النظافــة،...(، وقدمــت العديــد مــن المقــاوالت المواطنــة والطبقة 

الشــغيلة دعمــا ماديــا ســخيا وجبــت اإلشــادة بــه.
وتمثــل قيــم التضامــن المجتمعــي وتجــدد الــروح الوطنيــة للمغاربــة   
مكســبا إســتراتيجيا، وفرصــة ذهبيــة وشــرطا أساســيا لتحقيــق اإلقــالع التنمــوي 
االجتماعــي واالقتصــادي، واســتثمار بيئــة مواتيــة وداعمــة للرأســمال الالمــادي 

ــة. للدول

• معدل نمو اقتصادي غير كاف، وغير منتظم وغير مدمج 
ــادي  ــاه االقتص ــين الرف ــا لتحس ــا ضروري ــد م ــادي لبل ــو االقتص ــر النم يعتب  
ولخلــق الوظائــف، كمــا يجــب أخــذ الظــروف التــي يتــم فيهــا النمــو بعيــن االعتبار، 
ــكل  ــع ل ــر ناف ــه غي ــد تجعل ــو ق ــار النم ــع ثم ــي توزي ــديدة ف ــاواة  الش ألن الالمس
األطــراف. واألخطــر مــن ذلــك هــو أن النمــو غيــر المــوزع بشــكل عــادل قــد يكــون 
غيــر مســتدام ألن أطرافــا واســعة قــد تعيــق اســتمراره إمــا بشــكل إرادي أو عبــر 

ــز.  ــا للحواف ــاج لفقدانه ــة اإلنت ــن عملي ــا م خروجه
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تأسيســا علــى ذلــك، فمســاءلتنا ألداء النمــو االقتصــادي تســتهدف تقييــم   
أداء النظــام اإلنتاجــي المغربــي  بالنظــر إلــى العناصــر األساســية التاليــة: 

أ( انتظامية و استقاللية النمو؛
ــب  ــادي صل ــرو اقتص ــار ماك ــي إط ــه ف ــو أي تحقق ــتدامة النم ب( اس

ــليم؛ وس
 ج( إدماجية النمو أي قدرته على اإلدماج وخلق مناصب الشغل؛ 

 د( عدالــة النمــو أي قدرتــه علــى تمكيــن قاعــدة عريضــة من الســاكنة 
مــن االســتفادة والمشــاركة فــي النمو.

عمومــا ، فتحليــل مختلــف معــدالت النمــو ســواء مــن خــالل توقعــات ســنة   
2020 أو الســنوات التــي قبلهــا يبيــن أن وتيــرة النمــو المســجلة بالمغــرب خــالل 
الفتــرة المعنيــة بالدراســة تبقــى غيــر كافيــة مقارنــة، مــن جهــة مــع اإلمكانــات 
العجــوزات  مــع  أخــرى  جهــة  ومــن  الوطنــي،  لالقتصــاد  المتاحــة  والفــرص 
ــات  ــى دون إمكان ــجل يبق ــو المس ــط النم ــا. فمتوس ــب تداركه ــة الواج االجتماعي
النمــو المتاحــة والمقــدرة بحوالــي ) 6 بالمائــة(. فمعــدالت النمــو المرتفعــة فــي 

بعض السنوات ال يجب أن تخفي الضعف الهيكلي ألداء االقتصاد المغربي.  
فالوتيــرة المســجلة خــالل العشــرين ســنة الماضيــة ) 4.1 بالمائــة(  تبقــى   
مــن دون شــك غيــر كافيــة لتــدارك العجــوزات المتراكمــة وهــو مــا يرهــن إمكانات 
وآفــاق النمــو المســتقبلية وكــذا حظــوظ المغــرب بخصــوص التقــارب مــع الــدول 
الصاعــدة. وتشــير المندوبيــة الســامية للتخطيــط علــى أنــه وبالنظــر إلــى االنتقــال 
الديموغرافــي الــذي يجتــازه المغــرب، فيتطلــب تحقيــق معــدل نمــو يفــوق ) 5،6 

بالمائــة( كمتوســط علــى المــدى الطويــل.
وكمــا يجمــع علــى ذلــك الخبــراء االقتصاديــون المحليــون والدوليــون علــى   
أن عــدم انتظاميــة النمــو فــي المغــرب ارتبطــت بشــكل كبيــر بالتقلبــات المناخيــة 
وبمــدى جــودة الموســم الفالحــي، حيــث كان االقتصاد الوطني يســجل نموا ســالبا 
فــي حــال موســم فالحــي غيــر جيــد، و نمــوا مرتفعــا عندمــا يكــون هــذا الموســم 
جيــدا. حتــى وإن انعكســت تقلبــات النمــو االقتصــادي وتبعيتــه الكبيــرة للقيمــة 
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المضافــة الفالحيــة ســلبا علــى تحقيــق األهــداف االقتصاديــة و االجتماعيــة. غيــر 
ــه تمكــن مــن  ــن أن ــرة يبي ــل أداء االقتصــاد الوطنــي فــي الســنوات األخي أن تحلي
تســجيل نمــو حقيقــي إيجابــي خــالل الخمســة عشــر ســنة الماضيــة كيفمــا كان 

أداء القطــاع الفالحــي، أي حتــى فــي ســنوات الجفــاف .
ــة  ــذه الخاصي ــوء ه ــى ض ــرب عل ــو بالمغ ــي للنم ــل الحقيق ــا أن التحلي كم  
ــف  ــى مختل ــوف عل ــي الوق ــت تقتض ــاج كان ــى اإلدم ــه عل ــي قدرت ــة ف المتمثل
ــرات  ــض المؤش ــى بع ــي عل ــا يل ــنقتصر فيم ــا س ــر، إال أنن ــابقة الذك ــر الس العناص
وخاصــة تلــك المتعلقــة بقدرتــه علــى خلــق فــرص الشــغل. فالتخفيــف مــن 
ــدة  ــمح لقاع ــذي يس ــكل ال ــا بالش ــريعا وقوي ــامال وس ــوا ش ــي نم ــة يقتض البطال
ــا  ــن أيض ــروة، ولك ــن الث ــتفادة م ــن االس ــط م ــس فق ــن لي ــن المواطني ــة م عريض

المســاهمة فــي إنتاجهــا .

• ضعف نسبة التشغيل 
وفــي هــذا الصــدد، يبيــن تحليــل العــدد الصافــي لمناصــب الشــغل المحدثة   

ســنويا  )المــؤدى عنهــا أم ال(  أنــه غيــر 
كاف المتصــاص ارتفــاع الســكان النشــيطين، وخاصــة فــي الســنوات األخيرة   
ــنة  ــة س ــى غاي ــنة 2010 إل ــذ س ــة من ــغل المحدث ــب الش ــاوز مناص ــم تتج ــث ل حي
2018، 100 ألــف منصــب كمتوســط ســنوي. كمــا أنــه يعــرف تقلبــات كثيــرة وهــو 

ــتدامتها. ــة اس ــب و محدودي ــذه المناص ــة ه ــس هشاش ــا يعك م

• مردودية ضعيفة لمساهمة المؤسسات العمومية
تســاهم المؤسســات العموميــة فــي ميزانيــة الدولــة فــي حــدود 12   
مليــار درهــم فقــط، وهــو مــا يمثــل حوالــي 4 بالمائــة مــن المداخيــل العاديــة، إذا 
مــا علمنــا أن محفظــة الدولــة تتوفــر علــى 225 مؤسســة عموميــة، 43 شــركة 
ــة. ــاهمة عمومي ــة أو مس ــركة تابع ــة و 479 ش ــرة للدول ــاهمة مباش ذات مس

مــن جهــة، فإمــدادات الدولــة، حســب التقريــر الحكومي، لهــذه المؤسســات تصل 
إلــى أكثــر مــن 30.792 مليــون درهــم أي 250 بالمائــة مقارنــة مــع عائداتها. 

مــن جهــة أخــرى إن أكبــر خطــر تمثلــه المؤسســات والمقــاوالت العموميــة   
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علــى ماليــة الدولــة، يتمثــل فــي كونهــا وراء القســم األكبــر مــن الديــون الخارجية 
للمغــرب. فهــذه المؤسســات والمقــاوالت العموميــة تلجــأ إلــى االقتــراض مــن 
ــا  ــل مجموعه ــتثمارية،  ليص ــا االس ــاز برامجه ــة، إلنج ــن الدول ــة م ــارج بضمان الخ
إلــى 261 مليــار درهــم، ثمانــون فــي المائــة منهــا توجــد فــي ذمــة 6 مؤسســات 
عموميــة، هــي كل مــن المكتــب الشــريف للفوســفاط والمكتــب الوطنــي للمــاء 
والكهربــاء وشــركة الطــرق الســيارة ومكتــب الســكك الحديديــة ووكالــة الطاقــة 

المســتدامة والوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط.

• ضعف عائدات أمالك الدولة 
حســب جــداول التــوازن المالــي يالحــظ أن مســاهمة األمــالك المخزنيــة ال   
تتجــاوز 355 مليــون درهــم ، وهــذا رقــم هزيــل بالنظــر إلــى المخــزون الــذي تتوفــر 
ــب  ــارا حس ــز 2.081.489 هكت ــة يناه ــاص للدول ــك الخ ــال المل ــة. فمث ــه الدول علي
ــنة  ــار س ــن هكت ــدى 1.5 ماليي ــن يتع ــم يك ــا ل ــدده، بعدم ــن بص ــذي نح ــر ال التقري
2012 حســب مــا أفــاد بــه المديــر الســابق لمديريــة أمــالك الدولــة فــي أكثــر مــن 
مناســبة، ونحــن نعتقــد بــأن هــذه المســاحة المصــرح بهــا غيــر مضبوطــة بحكــم 
ــواء  ــا س ــق ألمالكه ــمي ودقي ــاء رس ــم بإحص ــم تق ــاص( ل ــك الخ ــة )المل أن الدول
العامــة أو الخاصــة، كمــا أنه طبقــا لمدونة الحقــوق العينية والســيما المادة 222 
فــإن أراضــي المــوات، أي التــي ال مالــك لهــا، تكــون ملــكا للدولــة. وحســب علمنــا 
لــم تعــط مديريــة أمــالك الدولــة األهميــة المطلوبــة لهــذا الــورش عــن طريــق 
استكشــاف هــذه الممتلــكات وإحصائهــا وتقييدهــا بســجالت أمــالك الدولــة ثــم 
تحفيظهــا وتثمينهــا، وهــذا ال ينفــي أن هنــاك بعــض المبــادرات الفرديــة التــي 

قــد ال تلقــى التشــجيع والترحيــب المطلــوب مــن طــرف مــن يهمهــم األمــر.
ــيئة،  ــات الس ــع ذوي الني ــاص مطم ــة الخ ــك الدول ــون مل ــي أن يك وطبيع  
ويكفــي القــول فــي هــذا الشــأن إن مــا يناهــز 31096 هكتــارا محتلــة بــدون ســند 
ــراءات  ــن اإلج ــة م ــاذ مجموع ــب اتخ ــا يتطل ــنة 2017، مم ــدود س ــى ح ــي إل قانون

ــي. ــر القانون ــتغالل غي ــن االس ــا م ــا وتخليصه ــل تصفيته ــن أج ــة م القانوني
فضــال علــى ذلــك فحتــى األراضــي المعبــأة لالســتثمار ال تخلــو مــن   
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ــات الفصــل 13  ــال ال الحصــر: اســتنادا إلــى مقتضي معضــالت. فعلــى ســبيل المث
مــن المرســوم رقــم 2.07.995 بتاريــخ 23 أكتوبــر 2008 المحــدد الختصاصــات وزارة 
ــارا  ــاء 262 هكت ــى اقتن ــة عل ــالك الدول ــة أم ــت مديري ــة، عمل ــاد والمالي االقتص
ــا 17  ــنة 2018، منه ــالل س ــم خ ــن دره ــدره 807 ماليي ــي ق ــي إجمال ــغ مال بمبل
هكتــارا عــن طريــق نــزع الملكيــة ألجــل المنفعــة العامــة بقيمــة ماليــة قدرهــا 

336 مليــون درهــم .
لكــن الســؤال المطــروح هــو هــل هنــاك جهــاز مكلــف بتتبــع تنفيــذ كنــاش   
التحمــالت، إن خضعــت التفويتــات العقاريــة لكنــاش التحمــالت أصــال، كمــا أنــه ألــم 
يكــن مــن األفضــل الحديــث كذلــك عــن عــدد القطــع األرضيــة التــي اســترجعتها 
مديريــة أمــالك الدولــة مــن أشــباه المســتثمرين الذيــن لــم ينفــذوا شــروط 

ــالت؟   ــاش التحم ــود وكن ــي العق ــواردة ف ــت ال التفوي

• ضعف االلتقائية بين السياسات العمومية 
إذا كان مــن المهــم هــو إدمــاج قطاعــات وزاريــة فيمــا بينهــا، فاألهــم هــو   
ــذ  ــان تنفي ــل ضم ــن أج ــة، م ــج القطاعي ــتراتيجيات والبرام ــل االس ــجام وتكام انس
أمثــل  مــن خــالل تعزيــز التقائيــة تدخــالت المؤسســات العموميــة علــى الصعيــد 
االســتراتيجي والقطاعــي والمجالــي، ســواء عنــد التخطيــط أو أثنــاء التنفيــذ، 
ــن  ــجام بي ــذا االنس ــن ه ــع م ــأنها الرف ــن ش ــة م ــر عملي ــراءات وتدابي ــراح إج واقت
مختلــف االســتراتيجيات والبرامــج وتحديــد اآلليــات التــي من شــأنها ضمــان تفعيل 
تلــك اإلجــراءات. لذلــك وجــب التســاؤل: هــل هنــاك تكامــل بين المشــاريع وانســجام 
برمجتهــا، مــن خــالل برمجــة متناســقة للمشــاريع فــي إطــار تصــور مندمــج، مــن 
أجــل الرفــع مــن وقــع المشــاريع مــن الناحيــة االقتصاديــة والمجاليــة والخدماتيــة، 
وإحــداث فــرص الشــغل، وكــذا االســتعمال المشــترك لوســائل إنجــاز المشــاريع؟ 
ــة مــن أجــل ترشــيد  ــن االســتراتيجيات القطاعي ــاك تكامــل وتناســق بي و هــل هن
اســتغالل المــوارد )المــاء، والطاقــة، إلــخ …( والتنميــة المجاليــة المندمجــة، وكــذا 

توظيــف أمثــل للماليــة العموميــة والزمــن والجهــود والطاقــات؟
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• عجز الميزانية مقرون بعجز الميزان التجاري : العجز التوأم 
باإلضافــة إلــى تفاقــم عجــز الميزانيــة العامــة والديــن العمومــي، فــإن صيــرورة 
النمــو فــي المغــرب تميــزت أيضــا باســتمرار العجــز الــذي يطبــع المعامــالت 

ــارج.  ــع الخ ــة م التجاري
فــكل التقاريــر الصــادرة، تؤشــر علــى ابتــالء االقتصــاد المغربــي بمــا   
ــي  ــا تنام ــق فيه ــي يتراف ــرة الت ــك الظاه ــوأم«، أي تل ــز الت ــّمى ب »العج ُيس
عجــز الميزانيــة مــع تنامــي عجــز الحســاب الجــاري. و رغــم أن النظريــة االقتصاديــة 
الشــائعة ليســت واثقــة مــن أن العجــز األّول هــو المســّبب للعجــز الثانــي، إاّل 
ــوذج  ــل النم ــة تموي ــم أزم ــّل تفاق ــي ظ ــرة، ف ــذه الظاه ــاف ه ــادة اكتش أن إع
االقتصــادي المغربــي »المرتقــب«، تدعــو إلــى تحريــك الدعــوات إلــى تنويــع 
القيمــة المضافــة لصــادرات المملكــة وتحســين جودتهــا، حيــث  أن العجــز التجاري 
يبقــى عصيــًا علــى المحاصــرة، فقــد وصــل فــي العــام الماضــي، إلــى 21.2 مليــار 
ــم تتعــدى الصــادرات  ــار دوالر، بينمــا ل ــواردات الـــ 50 ملي دوالر، بعدمــا تجــاوزت ال

28.8 مليــار دوالر. 
ــة  لكــن يجــب التوضيــح أن تفاقــم العجــز ال يرتبــط فقــط بالتكلفــة الطاقي  
فــي ســياق ارتفــاع األســعار فــي األســواق الدولية بل يشــكل أحــد أهــم االختالالت 
ــبة 9  ــع بنس ــز ارتف ــذا العج ــل أن ه ــي بدلي ــاد الوطن ــز االقتص ــي تمي ــة الت البنيوي
بالمائــة فقــط فــي المرحلــة الممتــدة مابيــن 2008 و 2012 بــدل أكثــر مــن  26 
ــعار  ــزت بأس ــي تمي ــن 2003 و 2007 الت ــا بي ــدة م ــة الممت ــالل المرحل ــة خ بالمائ
ــزان  ــي. وقــد قــارب عجــز المي ــة للمــواد الطاقيــة علــى المســتوى الدول معقول
التجــاري ربــع الناتــج الداخلــي اإلجمالــي ســنة 2012 فــي الوقــت الــذي لــم يكــن 

ــنة 1999.  ــة س ــه 9 بالمائ ــاوز في يتج
ــوازن  ــه: إن الت ــره، بقول ــي تقري ــرب ف ــك المغ ــي بن ــده وال ــا أك ــذا م وه  
ــة  ــادرات، خاص ــد للص ــتمرار األداء الجي ــن اس ــم م ــزال بالرغ ــرب ال ي ــي للمغ الخارج
ــاع  ــة وارتف ــواد الطاقي ــعار الم ــات أس ــددا بتقلب ــران، مه ــيارات والطي ــاع الس قط
الــواردات مــن ســلع التجهيــز واالســتهالك. وشــدد علــى أن التوســع فــي تطبيــق 
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المعاييــر الدوليــة فــي المجــال الجبائــي، ســيؤثر ســلبًا علــى النمــوذج المغربــي 
ــة. ــزات الجبائي ــر التحفي ــتثمارات عب ــذب االس ــر وج ــاح والتحري ــى االنفت ــم عل القائ

ثالثا، المقترحات
• مقترحات بشأن مقتضيات مالية الدولة 

على مستوى تدبير الدين العمومي
القيام بدراسة تقييمية الستدانة المؤسسات العمومية؛

وضع استراتيجية للتدبير النشط للدين؛
ــدم  ــي وع ــن العموم ــات الدي ــول معطي ــفافية ح ــن الش ــد م ــاء المزي إرس

ــة.  ــون الخزين ــول دي ــات ح ــاء معطي ــاء بإعط االكتف

على مستوى تدبير الموارد الجبائية 
توسيع الوعاء الضريبي في إطار مبدأ العدالة الضريبية؛ 

عقلنة النفقات الجبائية وإخضاعها لدراسات األثر قبلية وبعدية؛ 
إعادة تأهيل اإلدارة الضريبية وعصرنتها؛ 

وضع خطة عمل لتفعيل توصيات المناظرات الوطنية حول الجبايات؛
وضع نظام جبائي خاص بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

على مستوى تدبير نفقات التسيير 
وضع وتفعيل استراتيجية لعقلنة نفقات الموظفين؛ 

ــة،  ــاءات والمردودي ــن والكف ــق المه ــة بمنط ــة العمومي ــر الوظيف تطوي
ــط. ــية فق ــة األساس ــق األنظم ــس بمنط ولي

على مستوى نفقات االستثمار 
دمــج االســتثمارات العموميــة بيــن الدولــة والمؤسســات العموميــة 

والجماعــات الترابيــة فــي إطــار التقائيــة السياســات العموميــة؛ 
إخضاع االستثمارات العمومية لدراسات الجدوى قبلية؛
تبني سياسة الالتمركز في تدبير اعتمادات االستثمار.
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• مقترحات بشأن حكامة تدبير الميزانية القائمة على النتائج

تبني قاعدة »الميزانية المفتوحة«
ــا  ــة وفق ــفافية المالي ــال الش ــي مج ــرب ف ــة المغ ــين وضعي ــى تحس ــل عل العم
ــات  ــل منظم ــن قب ــا م ــم تطويره ــي ت ــة الت ــفافية المالي ــة للش ــر الدولي للمعايي
دوليــة متعــددة األطــراف، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي )IMF(، ومنظمــة التعــاون 
IN-( والمنظمــة الدوليــة ألجهــزة الرقابــة العليــا ،)OECD )االقتصــادي والتنميــة 

؛  )TOSAI
ــن  ــاريع قواني ــة مش ــرات مناقش ــل فت ــاركية، بجع ــة التش ــم الميزاني ــع دعائ وض

ــي؛  ــاش العموم ــرات للنق ــة فت المالي
تنزيل قاعدة الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي؛ 

وضــع وتفعيــل خطــة »تواصلية-إعالميــة« وطنيــة واضحــة تهــدف ٕالــى كســب 
ــوع االجتماعــي؛  ــات الن ــة بميزاني ــة المعني ــد الجهــات الحكومي تأيي

ــتوى  ــى مس ــا عل ــيق، خصوص ــع والتنس ــة والتراف ــات التعبئ ــمى درج ــق أس تحقي
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أفــق مأسســة مقاربــة النــوع االجتماعــي، بــل 

وجعلهــا رافــدا مــن روافــد الثقافــة التدبيريــة لــدى اآلمريــن بالصــرف؛
ــط  ــي ترب ــج الت ــود البرام ــي عق ــاري ف ــر معي ــي كمؤش ــوع االجتماع ــة الن مركزي

ــا ؛ ــن إعاناته ــتفيد م ــي تس ــة الت ــات العمومي ــة والمؤسس ــن الدول بي
ــات  ــع الميزاني ــع وتتب ــال وض ــي مج ــج  ف ــن البرام ــؤولين ع ــدرات المس ــة ق تقوي

ــة؛   الفرعي
طبقــا لمقتضيــات المــادة 39 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 130-13 لقانــون 
الماليــة يعيــن بــكل قطــاع وزاري أو مؤسســة مســؤول عــن كل برنامــج يعهــد لــه 

ــذه ؛ ــع تنفي ــه وتتب ــاس المرتبطــة ب ــد أهــداف ومؤشــرات القي بتحدي
ــاريع  ــي مش ــا ف ــة به ــرات المتعلق ــج  و كل المؤش ــداف البرام ــن كل أه تضمي

نجاعــة األداء؛ 

وضع منظومة للتتبع والتقييم
ــول  ــا ح ــا صادق ــي تقييم ــة تعط ــة وهادف ــاس ذكي ــرات قي ــة مؤش رزنام
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ــة؛ ــد الميزاني ــع تنفي ــين واق ــة لتحس ــود المبذول الجه
ــو  ــا ه ــود وم ــو موج ــا ه ــن م ــارق بي ــل الف ــمح بتحلي ــادة تس ــداول قي ج

منشــود؛
تقارير معيارية لتقديم توصيات للتحسين والتطوير؛

خطاطة لتدبير المخاطر التي يمكن أن تتهدد تنزيل الميزانية. 

وضع ميزانية تستجيب للنوع االجتماعي وتحقق العدالة االجتماعية
 إن الميزانيــة المســتجيبة للنــوع االجتماعــي ال تختــزل فقــط فــي جانبهــا التقنــي، 
بقــدر مــا أنهــا بمثابــة مقاربــة شــاملة تبتغــي المســاعدة علــى إدمــاج منظــور 
النــوع االجتماعــي عنــد إعــداد وتنفيــذ ميزانيــة الدولــة، وذلــك بغيــة التأكــد مــن 
تخصيــص المــوارد الماليــة المتاحــة بشــكل يهــدف إلــى إلغــاء كل أشــكال التمييز 
القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي، فــي إطــار  تفعيــل السياســات العموميــة 
ــق  ــر يتعل ــي. األم ــوع االجتماع ــور الن ــار منظ ــن االعتب ــذ بعي ــتراتيجية تأخ ــر اس عب
ــتخدام  ــل االس ــن أج ــة، م ــة االجتماعي ــز العدال ــى تعزي ــدف إل ــة ته ــا بمقارب هن
األمثــل للمــوارد الماليــة وتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة فــي النفقــات العموميــة 
وفــق النــوع االجتماعــي. فهــي أداة لتحقيــق العدالــة فــي الماليــة العموميــة 
ــتجيب  ــن، وتس ــات المواطني ــار احتياج ــن االعتب ــذ بعي ــل( تأخ ــات و المداخي )النفق

لتوقعــات كل أفــراد المجتمــع رجــاال ونســاء .

• مقترحات بشأن إحداث صندوق الدعم االجتماعي المباشر 
ــروس  ــة في ــر جائح ــاص بتدبي ــدوق الخ ــداث الصن ــه إح ــذي عرف ــاح ال إن النج  
»كورونــا« يمثــل عبقريــة سياســية مبتكــرة نتيجــة تفعيلــه الميدانــي العملــي، 
ــم  ــرى للدع ــي، وأخ ــاع الصح ــز القط ــدارك عج ــتعجلة لت ــاعدات مس ــه مس بتوجي

المــادي المباشــر لألســر والعمــال المتضرريــن بشــكل تدريجــي.
وتعيش شــريحة واســعة مــن األســر المغربية وضعيــة هشاشــة اجتماعية،   
تدعونــا إلــى االســتلهام مــن فكــرة الصنــدوق المحــدث، وتوجيــه توصيــة تحويلــه 
إلــى آليــة دائمــة لتدبيــر القضيــة االجتماعيــة بعــد األزمــة، وضمــان اســتمراريته 

وفــق تســمية أخــرى.
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ويتطلــب تدبيــر صنــدوق الدعــم االجتماعــي المباشــر إيجــاد آليــات تمويــل   
البــالد  وأثريــاء  المواطنــة  والمؤسســات  الشــركات  تبرعــات  تــوازي  مبتكــرة 
ــهام  ــى اإلس ــغيلة عل ــة الش ــجيع الطبق ــع تش ــة، م ــة المغربي ــالت الجالي وتحوي
ــيجنب  ــذي س ــوار ال ــر الح ــدوق، عب ــوارد الصن ــم لم ــم المنتظ ــي الدع ــي ف الطوع
فــرض االقتطــاع الجبــري بــدون ســابق اتفــاق، مــع تبنــي التوصيــات التــي رفعهــا 
ــات  ــه النفق ــة، وتوجي ــات العمومي ــيد النفق ــوص ترش ــي، بخص ــع المدن المجتم

الكماليــة نحــو األولويــات االجتماعيــة المســتعجلة.
ــة،  ــبه عمومي ــة ش ــاوالت مغربي ــداث مق ــك إح ــى ذل ــف إل ــن أن نضي ويمك  
ــن  ــا م ــع تمكينه ــدوق م ــوارد الصن ــم م ــا لدع ــة حصري ــا الكامل ــص أرباحه تخص
تحفيــزات ضريبيــة وماليــة اســتثنائية، بمــا يســهم في توفيــر آالف فرص الشــغل. 
كمــا يمكــن منــح قــروض للشــباب الحامليــن للمشــاريع، عبــر تحويــل قيمــة نســب 
الفائــدة إلــى مســاهمة ماليــة فــي الصنــدوق بالتشــاور مــع المجلــس العلمــي.

ويتوفــر المغاربــة علــى تجربــة رائعــة تميــز معدنهــم النفيــس وكرمهــم   
الالمحــدود، تتمثــل فــي بنــاء المســاجد عبــر تاريــخ المغــرب الممتــد وخاصــة بعــد 
االســتقالل، ويفتــح هــذا المكتســب إمكانيــة تعميــم األعمــال الخيريــة لتشــمل 
أيضــا بنــاء وتجهيــز المــدارس والمصحــات والمكتبــات، وتوزيــع المنــح الدراســية 
ــر  ــل، توفي ــف النق ــتهم )مصاري ــة دراس ــي متابع ــاعدتهم ف ــة لمس ــى الطلب عل
األجهــزة اإللكترونيــة كاللوحــات الرقميــة والحواســيب الثابتــة والمتنقلــة، طباعة 

ــوث...(. البح
ويمكــن االســتعانة بانخــراط وتوجيهــات المجالــس العلميــة عبــر تــراب   
المملكــة، ومصالــح وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، وتخصيــص بعــض خطــب 
ــر المواطنيــن أن األجــر والثــواب يمكــن اكتســابه أيضــا مــن خــالل  الجمعــة لتنوي

ــم. ــة والتعلي ــن الصح ــي ميادي ــاهمة ف المس
ــم  ــي للدع ــدوق الوطن ــوارد الصن ــم لم ــفاف والحكي ــر الش ــيعزز التدبي وس  
ــة  ــة الجالي ــتعادة ثق ــن )اس ــارج الوط ــل أو خ ــاهمين داخ ــة المس ــي، ثق االجتماع
ــة  ــاهماتهم المادي ــة مس ــا قيم ــع تدريجي ــم ويرف ــع انخراطه ــة(، ويوس المغربي
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أو العينيــة، مــع نشــر تقاريــر شــهرية تــوزع علــى كافــة وســائل اإلعــالم الوطنــي 
ــة. ــات مختلف وبلغ

إن الحفــاظ علــى اســتمرارية الصنــدوق سيشــكل مكســبا إســتراتيجيا كبيرا   
للمغــرب وعنصــر تميــز وإشــعاع ضمــن محيطــه اإلقليمــي المغاربــي واإلفريقــي، 
وســيحصن اســتقرارنا السياســي ويســد الطريــق علــى المتربصيــن والمســتغلين 
لبوابــة الفقــر ألغــراض مشــكوك فيهــا )التطــرف، اإلرهــاب، التهريــب، اســتهداف 

الوحــدة الوطنيــة والســلم االجتماعــي...(.
وســتمتد فوائــده لتعزيــز االســتقرار األســري واالجتماعــي )انخفــاض نســب   
الطــالق، محاربــة الهــدر المدرســي، الهجــرة الســرية(، وارتفــاع القــدرة اإلنتاجيــة 
النظريــة والعمليــة وتوســيع الســوق االســتهالكية الضروريــة لنمــو اقتصــاد 

ــي.  ــا القوم ــة أمنن ــي لتقوي ــو الديمغراف ــة النم ــالد، ومواصل الب

• مقترحــات بشــأن التحــول مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى اقتصــاد 
المعرفــة

ــة  ــر أهمي ــدة يظه ــة الصاع ــوى االقتصادي ــارب الق ــض تج ــتطالع بع إن اس  
اعتمــاد اقتصــاد المعرفــة، الــذي يشــمل أضــالع مثلــث »المقاولــة - التــراب - 
والبحــث العلمــي«، ويهــدف إلــى تثبيــت القيمــة المضافــة »الثــروة« محليــا 
ضمــن المجــال الجغرافــي الــذي ينتجهــا، بمــا مــن شــأنه تثميــن المــوارد البشــرية 
وتطويــر منظومــة الحكامــة وآليــات اإلشــراك، وتحســين الخدمــات األساســية 

ــة. ــة والرقمي ــات التحتي ــة والبني ــة والتعليمي الصحي
يمكــن للجهــات، كحاضنــة النطــالق النمــوذج المغربــي القتصــاد المعرفــة،   
ــي  ــة الت ــة والنوعي ــج الكمي ــم النتائ ــة وتقيي ــهل مقارن ــتويات يس ــا مس بوصفه
تحققهــا، وقيــاس قدراتهــا علــى إنتــاج الثــروة محليــا وجهويــا ووطنيــا. وتشــترط 
العلمــي  للبحــث  المباشــر  التوجيــه  بواســطة  الجامعــات،  تعبئــة  المقاربــة 
ــة  ــكاليات االجتماعي ــة اإلش ــة، ومعالج ــة الجهوي ــة االقتصادي ــات التنمي بمتطلب
والقيميــة، عــوض مراكمــة أبحــاث تبقــى حبيســة الرفــوف، أو االســتعانة بمراكــز 

ــة. ــواال طائل ــالد أم ــف الب ــة تكل ــاث دولي ــات وأبح دراس
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بيــن  ربــط  المتميــز كمجــال  الجغرافــي  بفضــل موقعــه  المغــرب،  إن   
القــارة اإلفريقيــة واألوروبيــة، وفتــوة بنيتــه الديمغرافيــة، وعبــر تثميــن قــدرات 
طاقاتــه الشــابة فــي مياديــن المعلوميــات والبرمجــة والرقمنــة واالبتــكار ونظــم 
المعلومــات الجغرافيــة، يتوفــر علــى جميــع شــروط التحــول إلــى قــوة اقتصاديــة 
ــة  ــوارد الجغرافي ــات والم ــتثمار الخصوصي ــى اس ــتندا عل ــدة، مس ــة صاع إقليمي
التــي تميــز كل منطقــة وتمثــل نقطــة قوتهــا وتنافســيتها، وحريصــا علــى ابتكار 
آليــات للديمقراطيــة التشــاركية وحكامــة التدبيــر المقــرون بدعــم وتحفيــز النتائــج 

ــالالت. ــق االخت ــر وتطوي ــرات التدبي ــرة ثغ ــي محاص ــة ف ــة، والصرام الناجح
اســتباقية  شــمولية  وطنيــة  اســتراتيجية  صياغــة  فــإن  هنــا  ومــن   
ــادي  ــالع االقتص ــق اإلق ــات وتحقي ــة األزم ــدى لمواجه ــدة الم ــتدامة وبعي ومس
المنشــود، تســتدعي اســتثمار قــوة التفكيــر الجماعــي وربــط الجامعــة والبحــث 
العلمــي بمعالجــة الظواهــر االجتماعيــة والمجاليــة وتحديــات التنميــة التــي 

المغــرب. يعرفهــا 
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خاتمة

ــروع  ــر أن مش ــد و التذكي ــى التأكي ــرة إل ــذه المذك ــعى ه ــام تس ــي الخت ف  
ــه مشــروع  النمــوذج التنمــوي ال يختــزل فقــط فــي جانبــه النظــري، بقــدر مــا أن
ــات  ــس تطلع ــة، يعك ــة و تطبيقي ــة نظري ــات، بهيكل ــل الحلق ــي متكام مجتمع
ــن  ــداع، و م ــة واإلب ــاد المعرف ــى اقتص ــي عل ــي، مبن ــدم الحقيق ــة للتق المغارب
ــزات  ــتثمار منج ــالل اس ــن خ ــه، م ــر قدرات ــي وتطوي ــان المغرب ــاء اإلنس ــأنه بن ش
وتراكمــات الماضــي وتوظيفهــا فــي عمليــة تنمويــة جديــدة تأخــذ بعيــن االعتبــار 
التحــوالت العالميــة والجهويــة فــي أفــق متوســط وبعيــد المــدى، الغــرض منــه 
ــدول المتقدمــة مــن خــالل ضمــان العيــش  ــى مصــاف ال ــالد إل هــو االرتقــاء بالب

ــادي. ــي واالقتص ــدم االجتماع ــة والتق ــم والكرام الكري
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