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مقتطفــات مــن خطــب صاحــب الجاللــة الملــك

"كمــا يتطلــب التعبئــة الجماعيــة ،وجعــل مصالــح الوطــن والمواطنيــن تســمو فــوق أي اعتبار،
حقيقــة ملموســة ،وليــس مجرد شــعارات.
وإلــى جانــب الــدور الهــام ،الــذي يجــب أن تقــوم بــه مختلــف المؤسســات الوطنيــة ،أريــد هنــا،
أن أؤكــد علــى ضــرورة انخــراط المواطــن المغربــي ،باعتبــاره مــن أهــم الفاعليــن فــي إنجــاح
هــذه المرحلة.
لــذا ،أدعــو جميــع المغاربــة ،للمســاهمة اإليجابيــة فيهــا ،بــروح المواطنــة الفاعلــة؛ ألن النتائــج
التــي نطمــح إليهــا ،والمشــاريع والمبــادرات ،التــي نقــدم عليهــا ،لهــا هــدف واحــد هو :تحســين
ظــروف عيــش المواطنين".
مقتطــف مــن الخطــاب الملكــي الســامي الــذي وجهــه جاللــة الملــك إلــى األمــة بمناســبة عيــد العــرش المجيــد
 29يوليوز 2019

"إن تفعيــل دســترة المشــاركة المواطنــة ،يمــر عبــر تعزيــز انخــراط الفاعليــن الجــدد ،مــن
مواطنيــن وهيئــات المجتمــع المدنــي ،ونقابــات وقــوى منتجــة ،ووســائل اإلعــام ،كشــريك
بنــاء ،فــي بلــورة وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة ،والمشــاريع التنمويــة ،واالقتراحــات
التشــريعية".
نــص الخطــاب الملكــي الفتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الواليــة التشــريعية الثامنــة
للبرلمــان 14 ،أكتوبــر 2011
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شكر وتقدير
تحــرص اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي علــى تقديــم شــكرها الصــادق والحــار إلــى كل اللواتــي والذيــن
تفضلــوا بتقديــم مســاهمتهم فــي التفكيــر بشــأن إنجــاز التقريــر حــل النمــوذج التنمــوي الجديــد.
إلــى اللواتــي والذيــن أعطــوا مــن وقتهــم وطاقتهــم مــن أجــل موافــاة اللجنــة بمســاهمات مكتوبــة وأ ْث َــروا
أشــغال هــذه اللجنــة بنوعيــة ووجاهــة اقتراحاتهــم.
إلــى اللواتــي والذيــن شــاركوا فــي الورشــات مــع المواطنيــن وجلســات اإلنصــات وورشــات العمــل والزيــارات
الميدانيــة والنقاشــات التــي تمــت تحــت إشــراف اللجنــة ،والذيــن ســاهموا فــي أشــغالها فــي إطــار مــن النضــج
العالــي والحمــاس والشــعور بالمســؤولية ،والذيــن ســمحت شــهاداتهم مــن نقــل حقائــق وصعوبــات الميــدان إلى
اللجنــة ولكــن كذلــك التجــارب البــارزة التــي تســتحق أن يتــم تعزيزهــا.
وتوجه اللجنة الشكر بشكل خاص إلى:
•المؤسســات الدســتورية التــي ســاهمت فــي تشــخيص النمــوذج التنمــوي واقترحــت مســارات مهيكِلــة
للمحافظــة علــى المكتســبات وتحســين الحكامــة والشــروع فــي تنزيــل النمــوذج الجديــد؛
•الهيئــات الحكوميــة التــي ســاهمت بتفاعلهــا المســتمر فــي التفكيــر حــول مختلف القطاعــات الرئيســية للبالد،
والتــي قدمــت توضيحــات مهمــة للجنــة حــول السياســات العموميــة والصعوبــات التي تعتــرض تنزيلها؛
•األحــزاب السياســية ،بجميــع حساســياتها ،التــي أبانــت عــن التــزام خــاص فــي مسلســل التفكيــر حــول
النمــوذج التنمــوي ،والتــي تعتبــر فاعــا رئيســيا فــي إنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد؛
•النقابــات ومختلــف الشــركاء االجتماعييــن الذيــن تعبئــوا بشــكل واســع وخصصــوا وقتــا ثمينــا للتفاعــل مــع
اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي؛
•ممثلــو العالــم المهنــي والفاعلــون فــي العالــم األكاديمــي والثقافــي الذيــن بلــوروا تصوراتهــم واقتراحاتهــم.
وتــود اللجنــة شــكرهم علــى عطائهــم القيــم وتعبئتهــم التــي جســدتها مشــاركتهم النشــيطة فــي مختلــف
اجتماعــات اللجنــة والعــدد الكبيــر لمســاهماتهم المكتوبــة؛
•الفاعلــون الترابيــون ،ســواء فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ،الذيــن دافعــوا علــى أهميــة المجــاالت
الترابيــة فــي مسلســل بلــورة السياســات العموميــة ،وكــذا إلــى جميــع ممثلــي المجتمــع المدنــي الذيــن
ســاهموا فــي هــذا الــورش الوطنــي مــن خــال مشــاركتهم فــي اجتماعــات اللجنــة والزيــارات الميدانيــة
وأيضــا فــي النقاشــات التــي تمــت تحــت إشــراف اللجنــة؛
•مختلــف وســائل ووكاالت اإلعــام التــي تفاعلــت بجديــة ونكــران للــذات مــع اللجنــة مــن خــال مســاءلتها
حــول العديــد مــن المواضيــع لكــن دائمــا فــي إطــار مــن التفهــم..
وال تكفــي كلمــات الشــكر للتعبيــر عــن التبــادل القــوي والتفاعــل المثمــر جــدا الــذي عاشــه جميــع أعضــاء اللجنــة
طيلــة مــدة أشــغالها .ولــن تكــون هــذه الكلمــات مســتوفية ،دون التعبيــر عــن عرفــان اللجنــة للمواطنــات
والمواطنيــن الذيــن تفاعلــوا مــع أعضائهــا ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،إلنجــاح هــذا المشــروع.
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كمــا توجــه اللجنــة شــكرا خاصــا للشــباب الذيــن تعبئــوا وفاجئــوا اللجنــة بالتزامهــم مــن أجــل مغــرب أفضــل
وحيــوي ومواطــن :لقــد كانــوا ُكثــرا فــي اســتجابتهم لدعــوة اللجنــة مــن أجــل المســاهمة وفــي مشــاركتهم
النشــطة فــي ورشــات العمــل ،كمــا اتســمت مســاهماتهم بالثــراء؛ ولــم يكــن ذلــك ممكنــا دون االنخــراط القــوي
لــوزارة التربيــة الوطنيــة ونــدوة رؤســاء الجامعــات وجميــع جامعــات المملكــة ،والذيــن نتقــدم لهم بهذه المناســبة
بالشــكر العميــق.
وأخيــرا ،تقــدم اللجنــة شــكرها لمختلــف الســلطات المحليــة وكــذا جميــع المؤسســات التــي يســرت أشــغال اللجنــة
علــى المســتويات العلميــة والتنظيميــة والتقنيــة واللوجســتيكية.
إن مشــروع النمــوذج التنمــوي الجديــد لــم يكــن ليــرى النــور لــوال التعبئــة والمســاهمة وااللتــزام الوطنــي لجميــع
القــوى الحيــة لألمــة.
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منهجية إعداد
النموذج التنموي

طبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية ،اعتمــدت اللجنــة مقاربــة تشــاركية مــن أجــل إعــداد النمــوذج التنمــوي:
اعتمــدت هــذه المقاربــة علــى إشــراك مختلــف القــوى الحيــة لألمــة فــي مسلســل اإلعــداد وتمكيــن المواطــن
المغربــي مــن االنخــراط بشــكل واســع فــي إطــار هــذا المسلســل.

I .نموذج أُنجز في إطار تفاعلي بين القوى الوطنية الحية
واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
ألجــل بنــاء مقاربتهــا فــي العمــل ،ارتكــزت اللجنــة علــى مبــدأٍ للفعــل :يتمثــل فــي تعبئــة الــذكاء الجماعــي علــى
مســتويين؛ علــى مســتوى المجتمــع ،مــن جهــة ،وذلــك مــن خــال تأميــن تعبئــة ومشــاركة ايجابيــة للســاكنة
ولمختلــف الشــرائح المكونــة لهــا؛ وعلــى مســتوى اللجنــة ،مــن جهــة أخــرى ،مــن خــال اســتثمار التجــارب الفرديــة
لمختلــف األعضــاء المكونيــن لهــا.
ألجل ذلك ،تم وضع تدابير لتأطير االستشارات وتنظيم خاص من أجل هيكلة منهجية العمل.
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آليات االستشارة
تــم وضــع ثمــان آليــات للقيــام باالستشــارات :وتســتجيب هــذه التعدديــة إلرادة ضمــان أوســع مشــاركة ممكنــة،
مــن خــال إشــراك مختلــف القــوى الحيــة لألمــة ومنــح المواطــن مكانتــه الكاملــة فــي مسلســل إعــداد النمــوذج:
•االستماع إلى مسؤولي المؤسسات؛
•استشارة المواطنين؛
•المنصة الرقمية ،www.csmd.ma ،المخصصة لمساهمات المواطنين؛
•الزيارات الميدانية؛
•ورشات عمل الخبراء؛
•المساهمات الحرة التي خصص لها عنوان الكتروني (.)contributions@csmd.ma
وقــد تــم تنظيــم استشــارات المواطنيــن بأشــكال متعــددة ،مــن أجــل توســيع مجــال مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن
منهــم وضمــان التنــوع االجتماعــي والجغرافــي للمشــاركين:
•جلسات إنصات جماعية؛
•ورشــات عمــل فــي شــكل مائــدات مســتديرة حــول مواضيــع خاصــة أو مجموعــات محــدودة يتولــى منشــط
تســيير نقاشــاتها؛
•زيــارات ميدانيــة لالحتــكاك بالواقــع ،مــع انتقــال أعضــاء اللجنــة إلــى مجــاالت حضريــة وشــبه حضريــة
وقرويــة ،وعقــد  20جلســة إنصــات للمواطنيــن فــي أماكــن ومواقــع مختلفــة؛
•توجيــه دعــوات للمســاهمة إلــى فئــات محــددة ،خاصــة الشــباب ،التالميــذ فــي الثانويــات والطلبــة فــي
الجامعــات ،أســفرت عــن عقــد جلســات اســتماع فرديــة لهــم؛
•المنصــة الرقميــة  www.csmd.maلدعــوة المواطنيــن لعرض تصوراتهم واقتراحاتهم بواســطة مســاهمات
تتخــذ أشــكاال متعــددة (مســاهمات حــرة ،مســاهمات حــول التنميــة بالجهــة التــي ينتمــون إليهــا ،اســتبيانات
حــول مواضيــع ذات أولويــة)... ،؛
•نقاشــات مصنفــة تحــت إشــراف اللجنــة نظمتهــا جهــات فاعلة وســيطة حول مواضيــع ذات الصلة بإشــكاليات
التنمية.
ومــن أجــل ضمــان تعبئــة كاملــة ،تــم إشــراك المواطنيــن بطريقتيــن :بشــكل مباشــر ،مــن خــال التســجيل فــي
المنصــة الرقميــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي للجنــة ،وبشــكل غيــر مباشــر ،مــن خــال الجمعيــات والمؤسســات
الشريكة.
وبالتالــي ،فــإن إرادة ضمــان اإلشــراك األكثــر اتســاعا وتنوعــا تجســدت بانفتــاح غيــر مســبوق علــى المجتمــع :فــي
المجمــوع ،تفاعــل أكثــر مــن  9700شــخص بشــكل مباشــر مــع اللجنــة ،و 1600شــخص عبــر جلســات االســتماع
واإلنصــات ،و 8000شــخص بواســطة آليــات استشــارات.
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رسم بياني :عدد األشخاص الذين تفاعلت معهم اللجنة بشكل مباشر في الفترة ما بين
دجنبر  2019ونونبر 2020

370

70

1 100

35

300

113

500

30

شخص

شخص

شخص

9 719

تفاعلوا بشكل
مباشر مع اللجنة

شخص

2 270
3 839
1 075

25

265

مساهمة

 86ساعة من االستماع

ورشة عمل

خبراء وطنيون ودوليون

 280ساعة من العمل

زيارة ميدانية

 75ساعة من الحصص

 50 000مستعمل

3

شخص

حصة انصات إلى المواطنين

لقاءات مع المواطنين
جلسات إنصات في مناطق مختلفة
ورشات تشاركية

 122ساعة من اإلنصات

منصة رقمية

مساهمة

مساهمة

حصة استماع إلى المؤسسات

أحزاب سياسية
نقابات وفيدراليات وغرف مهنية
مؤسسات دستورية
مؤسسات جهوية ومحلية

دعوات للمساهمة

 29ساعة من االستماع والورشات
 44ساعة من اإلنصات للتالميذ
 6ورشات موضوعاتية مع الطلبة

ندوة مصنفة

 75ساعة من الندوات عن بعد

مساهمات حرة

أكثر من 10.000صفحة

مدن مراكز جهات وجماعات المتوسطة
جماعات قروية
مواقع اقتصادية
مساهمات حرة
اِستبيان حول األولويات
خانة "جهتك"
خانة "كوفيد"19
مواضيع محررة لتالميذ المستوى الثانوي (على المستوى الوطني)
مساهمات لطلبة الماستر والدكتوراه ( 15جامعة)

مساهمات السجناء

أحزاب سياسية
نقابات وفيدراليات وغرف مهنية
جمعيات ومنظمات غير حكومية وجماعات
مؤسسات ومنظمات عمومية
مواطنين

تنظيم العمل داخل اللجنة
ارتكــز التنظيــم الداخلــي للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي علــى نفــس مبــدأ تعبئــة الــذكاء الجماعــي .ويتعلــق
األمــر بتوظيــف المؤهــات الفرديــة لألعضــاء الـــ 35وتنــوع مشــاربهم ومســاراتهم مــن أجــل تطويــر كفــاءات
جماعيــة داخــل اللجنــة ،وعلــى صعيــد آخــر بضمــان جــودة التفاعــات مــع المحيــط الخارجــي ،مــن خــال تحفيــز
مضاعفــة االرتباطــات مــع مختلــف األطــراف المعنيــة.
وداخــل اللجنــة ،تنــاوب العمــل مــا بيــن حصــص للتفكيــر الجماعــي والعمــل فــي مجموعــات صغيــرة مــع
اســتنتاجات جماعيــة .كمــا حظــي التوافــق باألولويــة فــي تــداول اللجنــة.
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في هذا اإلطار ،تم وضع ثالث بنيات ،هي:
•الجلســات العامــة ،التــي بلغــت  61جلســة ،وتعقــد مرتيــن فــي األســبوع يومــي االثنيــن والخميــس ،بحضــور
كل أعضــاء اللجنــة بهــدف تقديــم ومناقشــة أعمــال مجموعــات العمــل؛
•مجموعات العمل بمجموع  53حصة عمل:
	-خمس مجموعات تكلفت بمحور محدد للتفكير يتولى منســق تنســيق أعمال كل مجموعة على حدة

1

	مجموعــات عمــل متخصصــة ،وعددهــا أربعــة ،تولــت تعميــق التفكيــر فــي موضــوع خــاص وتســهيلإصــدار توصيــات توافقيــة بشــأنه
•جلســات اختلــت فيهــا اللجنــة ،3+5 ،للوقــوف علــى مراحــل تقــدم عملهــا ،فيمــا يتعلــق باالنســجام والرؤيــا
علــى الخصــوص.
وقــد كان لهــذا التنظيــم أثــرا إيجابيــا علــى مضاعفــة التفاعــات واالتصــاالت .فبفضــل مختلف آليات االستشــارة،
عمــل أعضــاء اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فــي اتصــال مباشــر مع مختلــف األطــراف المعنية:
• 70جلســة مــع مســؤولين مؤسســاتيين تــم عقدهــا فــي مقــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي،
حضوريــا وعــن بعــد؛
• 90استشــارة للمواطنيــن بحضــور أعضــاء مــن اللجنــة 35 :حصــة إنصــات إلــى المواطنيــن و 25مناظــرة
مصنفــة تحــت إشــراف اللجنــة؛
• 30زيارة ميدانية؛
• 113ورشة عمل للخبراء اضطلعت بها مختلف مجموعات العمل المعتمدة من طرف اللجنة؛
• 3دعــوات للمســاهمة تــم تنظيمهــا مــن طــرف لجن مشــتركة جمعت بين أعضــاء في اللجنة والمؤسســات
الشريكة..
وفــي المجمــوع ،راكمــت اللجنــة  500ســاعة فــي العمــل الداخلــي ألعضائهــا وحوالــي  1000ســاعة
للتفاعــل المباشــر مــع مختلــف األطــراف المعنيــة.

 1مجموعات :الرأسمال البشري ،الرأسمال االجتماعي ،االقتصاد وخلق الثروات ،المجاالت الترابية واالستدامة ،والرؤيا وإدارة التغيير.
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II.العمل بمنهج تكراري :المقاربة المنهجية للجنة
تــم إعــداد النمــوذج التنمــوي فــي إطــار هــذا التفاعــل .فباإلضافــة إلــى حصيلــة الدراســات والتقاريــر ذات
الصلــة بمســائل التنميــة ،يشــكل تقريــر اللجنــة ثمــرة تعاضــد ثالثــة عناصــر :المعطيــات المســتقاة مــن جلســات
اإلنصــات ومســاهمات المواطنيــن والمؤسســات ،والخبــراء الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن طــرف مجموعــات
العمــل ،والعمــل الداخلــي ألعضــاء اللجنــة الذيــن قامــوا بمفصلــة الحصيلــة باعتمــاد مقاربــة تكراريــة متتاليــة.
فــي هــذا اإلطــار ،شــكل النهــج التكــراري األســاس المنهجــي الــذي ارتكــز عليــه ،فــي نفــس الوقــت ،عمــل اللجنــة
وكــذا تنظيــم تفاعالتهــا مــع مختلــف األطــراف المعنيــة .ويتجســد هــذا النهــج فــي المــزج المتفاعــل (ذهابــا وإيابا)
لجلســات اإلنصــات الميدانيــة وآراء الخبــراء وأعمــال التشــخيص المؤسســاتية :شــكل المبــدأ التكــراري الســمة
التــي طبعــت مضاميــن ونتائــج أشــغال اللجنــة ،وكــذا المنهجيــة المتبعــة مــن طــرف هــذه األخيــرة ،والتــي أنجــزت
علــى ثــاث مراحــل متتاليــة مرتكــزة علــى نفــس المبــدأ التكــراري:
•المرحلة األولى تمحورت حول التشخيص العام وتحديد االنشغاالت واالنتظارات؛
•المرحلة الثانية ركزت على تحديد محاور ورافعات التغيير؛
•المرحلــة الثالثــة خصصــت للتحديــد الدقيــق لنطــاق النمــوذج التنمــوي الجديــد ولألخــذ بعيــن االعتبــار آثــار
األزمــة الصحيــة المترتبــة عــن كوفيــد .19
وقــد مكــن هــذا النهــج التكــراري ،طــوال مراحــل أعمــال اللجنــة ،مــن إثــراء وتطعيــم مختلــف مكونــات وبنيــات
اللجنــة ،مــع الحــرص علــى التأكــد مــن قابليــة التطبيــق الفعلــي لالختيــارات المعتمــدة وتقويمهــا تبعــا لذلــك.
وتــم توجيــه تفاعــات اللجنــة مع مختلف فئات الفاعلين (المؤسســات ،األحزاب السياســية ،الشــركاء االجتماعيين،
المواطنيــن... ،الــخ) بحســب هــذه المراحــل المختلفــة :تمــت هــذه التفاعــات علــى مســتويات وبدرجــات مختلفــة
خــال مختلــف المراحــل التــي واكبــت مسلســل إعــداد النموذج.
وبالتالــي ،مكــن االنصــات إلــى المواطنيــن وإلــى مســؤولي المؤسســات ،فــي مرحلــة أولــى ،مــن تحديد
محــاور تفكيــر اللجنــة .فقــد تمــت دعــوة المواطنيــن واألحــزاب السياســية والفاعليــن فــي المجــال المهنــي
والشــركاء االجتماعييــن للتعبيــر بشــكل حــر حــول اإلكراهــات التــي يواجهونهــا وحــول أولوياتهــم فيمــا يخــص
التنميــة وحــول توقعهــم للمســتقبل .وقــد تــم تعميــق هــذه الحصيلــة الــواردة مــن الميــدان بجلســات االنصــات
إلــى مســؤولي المؤسســات وبالمراجــع والوثائــق المجمعــة مــن طــرف أعضــاء اللجنــة ،وهــو مــا ســمح فــي نهايــة
المرحلــة األولــى مــن تحديــد مســارات تفكيــر اللجنــة.
وأتــاح النهــج التكــراري ،فــي المرحلــة الثانيــة ،تدقيــق المحــاور وتحديــد المســارات والحلــول .ألجــل
ذلــك ،وباإلضافــة إلــى الخبــرات الداخليــة المكونــة للجنــة ،تــم تعبئــة خبــرات خارجيــة مختلفــة مــن أجــل التأكــد
ـورة مــن طــرف اللجنــة .وقــد ركــزت عمليــة اإلنصــات
مــن صحــة الفرضيــات المقدمــة واقتراحــات التغييــر المتصـ َّ
علــى جلســات االســتماع وورشــات عمــل الخبــراء (الفاعلــون االقتصاديــون ،الفاعلــون المؤسســاتيون ،الفاعلــون
الجمعويــون )... ،وكــذا معاينــة التجــارب وحــاالت البــروز فــي الميــدان ،بمــا أن اإلنصــات إلــى المواطنيــن كان
منصبــا ،مــن جانبــه ،علــى مواضيــع محــددة وعلــى فئــات مــن الســاكنة (دعــوة الشــباب للمشــاركة ،ورشــات
موضوعاتيــة وموائــد مســتديرة).
أمــا المرحلــة الثالثــة ،فقــد انصبــت ،مــن جهــة ،علــى تقويــم محــاور التفكير عبــر التفاعــل حــول مواضيع
محــددة مــع األطــراف المعنيــة ،ومــن جهــة أخــرى علــى توجيــه جلســات اإلنصــات نحــو آثــار كوفيــد مــن خــال
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عقــد مجموعــة مــن جلســات االســتماع الجديــدة مــع األحــزاب السياســية الراغبــة فــي ذلــك والخبــراء والفاعليــن
المؤسســاتيين ،وكــذا موائــد مســتديرة مخصصــة لذلــك.
كمــا تــم التفاعــل مــع فاعليــن دولييــن :تــم ايــاء اهتمــام خــاص لإلنصــات لبعــض الفاعليــن الدولييــن،
وذلــك بهــدف اســتخالص الــدروس مــن التجــارب الدوليــة علــى مســتويات عــدة :بارتبــاط مــع عالــم مــا بعــد
كوفيــد ،ولكــن أيضــا فــي عالقــة مــع التحــوالت التكنولوجيــة الكبيــرة .كمــا اســتهدف هــذا التفاعــل االطــاع على
التجــارب ذات الصلــة بالنمــاذج التنمويــة لبعــض الــدول وشــروط نجاحهــا فيمــا يتعلــق بالتنزيــل وبتوظيــف آليــات
المشــاركة فــي بلــورة السياســات العموميــة وتنزيلهــا وبآليــات إدارة التغييــر.

III.التفاعل في زمن كوفيد
حرصــت اللجنــة علــى مواصلــة انفتاحهــا علــى محيطهــا بالرغــم مــن االكراهــات التــي واجهتهــا .فقــد فرضــت
األزمــة المترتبــة عــن الجائحــة علــى اللجنــة ،بعــد أربعــة أشــهر مــن تنصيبهــا ،مالءمــة آليــات عملهــا لســياق
يفــرض الحــد مــن التنقــات والتجمعــات بإعــادة ترتيبهــا .وهكــذا:
•تــم عقــد جلســات االســتماع الرســمية وورشــات عمــل الخبــراء عــن طريــق مناظــرات عــن بعــد ،كمــا هــو
الشــأن بالنســبة للجلســات العامــة للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي واجتماعــات مجموعــات العمــل ،وهــو
مــا يمثــل فــي المجمــوع:
-

على المستوى الداخلي ،تم عقد  50اجتماع عمل عن بعد مخصص ألعضاء اللجنة؛

-

على المستوى الخارجي ،تم عقد  85جلسة استماع رسمية وورشات عمل الخبراء عن بعد.

•المنصــة الرقميــة  : www.csmd.maشــرع العمــل بهــا فــي شــهر مــارس  2020مــن أجــل تلقــي انشــغاالت
وانتظــارات المواطنيــن ،وأدرجــت فيهــا خانــات جديــدة مالئمــة للســياق:
-

خانــة "جائحــة كوفيــد  :"19لتلقــي الــدروس المســتخلصة مــن طــرف المواطنيــن حــول أزمــة كوفيد 19؛

	إحــداث خانــة تحــت عنــوان " الجهــة" لدعــوة المواطنيــن للتعبيــر عــن تطلعاتهــم وانتظاراتهــم مــن أجــلتنميــة الجهــات التــي ينتمــون إليهــا ،وذلــك مــن أجــل تجــاوز محدوديــة تنقــات أعضــاء اللجنــة فــي
الفتــرة مــا بيــن مــارس ويونيــو.
•مكنــت دعــوات للمســاهمة بشــراكة مــع المؤسســات الحكوميــة مــن تعبئــة فئــات محــددة ،الســيما الشــباب،
مــن خــال االرتــكاز علــى البنيــات المركزيــة لــإدارات مــن أجــل نشــر اإلعالنــات وتنظيــم المشــاركة عــن بعــد:
	الدعــوة مــن أجــل تحريــر مواضيــع حــول "مغــرب الغــد" التــي تــم إطالقهــا فــي  2مــارس والموجهــة إلــىجميــع تالميــذ الثانويــات بشــراكة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة :فــي المجمــوع تــم تلقــي  3277مســاهمة
وعقــد  44جلســة إنصــات فرديــة مــع هــؤالء التالميــذ؛
	دعــوة الطلبــة الجامعييــن مــن أجــل المســاهمة ،وذلــك بشــراكة مــع جمعيــة رؤســاء الجامعــات ،والتــيأُطلِقــت بتاريــخ  24أبريــل :فــي المجمــوع ،تلقــت اللجنــة  347مســاهمة مــن طــرف الطلبــة المنتميــن
إلــى  15جامعــة ،كمــا تــم عقــد  60جلســة اســتماع مــع الطلبــة
	دعــوة المعتقليــن إلــى المســاهمة بتنظيــم مــن المندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة االدمــاجوالتــي كانــت موضــوع عــدد خــاص لمجلــة "دفاتــر الســجين" حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد :تــم تلقي
 225مســاهمة فــي المجمــوع.
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•مناظــرات مصنفــة تحــت إشــراف اللجنــة :هــذه اآلليــة ،التــي تمــت بلورتهــا فــي األصــل فــي شــكل نــدوات
حضوريــة ،تحولــت ابتــداء مــن شــهر أبريــل إلــى مناظــرات عــن بعــد :فــي المجمــوع ،تــم عقــد  25مناظــرة
ســعت إلــى فتــح مجــاالت جديــدة للحــوار باالرتــكاز على بنيات وســيطة لتنظيم المناقشــات حــول موضوعات
ذات صلــة بالتنميــة .وقــد تــم إخضــاع هــذا الحــوار الحتــرام ميثــاق ودفتــر للتحمــات.

IV.التواصل ،رافعة تمت تعبأتها من أجل تعزيز التفاعل
شــكل التواصــل رافعــة مهمــة مــن أجــل تعزيــز تفاعــات اللجنــة مــع محيطهــا الخارجــي .فبمجــرد إحداثهــا،
اعتمــدت اللجنــة علــى سياســة االنفتــاح علــى الــرأي العــام مــن أجــل إحاطتهــم علما بأنشــطتها وبتقدم أشــغالها
وبطبيعــة االستشــارات التــي تلجــأ إليهــا لــدى مختلــف الفاعليــن السياســيين واالقتصادييــن واالجتماعييــن.
وعــاوة عــن هاجــس الشــفافية ،يجــد هــذا االختيــار مبــرره فــي هاجــس تحقيــق انخــراط المواطنيــن فــي
مسلســل إعــداد النمــوذج التنمــوي :فقــد تــم توظيــف التواصــل مــن أجــل خلــق التبــادل وتســهيل تقاســم
المعلومــات وضمــان تملــك جماعــي للرهانــات.

األثر غير المباشر عبر الصحافة :وسائل االعالم كوسيط
ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ،لجــأت اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي إلــى قناتيــن رئيســيتين :وســائل
االعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
شــكلت وســائل اإلعــام وســائط مهمــة لإلعــام مــن أجــل إثــارة اهتمــام المواطنيــن حــول رهانــات التنميــة
وضمــان االنخــراط حــول مشــروعها .وتبعــا لذلــك ،قامــت الصحافــة بتغطيــة العديــد مــن أنشــطة اللجنــة:
•تمــت دعــوة الصحافييــن فــي مناســبات عديــدة ،حضوريــا وعــن بعــد ،لتتبــع اللقــاءات وورشــات العمــل
المنظمــة مــن طــرف اللجنــة ،وكــذا االنتقــال مــع أعضــاء هــذه األخيــرة خــال مختلــف زياراتهــم لجهــات
المملكــة؛
•مكنــت ثــاث نــدوات صحفيــة ،جمعــت فــي مجملهــا  80صحفيــا ،مــن اإلعــام حــول ســريان وتقــدم أشــغال
اللجنة؛
•وأخيــرا ،أنجــز فريــق مــن قنــاة " "2Mبرنامجــا مدتــه  90دقيقــة خصــص لرصــد الســتة أشــهر األولــى مــن
عمــل اللجنــة وتغطيــة جلســاتها العامــة.
وقــد مكــن االنفتــاح علــى وســائل االعــام ،فــي كل تنوعهــا ،مــن تغطيــة مهمــة ألشــغال اللجنــة ،ممــا مكــن من
تحقيــق أثــر غيــر مباشــر :فــي المجمــوع ،تــم نشــر  16 221تغطيــة صحفيــة حــول" اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج
التنمــوي" خــال الفتــرة مــا بيــن ينايــر وأكتوبــر ( 2020كل وســائل االعــام مجتمعــة).
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رسم بياني :آثار اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في وسائل االعالم عند تاريخ  30شتنبر
2020

16 221

الصحافة الرقمية

12 589

الصحافة المكتوبة

2 499

مقال

مقال

تغطية صحفية

كل وسائل اإلعالم
مجتمعة
يناير  -شتنبر 2020

إلذاعة الوطنية
ااإل

786

التلفزة الوطنية

347

تسجيل

مرور في التلفزة

تعبئة وخلق التبادل من خالل مواقع التواصل االجتماعي
أتــاح حضــور اللجنــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مــن خــال إنشــاء حســابات خاصــة لهــا علــى مواقــع
دعم
"فايســبوك" و"يوتيــوب" و"تويتــر" و"انســتغرام" ،تعزيــز التبادل عبر اإلشــراك المباشــر لمســتعملي األنترنيتَّ :
هــذا الحضــور إرادة جعــل المنهجيــة المعتمــدة شــفافة وواضحــة ألكبــر عــدد ممكــن مــن هــؤالء المســتعملين.
فــي هــذا اإلطــار ،تــم اتخــاذ مجموعــة مــن االجــراءات :إعــادة البــث المباشــر لجلســات االنصــات إلــى ممثلــي
المؤسســات؛ وإتاحــة المشــاركة فــي جلســات االســتماع إلــى الخبــراء مــع امكانيــة طــرح رواد المواقــع لألســئلة
بشــكل مباشــر؛ ونشــر مســتجدات اللجنــة وتســجيالت ملخصــة للزيــارات الميدانيــة وللحــوارات مــع المواطنيــن
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
إضافــة إلــى مــا ســلف ،تــم تســجيل حــوارات مــع مختلــف المشــاركين فــي جلســات االنصــات (الفاعليــن
المؤسســاتيين ،السياســيين وممثلــي المجتمــع المدنــي) وبثهــا فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي للجنــة ،مــع
مقتطفــات القتراحــات المواطنيــن التــي تــم اإلدالء بهــا فــي المنصــة الرقميــة التشــاركية .www.csmd.ma
وقــد مكــن ذلــك مــن التواصــل مــع جمهــور واســع ،ولكــن أيضــا أغلبيــة الشــباب ،مــن رواد هــذه المواقــع :فــي
المجمــوع ،بلــغ عــدد ســاعات البــث المباشــر  51ســاعة و 3.400.000دقيقــة مشــاهدة.
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القسم األول – منهجية إعداد النموذج التنموي

رسم بياني :آثار اللجنة الخاصة للنموذج التنموي على المواقع االجتماعية عند تاريخ
 30شتنبر 2020

5 200
منخرط

الجمهور
المستهدف
3 205 000

500 000
منخرط

1 615
منخرط

1 560

منخرط
 131 000شخص متفاعل
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وقــد تفاعــل أكثــر مــن 3.000.000
شــخص مــع المحتويــات (الصــور،
الفيديوهــات ،البــث المباشــر ،إلــخ)
واألنشــطة التــي نشــرتها اللجنــة علــى
مختلــف حســاباتها فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وعلــى رأســها فايســبوك
وتويتــر.
وعــاوة علــى هــذا االشــعاع ،قامــت
مجموعــة دائمــة ،مكونــة مــن أكثــر
مــن  455.000منخــرط فــي مختلــف
حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي
للجنــة،بتتبــعكلالمنشــوراتواإلعالنــات.
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المؤسسات
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تقديم نتائج االنصات إلى المواطنين
وممثلي المؤسسات

I .منهجية تقديم نتائج االنصات إلى المواطنين وممثلي
المؤسسات
شــكل التفاعــل مــع مختلــف القــوى الحيــة لألمــة المــادة األوليــة التــي تــم علــى أساســها إعــداد هــذا التقريــر.
ويــروم هــذا الملحــق تقديــم محتــوى ومضمــون هــذه التفاعــات وفقــا لفئــات الفاعليــن:
.1

اإلنصات إلى المواطنين؛

.2

اإلنصات إلى األحزاب السياسية؛

.3

اإلنصات إلى ممثلي المهن والشركاء االجتماعيين؛

.4

اإلنصات إلى مسؤولي المؤسسات؛

.5

اإلنصات إلى المواطنين وممثلي المؤسسات على الصعيد الترابي.

وقــد مكنــت عمليــات اإلنصــات هــذه مــن تحديــد محــاور ومســارات تفكيــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي.
غيــر أنهــا لــم تكــن المصــدر الوحيــد لبنــاء النمــوذج ،إذ يعتبــر هــذا األخيــر ،كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك أعــاه،
ثمــرة تفاعــل واســع بيــن المعطيــات المســتقاة مــن اإلنصــات إلــى المواطنيــن وممثلــي المؤسســات ،والخبــراء
الذيــن تــم االســتماع إليهــم فــي إطــار مجموعــات العمــل ،وكــذا العمــل الداخلــي ألعضــاء اللجنــة الذيــن اســتندوا
علــى هــذه المصــادر جميعهــا .ويشــكل تقديــم هــذا التفاعــل األعــم ،بالضبــط ،موضــوع التقريــر حــول النمــوذج
التنمــوي :وينصــب هــذا الملحــق المرفــق بالتقريــر حــول االســتماعات والمســاهمات التــي أفضــت إلــى تحديــد
محــاور التفكيــر حــول النمــوذج التنمــوي.

تقديم نتائج االستماعات والمساهمات المنظمة من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
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•مناهج وأدوات التحليل
أُنجــزت عمليــات اإلنصــات مــن خــال إعمــال مختلــف آليــات االستشــارة الــواردة فــي الجــزء األول أعــاه :اتخــذ
تنظيــم جلســات اإلنصــات أشــكاال مختلفــة (جلســات اســتماع رســمية ،حصــص اإلنصــات والزيــارات الميدانيــة،
مناظــرات مصنفــة تحــت إشــراف اللجنــة) ،كمــا تــم تلقــي المســاهمات فــي صيــغ مختلفــة :المنصــة الرقميــة
والرســائل العاديــة وااللكترونيــة .وفــي المجمــوع ،بلــغ عــدد ســاعات اإلنصــات أكثــر  1.000ســاعة وتــم التوصــل
بحوالــي  10.000صفحــة مــن المســاهمات.

•منهجية معالجة المعطيات
تتســم المــواد التــي تــم جمعهــا بتنوعهــا وعــدم تجانســها الكبيــر ســواء مــن حيــث دعائمهــا أو أشــكالها أو
محتوياتهــا .وتــروم معالجتهــا تحقيــق االنســجام بيــن مختلــف هــذه المــواد المجمعــة مــن خــال مختلــف المراحل
واآلليــات المبينــة بعــده (الشــكل رقــم  ،)1وتحليلهــا وفــق شــبكة موضوعاتيــة مشــتركة وباالســتعانة بــأدوات تم
تطويرهــا خصيصــا لهــذه الغايــة.
كمــا اســتندت معالجــة المعطيــات علــى االســتعانة بمؤسســتين شــريكتين ،همــا الجامعــة الدوليــة بالربــاط
وجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ،حيــث طــورت كل واحــدة منهمــا منهجيــة خاصــة وآليــات محــددة
(مبينــة فــي الملحــق .) 2وقــد مكنــت هــذه المعالجــة مــن التحليــل النصــي المفضــي إلــى ســحابات مــن المفــردات
والتنقيــب علــى المعطيــات التــي تبيــن تــردد المواضيــع وتزامــن هــذا التــردد .وترصــد هــذه األدوات حــاالت تكــرار
وتزامــن وتجميــع مجموعــة مــن الكلمــات تســتخدم بتــردد كبيــر فــي مســاهمات مختلــف فئــات الفاعليــن.
ويتجلــى هــدف تقديــم نتائــج اإلنصــات هــذا فــي الربــط بيــن التصــورات واالنشــغاالت واالنتظــارات واالقتراحــات
بالنســبة لــكل فئــة مــن الفاعليــن الذيــن تــم اإلنصــات إليهــم ،وذلــك عبــر مرحلتيــن :تقديــم مفصــل حســب
الفاعليــن وتقديــم عــام مــن خــال تجميــع شــامل.

 2تطوير أدوات الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات مبين في الملحق.
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 .1ﺗﻈﺰﻐﻃ ﺗﺼﺛﻏﻃ ا,ﻈﺎﺎﺋﺒ ﺖﺴﺈ
آ,ﻐﺎت ا8ﻇﺧﺎت

 .2ﺗﻌﺖﻐﺛ ﺬﺮﻏﺼﺋ ا,ﺎﺼﺛﻏﻃ

اI,ﺴﺎﻊIﺎت اI,ﺿﺎﻌﺑﺋ اI,ﺎﻌﺦﻀ ﺑﻋﺎ

ﺧﻘﺦﺋ ﻄﻆ ﺦﻔﺗﺎﻐﻆ ,ﺿﻀ ﻄﺴﺎﻊIﺋ

اI,ﻈﺧﺋ ا,ﺮﺻIﻐﺋ

ا8دﻄﺎج ﺸﻎ ﻄﻈﺧﺋ , CIPﺎﺗﻂﻐﻀ اI,ﺳﻄﻐﺎت

مسلسل معالجة جلسات اإلنصات ومساهمات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
ﺖﺧﺺ اﻗﺠﺎIﺎع إ S,اI,ﻌاﺬﻈﻐﻆ

ﻄﺗﺎﺿﺮ وﺗﺴﺔﻐﻘت ﻄﺧﻌرة ,ﺔﻂﺴﺎت

ﺗﺗﺮﻏﺮ اI,ﻌاﺿﻐﻊ ﻄﻆ ﺬﺮف ﺗﻘﻄﻐ اﺜ,ﺑﺎﻇﻌﻏﺎت

ﺧﻘﺦﺋ ,ﻂIﻌاﺿﻐﻊ اI,ﺚﺎﺎرة

ﻄﺤﺎرﻏﻊ ا,ﻄﻂﺊﺋ ا,ﺔﺎﻄﺳﻐﻐﻆ

ﻄﺗﺎﺿﺮ ,ﻈﺛوات ا,ﻄﻂﺊﺋ ا ,ﺜﻏﻆ ﺗﻃ اﻇﺎﺼﺎؤﻊﻃ

اI,ﻈﺎﻇﺮات اI,ﺧﻈﻔﺋ

ﺧﻘﺦﺎت ,ﻂIﻈﺎﻇﺮات اI,ﺧﻈﻔﺋ

ا,ﺞﻏﺎرات اI,ﻐﺛاﻇﻐﺋ

ﻄﺗﺎﺿﺮ وﺗﺴﺔﻐﻘت ﻄﺧﻌرة ,ﻂﺞﻏﺎرات

ﺟﻂﺴﺎت اﻗﺠﺎIﺎع ا,ﺮﺠIﻐﺋ

ﻄﺗﺎﺿﺮ ﺟﻂﺴﺎت اﻗﺠﺎIﺎع

 .3ا,ﺎﺗﻂﻐﻀ وﺸﺺ ﺣﺊﺿﺋ ﻄﺤﺎﺮﺾﺋ
ﺣﺊﺿﺋ ا,ﻔﻋﺮﺠﺋ اI,ﻌﺿﻌﺲﺎﺗﻐﺋ اI,ﺤﺎﺮﺾﺋ

ﺗﺼﺛﻏﻃ ﺾﻀ آ,ﻐﺋ ﺑﻌاﺠﻄﺋ اI,ﻌاﺿﻐﻊ ﺾﺑﻐﺮة ا,ﺎﺮدد وﺖﺴﺈ
ﺾﻀ ﻇﻌع ﻄﻆ ا,ﻔﺎﺲﻂﻐﻆ

اﺠﺎﺚﺮاج ﻄﺼﺎﺬﻊ ا,ﺎﺧﺮﻏﺗﺎت

ﺧﻘﺦﺋ ,ﻂﺛروس اI,ﻌﺿﻌﺲﺎﺗﻐﺋ
اI,ﺴﺎﺚﻂﺧﺋ ﺲﺊﺮ ﺾﻀ ا,ﺼﻈﻌات

 .4ا,ﺎﺼﺛﻏﻃ ا,ﻈﻋﺎﺋﻎ ,ﻈﺎﺎﺋﺒ ا8ﻇﺧﺎت

ﺧﻘﺦﺋ ا,ﺛروس اI,ﻌﺿﻌﺲﺎﺗﻐﺋ اI,ﺴﺎﺚﻂﺧﺋ ﺖﺴﺈ أﻇﻌاع ا,ﻔﺎﺲﻂﻐﻆ
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II.تقديم نتائج االنصات حسب الفاعلين
 .أاالنصات إلى المواطنين ومساهماتهم
 1.نظرة حول المنهجية
فــي المجمــوع 8.900 ،شــخص تــم تعبأتهــم بشــكل مباشــر مــن خــال اآلليــات المخصصــة تحديــدا لإلنصــات
للمواطنيــن وتلقــي مســاهماتهم.

•حول تأسيس عملية اإلنصات
جــرت عمليــات اإلنصــات بهاجــس تحقيــق اإلدمــاج االجتماعــي أكثــر مــن ضمــان الشــمولية ،وذلــك قصــد
مضاعفــة وتنويــع قنــوات اإلنصــات .فــي هــذا اإلطــار ،تــم ايــاء عنايــة خاصــة لمــا يلــي:
•اآلراء المســتقاة علــى مســتوى المجــاالت الترابيــة مــع تنقــل أعضــاء اللجنــة وعقــد  20جلســة إنصــات محلية
فــي المجــاالت الحضريــة وشــبه الحضريــة والقروية؛
•آراء الشباب مع وضع آليات خاصة لمشاركتهم؛
•تعبئة مغاربة العالم.

1 100

حصة إنصات إلى المواطنين

2 270

منصة رقمية

500

زيارة ميدانية

شخص

مساهمة

8 900

تفاعلوا بشكل مباشر

شخص

3 849
شخص

1 075
شخص

100

 3دعوات إلى المساهمة

 3277موضوع محرر من طرف تالميذ المستوى الثانوي
 347مساهمة للطلبة
 225مساهمة للسجناء

 25ندوة مصنفة

مساهمات حرة

مساهمة
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•رهانات االنصات إلى المواطنين
طلِــب مــن المواطنيــن التعبيــر عــن أولوياتهــم وانتظاراتهــم وتطلعاتهــم فــي مجــال التنميــة ،كمــا
ُ
تــم تشــجيعهم بشــكل قــوي مــن أجــل تقاســم مقترحاتهــم ومســارات الحلــول.
وقــد ارتكــزت المقاربــة المنهجيــة علــى خلــق أجــواء الثقــة :فخــال جلســات اإلنصــات ،كان أحــد األهــداف
األساســية هــو ضمــان حريــة الــرأي والحديــث المطــول بفضــل حيــز زمنــي طويــل بمــا فيــه الكفايــة قصــد
ـك األلســنة ،ومــن خــال تبــادل األفــكار فيمــا بينهــا ،بإثــارة العفويــة والنقــاش.
الســماح ب َفـ ِّ
كمــا كانــت المســاهمات الموجهــة إلــى اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي حــرة فــي إثــارة الموضــوع
الــذي تختــاره .أخيــرا ،وعبــر المنصــة الرقميــة ،تمــت دعــوة المواطنيــن للمســاهمة وفــق صيغتيــن :مســاهمة
حــرة مــن خــال اختيــار موضــوع مــن أصــل  16موضــوع ذي صلــة بالتنميــة ومســاهمة فــي شــكل اســتبيانات
موجــزة حــول أولوياتهــم.
الزعــم بأنهــا تعكــس الواقــع الوطنــي والمتســم فــي جوهــره بأنــه أكثــر
بيــد أن جلســات اإلنصــات ال تســتطيع َّ
تعقيــدا .فباالنفتــاح علــى أكبــر عــدد مــن المســاهمين وإيــاء األهميــة إلــى تنــوع المجــاالت الترابيــة
والســاكنة ،فقــد حــددت جلســات اإلنصــات هــذه طموحــا يتمثــل فــي اســتنباط الخطــوط العريضــة
والتعــرف علــى التصــورات واالنشــغاالت التــي تتقاطــع حولهــا مختلــف مكونــات المجتمــع ،والتــي حــددت توجهــات
ومســارات تفكيــر اللجنــة.

•حول تقديم النتائج
يســعى تقديــم نتائــج جلســات اإلنصــات إلــى المواطنيــن ومســاهماتهم إلــى إبــراز التصــورات واالنشــغاالت،
كمــا تــم التعبيــر عنهــا مــن خــال جلســات اإلنصــات إلــى المواطنيــن ومســاهماتهم ،وإلــى اســتنباط التوجهــات
الكبــرى المتقاســمة ونقــط التالقــي ومظاهــر االختــاف بيــن المشــاركين.
وقــد تــم تنظيــم عمليــة تقديــم النتائــج التفصيليــة حســب المواضيــع :ففــي إطــار كل موضــوع ،يتــم تقديــم
المالحظــات واالنشــغاالت كمــا تــم التعبيــر عنهــا مــن طــرف المشــاركين .ولتوضيــح ذلــك ،يرتكــز تقديــم النتائــج،
مــن جهــة ،علــى مقتطفــات مــن المســاهمات والتصريحــات الحرفيــة تــم انتقاؤهــا لطبيعتهــا الرمزيــة -تظهــر بين
مزدوجتيــن علــى طــول هــذه الوثيقــة ،-ومــن جهــة أخــرى ،علــى ســحابات مــن العبــارات تمثــل جميــع العبــارات،
الــواردة فــي مســاهمات المواطنيــن ،والمرتبطــة بموضــوع محــدد.
وترتكــز الخالصــة العامــة لجلســات اإلنصــات إلــى المواطنيــن علــى النتائــج التفصيليــة لهــذه الجلســات :تبــرز
هــذه الخالصــة الــدروس األساســية التاليــة:

ِ
المواطنة
2.الملخص التركيبي العام لجلسات اإلنصات
ثالثة مجاالت ذات أولوية تبرز من خالل عمليات اإلنصات إلى المواطنين.
•تطلــع إلــى خدمــات سوســيو-اقتصادية فعالــة ،بمقدورهــا أن تضمــن تكافــؤ الفــرص وتقــوي القــدرات
الفرديــة
يجمــع التصــور بوجــود نــوع مــن اإلقصــاء االجتماعــي والمجالــي ،علــى جميــع المســتويات مــن الحيــاة
العامــة ،مجمــوع المشــاركين فــي عمليــات االنصــات إلــى المواطنيــن :حيــث يثيــر هــذا التصــور اإلحســاس
بمعاملــة تفضيليــة بيــن األفــراد حســب أصولهــم وإمكانياتهــم الماليــة ،والــذي يغــدي اإلحســاس بالحكــرة.
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تتمحــور االهتمامــات حــول أربعــة مجــاالت :التربيــة والشــغل والصحــة والحمايــة االجتماعية .أظهــر االنصات
للشــباب اهتمامــا خاصــا :الثقافــة .بخصــوص كل مــن هــذه المواضيــع ،تتعلــق التطلعــات بعــرض ذو جــودة
وبسياســات عموميــة حريصــة علــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،وكــذا بتضامــن منظــم حــول الحــد مــن الفــوارق
الكبــرى والفقــر المدقــع.
تبــرز هــذه االهتمامــات الرغبــات والتطلعــات المشــتركة مــن أجــل دعــم القــدرات الفرديــة ،التــي تعــد بمثابــة
ضمــان الســتقاللية اقتصاديــة أكبــر لألفــراد والندماجهــم فــي المجتمــع.
•تطلعــات القتصــاد يمكــن مــن خلــق مزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة وفــرص الشــغل ،فــي تناغــم ،كلتيهمــا،
مــع الحاجيــات المحلية
فــي موضــوع االقتصــاد ،نفــس المالحظــة تجمــع مــا بيــن المشــاركين فــي عمليــات االنصــات :مفادهــا أن
المبــادرة االقتصاديــة يتــم عرقلتهــا مــن خــال العديــد مــن حــاالت التمييــز والالمســاواة فيمــا يخــص الولــوج إلــى
المــوارد ،وكــذا مــن خــال عــدم نجاعــة المصالــح اإلداريــة.
االنتظارات أو التطلعات تتمحور حول ثالثة جوانب قوة:
•اقتصــاد يكــون أكثــر شــمولية ،ممــا يترجــم بطلــب المزيــد مــن الوســائل لمواكبــة المبــادرة وتنميــة الفــرص
االقتصادية؛
•اقتصــاد أكثــر خلــق للقيمــة ،مــع انتظــارات قويــة معبــر عنهــا مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى االقتصــاد
المغربــي ،وإنتاجيتــه ومناصــب الشــغل التــي يخلقهــا ،مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه االنتظــارات موجهــة ،فــي
غالبيتهــا ،نحــو طلــب مزيــد مــن االبتــكار والبحــث التطبيقــي؛
•اختيارات اقتصادية تكون متصلة بالواقع االجتماعي واالقتصادي للمناطق الترابية.
•إدارة أكثر فعالية وأكثر انفتاح على المواطنين ،وتخليق الحياة العامة ،وكذا تعزيز الحريات العامة
توجــد العالقــة مــع اإلدارة فــي صلــب عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن :حيــث يقومــون بإبــراز ضــرورة فعاليــة
اإلدارة ،والتــي تمــر ،حســبهم ،مــن خــال تبســيط المســاطر ،وانفتــاح أكبــر علــى المجتمــع المدنــي ،وتصحيــح
ممارســات الحكامــة ،مــع دعــوة ،مشــتركة بيــن الجميــع ،لمحاربــة فعالــة للرشــوة ولتحســين الشــفافية والولــوج
إلــى المعلومــة ،والتــي ينظــر إليهــا كضمــان لولــوج متكافــئ للمــوارد والفــرص االقتصاديــة .فضــا عــن ذلــك،
تتالقــى مضاميــن عمليــات االنصــات حــول طلــب توضيــح قواعــد التعامــل ،فيمــا يخــص مــا هــو مســموح بــه
أو ال ،ســواء علــى المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي أو علــى مســتوى التعبيــر الثقافــي والحريــات العامــة ،مــع
إرادة تهــدف إلــى الحــد مــن العبــث ،وتطلعــات لتفعيــل آليــات الحكامــة التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار التنــوع علــى
مســتوى المجــاالت الترابيــة والوضعيــات والواقــع االجتماعــي .علــى المســتوى السياســي ،تتمحــور الطموحــات
حــول مســؤولية أصحــاب القــرار ،مــع تفعيــل مبــدأ المحاســبة ،وتقويــة اآلليــات التشــاركية ،إضافــة إلــى طلــب
تقريــب أكبــر لمراكــز القــرار مــن الموطنيــن..
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3.تقديم مفصل لمضامين عمليات اإلنصات إلى المواطنين
رسم بياني رقم  .1المواضيع األكثر ورودا في جلسات اإلنصات والمساهمات المنظمة
من طرف اللجنة

الجامعة الدولية بالرباط ،أكتوبر .2020
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موضوع التربية والتكوين:
اهتمامات تتركز حول أداء المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص
•المالحظة
ثمــة تخــوف يجمــع مــا بيــن المشــاركين فــي عمليــات االنصــات :يهــم تعميــق الفــوارق وتقاطــب المجتمــع
المغربــي .ويترجــم هــذا التخــوف مــن خــال تركيــز تعبيــر المواطنيــن علــى المدرســة :بحيــث أن الــكل يشــجب
عجزهــا عــن لعــب دورهــا االندماجــي ،كمــا يبــرز ذلــك أقــوال هــذه المشــاركة علــى مســتوى المنصــة التواصليــة:

"يوجد شرخ حقيقي بين المغاربة الميسورين واآلخرين الذين هم دون ذلك :ال يلتحق
األطفال بنفس المدارس ،وال يسافرون إلى نفس األماكن ،وال يشاهدون نفس البرامج
التلفزيونية ،وهذا الشرخ بين المغاربة ال يساعدنا على التقدم .يبدو أنه أصبح أكثر فأكثر
ضروريا إعادة تأهيل المدرسة العمومية ،ليس فقط من أجل دورها التربوية ولكن كذلك
لجانبها المتسم بالمساواة".
مشاركة في المنصة التواصلية " ،"csmd.maمارس .2020

إن "تدهــور" المدرســة العموميــة ،التــي تعــد مالحظــة مشــتركة بيــن جميــع المشــاركين ،يــؤدي إلــى خلــق
تصــورات مســبقة ســلبية ،كمــا عبــر عنــه ،بطريقــة باهــرة ،هذا المشــارك فــي عمليات اإلنصــات إلــى المواطنين:

"لو كنت عازبا ،لم أكن ألحضر هذا اللقاء (مع اللجنة) ،ولكني أب لطفل عمره ثالث سنوات،
وبسبب تدهور المدرسة العمومية المغربية ،أتساءل مسبقا حول مصيره الدراسي
والمستقبل ينتظره".
مشارك في لقاء مع المواطنين ،مكناس في مارس .2020

•االنشغاالت

رسم بياني رقم  .2سحب العبارات حول موضوع التربية من خالل مشاركات المنصة
التواصلية ،الجامعة الدولية بالرباط ،شتنبر .2020
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تتبلور انشغاالت المواطنين في ثالث نقط:
فــي المرتبــة األول ،الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة للنظــام التربــوي :ذلــك أن االختالفــات فــي شــروط
عمليــة التلقيــن بيــن التعليــم الخصوصــي والعمومــي وبيــن العالــم الحضــري والقــروي هيمنــت علــى جلســات
اإلنصــات إلــى المواطنيــن .يبــرز توجهــان مــن بيــن المشــاركين :التوجــه األول ،وهــو الغالــب ،يدعــو إلــى "توحيــد
المســتوى بيــن العمومــي والخــاص" ،وإلــى تركيــز ،ألجــل ذلــك ،المجهــودات حــول "إعــادة تأهيــل" المدرســة
العموميــة:

" المدرسة العمومية تسجل مستويات دنيا للجودة ،والمدرسة الخاصة ال تفكر إال في القيام
بأعمال تجارية .وللخروج من هذا النظام الجهنمي ،يتعين أن نتوجه نحو مدرسة عمومية
ذات جودة بالنسبة للجميع".
مشارك في المنصة التواصلية " ،"csmd.maالدار البيضاء مارس .2020

أما التوجه الثاني ،فيدين مبدأ اعتبار المدرسة كسلعة ،ويدعو إل تعميم مبدأ المجانية:

"إصالح النظام التربوي يجب أن يدعم تعليما شعبيا ومجانيا يضمن احترام المساواة بين
جميع المتمدرسين".
مساهم جمعوي ،مساهمة حرة ،يونيو .2020

وعلــى الهامــش ،يدعــو بعــض المشــاركين إلــى العكــس؛ إلــى تعميــم التعليــم الخصوصــي تحــت مســمى
"الكفــاءة التدبيريــة" للمتعامليــن.
وفــي المرتبــة الثانيــة ،تحــل كفــاءة هيئــة التدريــس :حيــث تتبايــن اآلراء فيمــا يخــص تقييــم هيئــة التدريس
الحاليــة ومســؤوليتها فــي تدهــور النظــام التربــوي :فبالنســبة للبعــض ،هنــاك "نقص فــي الكفاءات" ،وبالنســبة
آلخريــن ،فاألمــر يتعلــق ب "نقــص فــي الوســائل" أو كذلــك " غيــاب شــروط العمــل الالئقــة" .لكــن جميعهــا تتجه
نحــو نفــس المطلــب والــذي يهــم تقوية كفــاءات المدرســين.

"توظيف أحسن العناصر والمتميزة منها كمدرسين في القطاع العمومي )...( ،واالستثمار
في تكوين جيل جديد من األساتذة".
مساهم في المنصة التواصلية " ،"csmd.maمايو .2020

وفــي المرتبــة الثالثــة ،لغــات التلقيــن :بحيــث يبــرز تيــاران مــن خــال تعبيــر المواطنيــن؛ األول براغماتــي
يتنــاول مســألة اللغــات بالنظــر لضــرورات عالــم الشــغل ،وهــو التيــار الغالــب بشــكل أوســع ،خاصــة فــي وســط
الشــباب الذيــن تمــت استشــارتهم.
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"يجب تدريس اللغات األجنبية لألطفال في المدارس العمومية بشكل فعال منذ سنهم
المبكر ،على غرار المدارس الخاصة ،من أجل تمكينهم من االنفتاح على العالم والتوفر على
فرص لتوسيع أفاقهم المستقبلية".
مساهمة في المنصة التواصلية " ،"csmd.maالدار البيضاء ،مايو .2020

أمــا التيــار الثانــي ،فيتنــاول مســألة اللغــات بالنظــر إلــى أســئلة الهويــة الوطنيــة ،وهــذا التيــار يتواجــد خاصــة
وســط المســاهمات الموجهــة مــن طــرف االئتالفــات الجمعويــة (جمعيــة سوســيو-ثقافية).
هــذان التوجهــان يتقاســمان انشــغاال مزدوجا :انشــغال يتعلــق بتوطيد اللغتيــن الوطنيتين (العربيــة واألمازيغية)،
بمــوازاة مــع انشــغال يتعلــق بإدخــال اللغــات األجنبيــة إلــى المدرســة :تنصــب االختالفــات ،بهــذا الخصــوص ،على
المكانــة التــي ســتحظى بهــا هــذه األخيــرة ،إذ أن حــول اللغــات األجنبيــة تثيــر تقاطــب االنتقــادات عندمــا يتــم
خلطهــا مــع اللغــة األولــى للتعليــم.
عــاوة عــن ذلــك ،تظهــر انشــغاالت تتعلــق ،مــن جهــة ،بمناهــج ومضاميــن التدريــس (المهــارات الشــخصية
والتكنولوجيــا) ،ومــن جهــة أخــرى ،بتقويــة القيــم المدنيــة وســط المدرســة.

"يتعين على البرنامج البيداغوجي الجديد أن يغني معارف التلميذ في مختلف التخصصات،
ولكن يجب أيضا أن ينمي إمكاناته التواصلية واللغوية ،وكذا بناء شخصيته".
م.م .تعبير كتابي لتلميذ في المستوى الثانوي ،الرباط ،أبريل .2020

•االقتراحات األكثر تداوال
إعادة تقييم مهنة التدريس من أجل "استقطابها ألحسن الكفاءات".
يشــار باســتمرار إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تترجــم رغبــة مشــتركة لتقويــة جاذبيــة مهنــة التعليــم:
إعــادة تقيــم األجــور ،تحســين ظــروف حيــاة المعلميــن فــي المجــال القــروي ،تنميــة التكويــن المســتمر ،تقويــة
أســاليب التوظيــف.

"يجب إعادة التقدير لألستاذ من خالل الرفع من راتبه ،ذلك ألنه يعد النواة األساسية للنظام
التربوي".
مشارك في لقاء تواصلي مع المواطنين ،مكناس في مارس .2020

إدراج اللغــات األجنبيــة منــذ المدرســة االبتدائيــة ينــال تأييــدا واســعا :حيــث يبــرز توافــق حــول اللغــة
اإلنجليزيــة ،بينمــا اللغــة الفرنســية تحــدث تقاطبــا بيــن المشــاركين.
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"تدريس اللغات األجنبية لألطفال في المدارس العمومية منذ سنهم المبكر بشكل فعال،
على غرار المدارس الخاصة ،من أجل تمكينهم من االنفتاح على العالم والتوفر على فرص
لتوسيع أفاقهم المستقبلية".
مساهمة في المنصة التواصلية " ،"csmd.maالدار البيضاء ،مايو .2020

توحيــد لغــات التدريــس بيــن المســتوى اإلعــدادي والعالــي يثــار بشــكل مكثــف :ويرتكــز المحــور
الرئيســي للتفريــق علــى اختيــار لغــات التوحيــد والمبــررات المثــارة :ســهولة التعلــم بالنســبة للبعــض ،وتأكيــد
الهويــة الوطنيــة و/أو الدينيــة.

"ينبغي أن يكون من الممكن منح طلبة المستوى العالي إمكانية اختيار اللغة التي يرغبون
أن يلقنوا بها أثناء مسارهم الجامعي :سيكون هذا األمر وسيلة لتجاوز المشكل الصعب
الختيار اللغات".
ي .م ،مساهمة الطلبة الجامعيين ،يونيو .2020

رقمنــة التعليــم :هــذا األمــر تمــت إثارتــه فــي تعبيــرات المواطنيــن باعتبــاره بمثابــة "حــا" :هنــاك توجهــان
متعارضــان ،األول ،ذو أغلبيــة وســط المشــاركين ،يجعــل مــن الرقمنــة جوابــا على النقص في أعداد المدرســين،
خاصــة فــي العالــم القــروي؛ والثانــي ،يتبنــاه فــي الغالــب الشــباب الذيــن تــم اإلنصــات إليهــم ،والذيــن يتشــبثون
بصعوبــات التعليــم عــن بعــد ،ويؤكــدون علــى الفجــوة الرقميــة التــي أبرزتهــا األزمــة الوبائيــة (أنظــر أدنــاه).

"خالل الحجر الصحي بسبب كوفيد ،19-مكن التعليم عن بعد من استمرارية بيداغوجية في
جميع األنحاء باستثناء في العالم القروي ألسباب متنوعة ،مثل ،النقص في الوسائل المادية
كالهواتف الذكية ،واللوحات اإللكترونية أو الحواسيب ،وكذا عدم التوفر على شبكة األنترنيت
أو عدم إمكانية الولوج إليها".
مساهمة على مستوى المنصة التواصلية " ،"csmd.maمراكش ،يوليوز .2020

موضوع الصحة والحماية االجتماعية
تغطية صحية وطنية جيدة وحماية اجتماعية أساسية للفئات الهشة
•المالحظة
بخصــوص موضــوع الصحــة ،تمحــورت تعبيــرات المواطنيــن حــول الفــوارق وحــاالت التمييــز المتعــددة فيمــا
يخــص الولــوج إلــى عالجــات ذات جــودة :بحيــث تــم ربــط الصحــة ،بشــكل وثيــق ،بطلــب مزيــد مــن الحمايــة
االجتماعيــة.
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رسم بياني رقم  .3سحب من كلمات حول موضوع الصحة والحماية االجتماعية من خالل
مشاركات المنصة التواصلية

الجامعة الدولية بالرباط ،شتنبر 2020

•االنشغاالت
فيمــا يخــص الصحــة ،تتركــز انشــغاالت الموطنيــن حــول النقــص فــي الوســائل :النقــص فــي أعــداد العامليــن
بالمستشــفيات ،وتهالــك التجهيــزات الصحيــة ،وكــذا نقــص فــي األدويــة واألطبــاء الخــواص ،وصعوبــة قويــة
فــي الولــوج إلــى العــاج (مــدة الفحــوص ،والمســافة بيــن المســكن والمستشــفى )... ،تعــد إشــكاليات تــم التعبير
عنهــا بحــدة متباينــة حســب المناطــق ،ولكــن فــي كل األماكــن ،تثيــر هــذه اإلشــكاليات إحباطــا كبيــرا:

"مشكلتنا الرئيسية في العرائش هي غياب البنية التحتية الصحية :يتعين على األشخاص
الذين يعانون من أمراض خطيرة التنقل إلى الرباط من أجل العالج ألنه هنا ال توجد مراكز
مجهزة ،وال أي موارد بشرية ،ولدينا نقص حتى على مستوى األدوية ".
مساهمة في لقاء مع المواطنين ،العرائش ،فبراير .2020

"المراكز الصحية والتجهيزات والموارد البشرية المؤهلة والمختصة ،هذا ما ينقص مدينة
تاونات ،سواء على المستوى الجهوي كما هو على مستوى الدواوير ( .)..نحن نعيش معاناة
حقيقية :إذ ال تجد في مركز صحي سوى ممرضة واحدة ألزيد من  14.000من الساكنة،
زيادة على غياب وعدم توفر األدوية".
مساهم في لقاء مع المواطنين ،تاونات ،مارس .2020

تتميــز مطالــب المواطنيــن فــي ميــدان الصحــة بخاصيــة :حيــث تبــرز هــذه المطالــب أشــكال عــدم المســاوات
الناتجــة عــن "المــرض" و"قلــة" التنميــة ،واإلحباطــات التــي تغديهــا ،كمــا يعبــر عنــه ،بشــكل واضــح ،هــذا
المشــارك فــي عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن:
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"يتم بناء مستشفى لنا ،لكن ليس لدينا وسائل للقيام بتشغيله وتوظيف العاملين في
المجال الطبي؛ ويتم القيام بحمالت للتشخيص لصالحنا ،لكن ليس لدينا مراكز لعالج
السرطان .وعندما تعلم أنك مصاب بالسرطان ،يجب الذهاب إلى مدينة فاس ،أو أحيانا
حتى إلى مدينة الرباط ،وعندما ينتهي بك المطاف بالحصول على موعد ،فإن الجهاز يكون
معطال :إذن ماذا يفيدنا أن نعرف أننا مرضى إذا لم يكن بإمكاننا أن نتعالج؟".
مساهم في لقاء مع المواطنين ،خنيفرة ،مارس .2020

كثــف وبــاء كوفيــد -19مــن اهتمــام النــاس بالصحــة وبشــروط الولــوج للعــاج ،لكــن هــذا األمــر أدى إلــى التركيز
علــى مســألة أعــم تتعلــق بالتغطيــة االجتماعيــة :فالمشــاركات المســجلة ضمــن خانــة كوفيــد -19على مســتوى
المنصــة التواصليــة كلهــا ،مثــا ،تربــط بشــكل وثيــق تقويــة الحمايــة االجتماعية بتعميــم التغطيــة الصحية.

"إذا كان جميع أفراد الشعب قد استفادوا من تغطية صحية ،فإن دعم األشخاص في
وضعية صعبة خالل هذه األزمة كان سيكون أوتوماتيكيا وبشكل أسرع .من المفروض
أن يتم تعميم الحماية االجتماعية على الجميع ،مع التكفل ،في المقام األول ،بالعالجات
الصحية".
مساهم على مستوى المنصة التواصلية " ،"csmd.maمايو .2020

فيمــا يخــص الحمايــة االجتماعيــة ،تتالقــى االنشــغاالت حــول الحــد مــن الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة ومــن
الهشاشــة .بحيــث ُتبــرز هــذه االنشــغاالت اهتمامــا مشــتركا إزاء تضامــن منظــم يهــدف إلــى التقليــص مــن
مســتويات الفقــر الشــديد .هــذا االهتمــام تــم دعمــه باإلجــراءات التــي تــم اعتمادهــا كجــواب علــى األزمــة
الصحيــة لكوفيــد ،19-كمــا قامــت بمالحظتــه بشــكل رائــع هــذه المسـ ِ
ـاهمة:

"وضحت لنا األزمة أن ضمان تغطية اجتماعية لجميع السكان كان ممكنا وأن وضع شبكات
الضمان االجتماعي بالنسبة للذين ال يملكون أي شيء كان في متناولنا".
مساهمة على مستوى المنصة التواصلية " ،"csmd.maغشت .2020

عــاوة عــن ذلــك وحــول موضــوع الحمايــة ،فــإن األســئلة المرتبطــة بالرعايــة االجتماعيــة ،مثــل المعاشــات،
والتعويــض عــن العطالــة ،إلــخ ،قــد تــم التعبيــر عنهــا بشــكل منهجــي وفئــوي فــي جلســات اإلنصــات إلــى
المواطنيــن .وبالتالــي ،نســجل تعبئــة مهمــة لالئتالفــات السوســيو-مهنية فــي المشــاركات الحــرة الموجهــة إلــى
اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي : 3حيــث إن جمعيات العمال المســتقلين ،والمتقاعدين ،والصنــاع التقليديين،
والمهــن الحــرة ،والموظفيــن العمومييــن ،كلهــم جعلــوا مــن توطيــد نظامهــم المتعلــق بالتغطيــة االجتماعيــة
مــن بيــن المواضيــع المركزيــة لمشــاركاتهم؛ وكذلــك ،عبــر المشــاركون علــى مســتوى المنصــة التواصليــة عــن
اهتمــام ملحــوظ مــن أجــل توســيع الحمايــة االجتماعيــة إلــى "العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل" .لــذا ،علــى
العمــوم ،تبقــى الرعايــة االجتماعيــة مســألة مرتبطــة بالشــغل أكثــر مــن كونهــا مرتبطــة بالتضامــن الوطنــي.

 3الئحة المساهمات الحرة التي تم توجيهها إلى اللجنة المذكورة توجد ضمن الفهرس.
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•االقتراحات األكثر تداوال
فيمــا يخــص الصحــة ،تتالقــى جميــع االقتراحــات حــول مبــدأ تدعيــم النفقــات العموميــة لالســتثمار :ذلــك أن
تعميــم التغطيــة الطبيــة للمواطنيــن ،وتعزيــز العامليــن فــي الهيئة الطبية والشــبه الطبية ،وتحســين وضعيتهم،
يعتبــرون مــن المقترحــات التــي تتكــرر بشــكل شــبه متفــق عليــه.

"األساسي في مغرب الغد هو العمل على إحداث بنية تحتية استشفائية حديثة لمصلحة
هيئة العاملين في ميدان الصحة والمواطن ،وموازاة مع ذلك ،يتعين علينا تزويد البنية
التحتية بتجهيزات حديثة من أجل ضمان خدمة أكثر فعالية".
فاضل.م .تعبير كتابي لتلميذ في المستوى الثانوي ،أبريل .2020

فيمــا يتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة ،هنــاك إجمــاع حــول تعميــم التغطيــة االجتماعيــة األساســية لألشــخاص
المعوزيــن :تقــوم االقتراحــات ،مــن جهــة ،بتحديد مضمونها ومحيطها ،مبرزة هنا اختالفــات قوية؛ غير أن التكفل
بالرعايــة الصحيــة والمســاعدات الماليــة المباشــرة للفئــات المســتهدفة هــي الحلــول المقترحــة األكثــر تــداوال.

"توفير دعم مباشر لألرامل من أجل االعتناء باأليتام وبذواتهن ،وكذا رعاية األشخاص
المسنين التي تتجاوز أعمارهم  70سنة وإعفائهم من تكاليف النقل والعالج الطبي".
مشارك على مستوى المنصة التواصلية ،مراكش في مايو .2020

مــن جهــة أخــرى ،يجمــع البحــث عــن حــل للتمويــل عــددا كبيــرا مــن المشــاركين :يتــم إعطــاء األولويــة لنوعــان
مــن الحلــول ،وهمــا إعــادة تخصيــص الضرائــب والمســاهمات أو الرســوم الخاصــة .تتــم إثــارة مبــدأ فــرض
ضريبــة علــى األغنيــاء بشــكل جزئــي مــن طــرف بعــض المشــاركين ،فيمــا تــم تســجيل اهتمــام ،أكثــر علــى
الهامــش ،إزاء مأسســة الــزكاة.

"يتعين إحداث صندوق الزكاة ألجل مساعدة المحتاجين في جميع فئاتهم ،ويجب أن يكون
لدى الصندوق برامج سنوية حسب حاجيات المجموعة المستهدفة".
مشارك على مستوى المنصة التواصلية ،الرباط في مايو .2020

موضوع التشغيل
مزيد من الكفاءات الفردية ،ومزيد من الفرص االقتصادية ،ومزيد من الجودة
•المالحظة
يعــد التشــغيل موضوعــا فــي صلــب عمليــات االنصــات .إذ أنــه فــي تعبيــرات المواطنيــن ،يتــم تنــاول مســألة
التشــغيل مــن زاويــة الكفــاءات :بحيــث يكــون ،بذلــك ،هــذا الموضــوع ،علــى ســبيل المثــال ،مرتبطــا ،بشــكل
أكثــر تواتــرا ،بالتربيــة وريــادة األعمــال والعالــم القــروي ،كمــا يوضــح ذلــك الصــورة الــواردة أدنــاه.
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تظهــر عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن تصــورا مشــتركا بشــكل واســع :مــن قبيــل ولــوج غيــر ســوي لســوق
الشــغل ،وعــدم تكافــؤ الفــرص حســب المناطــق األصليــة واإلقصــاءات المتعــددة حســب التكوينــات.

رسم بياني رقم  .4تنافسية المواضيع المرتبطة بالتشغيل في عمليات اإلنصات
والمشاركات على مستوى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

الجامعة الدولية بالرباط ،شتنبر 2020

•االنشغاالت
في مجال التشغيل ،تبرز ثالثة أنواع:
أوال :النقــص فــي الفــرص االقتصاديــة :فــي المناطــق المتأثــرة باألزمــة االقتصاديــة ،يتــم تنــاول إشــكالية
البطالــة ليــس مــن زاويــة الحــق فــي الشــغل ولكــن مــن زاويــة الفــرص االقتصاديــة ،كمــا يبيــن ذلــك هــذا
المقتطــف مــن جلســة اإلنصــات بمدينــة جــرادة:

"تأثرت جرادة بإغالق المناجم ،وإخالق الحدود ،وكذلك بالوضع الدولي بالنظر إلى أن
المهاجرين المنحدرين من المدينة والذين استقروا في إسبانيا كانوا يرسلون المال إلى
عائالتهم ()..؛ ولم يكن الحراك بجرادة سوى نتيجة لهذه الوضعية المتعلقة بالغياب التام
للفرص االقتصادية ،بأي شيء تريدون أن يعيش الناس وقد تم إغالق كل شيء؟".
مشارك في جلسة اإلنصات إلى المواطنين ،جرادة 29 ،فبراير .2020
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وهــو مــا يترجــم بنوعيــن مــن االهتمــام :األول يتمحــور حــول مواكبــة المبــادرة االقتصاديــة ،مــع
اهتمــام ملحــوظ يخــص تنميــة النمــاذج االقتصاديــة البديلــة (االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،والمقاولــة
ذات مهمــة ،والتعاونيــة ،إلــخ ،)...والثانــي حــول جاذبيــة المناطــق ،مــع مطالــب بتفضيــل االســتثمار الخــاص
(تهيئــة عقاريــة ،ومناطــق صناعيــة ،وثانــي ( ،))..وهــو مــا تلخصــه تمامــا هــذه المشــاركة فــي جلســات اإلنصــات
المنعقــدة فــي شــمال المغــرب.

"المشكل رقم  1هنا في باب برد ،هو البطالة وخاصة بداية من هذه السنوات األخيرة (.).
وللخروج من مشاكلنا ،يتعين أن يتم خلق لفرص العمل في الجهة من خالل االستثمار،
وإحداث المقاوالت ،أو التعاونيات ،من أجل إحداث فرص العمل .لذلك ،يجب مساعدتنا على
إنشاء مشاريع واستقدام المشغلين".
مشاركة في جلسة اإلنصات المنعقدة بالضاحية ( ،)délocaliséeجماعة باب برد في فبراير .2020

ثانيا :تعزيز الكفاءات :يبرز توجهان من خالل تعبير المواطنين:
•األول يتمحــور حــول مســألة مالءمــة نظــام التكويــن والمســارات الجامعيــة مــع ســوق الشــغل الــذي يتركــز
حولــه اهتمــام المشــاركين .وفــي هــذا الصــدد ،يتــم تســجيل تعبئــة قويــة وســط المشــاركين فــي عمليــات
اإلنصــات مــن أجــل إصــاح نظــام التوجيــه ،ولتنميــة القــدرات الشــخصية ،لذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،حــول
موضــوع إمكانيــة التشــغيل ،أغلبيــة الطلبــة الجامعييــن ،الذيــن ســاهموا فــي الدعــوة للمشــاركة ،جعلــوا
مــن تنميــة القــدرات الشــخصية الموضــوع الرئيســي لمســاهمتهم ،داعيــن ،فــي نفــس الوقــت ،إلــى تعليــم
"ينمــي شــخصياتهم )..( ،ويســاعدهم علــى مواجهــة ســوق الشــغل" .وعــاوة عــن ذلــك ،تركــز االهتمــام
حــول تعزيــز التكويــن المســتمر ومنــح شــهادا الكفــاءات.
•أمــا التوجــه الثانــي فيرتبــط بشــروط الولــوج إلــى العالــم المهنــي ،مــع اهتمــام يتمحــور حــول امتــاك
شــهادات مهنيــة ،وكــذا تنميــة التكويــن بالتنــاوب والتكويــن المســتمر والتداريــب بالمقــاوالت.
ثالثــا :ســجل ثانــي يبــرز فيمــا يخــص التشــغيل :يتمحــور حــول ضعــف جــودة فــرص الشــغل ،ويرفــض،
عمومــا" ،الطابــع األقــل تكلفــة" لالقتصــاد المغربــي.

رسم بياني رقم  .5سحب من كلمات حول موضوع التشغيل من خالل مشاركات المنصة
التواصلية

جامعة محمد السادس ببنجرير ،أكتوبر 2020
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موضوع االقتصاد
دعم المبادرة االقتصادية وخلق مزيد من الثروات
•المالحظة
هنــاك تنــوع فــي نقــط الدخــول يتــم تعبئتهــا ضمــن المســاهمات وعمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن لمعالجــة
العالقــة بيــن التنميــة والتطــور االقتصــادي .لكــن يبــرز خــط فاصــل ضمــن هــذه المســاهمات :إذ يتــم اإلجمــاع
علــى تصــور التمكيــن االقتصــادي كشــرط لالندمــاج االجتماعــي .ويترجــم هــذا التمكيــن مــن خــال رغبــات
مشــتركة مــن أجــل اقتصــاد أكثــر شــمولية وأكثــر خلقــا للقيمــة .كمــا يبيــن المقتطــف أدنــاه من جلســة اإلنصات
ذلــك بقــوة:

"لدي مقترح إلعادة الكرامة للناس ولجهة جرادة :والذي يتعلق بقرية سيدي بوبكر التي
أنتمي إليها :هناك ،يوجد منجم للرصاص ،وحسب األرقام ،سيكون هناك ما بين  500و700
منجمي الذين يلجون كل يوم إلى الدهاليز من أجل استخراج المعدن وبيعه .لماذا ال يتم
إحداث مصنع للبطاريات في الموقع بما أن المادة األساسية للبطاريات هي الرصاص؟ (.")..
مشارك في جلسة اإلنصات إلى المواطنين ،جرادة في  29فبراير .2020

•االنشغاالت
ثالثة اهتمامات تبرز من عمليات اإلنصات إلى المواطنين:
أوال :توســيع المشــاركة االقتصاديــة .تترجــم هــذه المشــاركة مــن خــال طلــب لإلمكانيــات موجــه نحــو مواكبــة
المبــادرة االقتصاديــة ،كمــا توضــح ذلــك ،بشــكل رائــع ،األقــوال التاليــة المســتخرجة مــن جلســات اإلنصــات
بخنيفــرة وبــاب بــرد:

"تزخر الجهة بثروات طبيعية ،لن يكون عندنا مشكل لجذب السياح بما أن الناس يأتون
أصال من العالم كله لزيارة المحمية :يتعين فقط أن يقال لنا كيف نعمل من أجل تنمية
ثرواتنا".
مشارك في لقاء تواصلي مع المواطنين ،خنيفرة في مارس .2020

"نحتاج إلى النقل كأولوية ،لكن نحتاج أيضا ألشخاص لكي نستطيع إعداد مشاريعنا :قمنا
بخلق تعاونيات لمحاربة الفقر الذي لدينا هنا في باب برد ،ولكن نحن بحاجة إلى مزيد من
الخبراء ،ومزيد من األشخاص الذين يساعدوننا ،ومزيد من الدراية والمعرفة ،لتأطيرنا".
مشاركة في جلسة اإلنصات إلى المواطنين ،الجماعة القروية باب برد في  22فبراير .2020

بمعنــى أوســع ،ترتكــز االنتظــارات فيمــا يخــص المواكبــة علــى  )1المــوارد االقتصاديــة التــي تمكــن مــن تحقيــق
أحــد المشــاريع؛  )2تنميــة القــدرات الفرديــة والجماعيــة؛  )3دعــم المخاطــرة ،الموجهــة نحــو تمويــات مالئمــة
ومســاعدات للولــوج إلــى الســوق؛ ومقترنــة برغبــات مشــتركة مــن أجــل ضمــان ولــوج متكافــئ للمــوارد.
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ثانيــا :صعــود فــي القيمــة لالقتصــاد .يترجــم هــذا الصعــود عبــر تركيــز جلســات اإلنصــات إلــى المواطنيــن
علــى موضــوع االبتــكار :بحيــث إن ثلــث المســاهمات الحــرة الموجهــة للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي انصبــت
خصيصــا علــى مســألة البحــث والتنميــة .ولقــد تمــت مقاربــة الموضــوع مــن زاويتيــن:
•األولــى تتمحــور حــول المقاولــة وعالقتهــا بالجامعــة ،مــع اهتمــام بخصوص انفتــاح الجامعة علــى المقاوالت
المتوســطة والصغــرى والمقــاوالت الصغيــرة جــدا ،وعلــى القطاعــات التقليديــة (الفالحــة ،والصناعــة
الغدائيــة ،والصناعــة التقليديــة).
•والثانية تتمحور حول شروط تنظيم البحث العلمي(.)..
األولــى والثانيــة يكشــفان طموحــات تهــم التنميــة علــى المســتوى الوطنــي القتصــاد المعرفــة ،الــذي يجمــع
المشــاركون علــى النظــر إليــه "كرافعــة أساســية لتحــول االقتصــاد المنتــج"( .مشــاركة جماعيــة ،محاضــرة
معتمــدة فــي فبرايــر .)2020
وعــاوة عــن ذلــك ،فإنــه يتــم تســجيل اهتمــام ملحــوظ لدعــم عالمــة "صنــع فــي المغــرب" :هــذا االهتمــام
جــرى تقويتــه باألزمــة الوبائيــة ،ويشــهد علــى ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،المشــاركات المســجلة فــي المنصــة
التواصليــة علــى مســتوى الخانــة المخصصــة للجائحــة ،والتــي أكــدت علــى دعــم اإلنتــاج الصناعــي الوطنــي
كواحــد مــن بيــن أهــم الــدروس المســتفادة مــن األزمــة.
ثالثــا :الترســيخ المجالــي للسياســات االقتصاديــة .فــي المجمــل ،يتقاســم المشــاركون اإلحســاس بــأن
المناطــق ال تعطاهــا القيمــة التــي تســتحق :كمــا تــم التعبيــر علــى اهتمــام قــوي يخص االقتصــاد االجتماعي
والتضامنــي ،الــذي تــم اعتبــاره بأنــه أكثــر انســجاما مــع الحاجيــات المحليــة ،وبصفــة أعــم بالنســبة للســياحة
والثقافــة اللتــان تبــرزان ،كلتيهمــا ،بشــكل متواتــر ضمــن تعبيــر المواطنيــن كقطاعيــن قادريــن علــى "تثميــن
المــوارد المحليــة" .مــن جهــة أخــرى ،فقــد تــم التعبيــر عــن مخــاوف اقتصاديــة فيمــا يخــص المحافظــة علــى
المــوارد :هــذه التخوفــات تقــوم ضمــن تعبيــر المواطنيــن بإبــراز اهتمــام بالنســبة لمراعــاة أفضــل الســتمرارية
المــوارد :كمــا يركــز المــاء اهتمــام المســاهمين ،كيفمــا كان موطنهــم األصلــي ،إضافــة إلــى بــروز اهتمــام
بالنســبة للمحافظــة علــى المــوارد الغابويــة.

•االقتراحات األكثر تداوال
فيمــا يتعلــق باالبتــكار ،تتمحــور المقترحــات حــول حلــول للتمويــل :حيــث أن تشــكيل "قــرض ضريبة-بحــث"،
واإلعفــاء الضريبــي فيمــا يخــص البحــث والتنميــة بالنســبة للمقــاوالت المتوســطة والصغــرى وخلــق نظــام
األســتاذ-الباحث ،يعتبــرون مــن بيــن اإلجــراءات التــي تــم اإلشــارة بشــكل كبيــر.
ويجمــع الولــوج للتمويــل عــددا كبيــرا مــن المســاهمين :تتمحــور المقترحــات حــول إنشــاء صنــدوق خــاص يتــم
تمويلــه بمســاهمات خاصــة ويتــم توجيهــه لدعــم صغــار المســتثمرين ،والمقــاوالت المتوســطة والصغــرى
والمقــاوالت الصغيــرة جــدا (رســوم علــى عمليــات خاصــة أو فئــات مــن المســاهمين).
يتــم اعتبــار تنميــة النمــاذج االقتصاديــة البديلــة (مقاولــة جماعاتيــة ،وتعاونيــات ،واقتصــاد اجتماعــي وتضامني،
 )...حلــوال أكثــر "قربــا" مــن الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي للمجــاالت الترابيــة .كذلــك ،يتــم اإلشــارة إلــى
مقترحــات لتعزيــز إحــداث المقــاوالت بضمــان الولــوج إلــى الســوق مــن خــال الطلــب العمومــي ("تقويــة" دفاتــر
الطلبــات (الحجــم)) ،وتســهيل المناهــج والمســاطر.
وفيمــا يخــص دعــم الصناعــة الوطنيــة ،يتــم اقتــراح إجــراءات لتحفيــز األفضليــة الوطنيــة ،كتشــجيع اســتهالك
المنتوجــات المصنوعــة محليــا ،وإحــداث عالمــة "صنــع فــي المغــرب".
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موضوع الحكامة ودولة الحق والقانون
فعالية اإلدارة ،وتعزيز الحريات السياسية وتقوية المشاركة
•المالحظة
يبــرز مــن خــال عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن إحســاس ،مشــترك بشــكل واســع ،يهــم اختــاالت الفعــل
العمومــي ،والتــي يتــم تصورهــا كمعرقلــة للمبــادرة االقتصاديــة ،وبشــكل أعــم لتطــور المجتمــع :كمــا أن
اســتمرار مظاهــر كالرشــوة والمحابــاة ووجــود مناطــق رماديــة ،مــع حــدود مبهمــة مــا بيــن مــا هــو مرخــص مــن
عدمــه يغــدي انزعاجــا عامــا.

"أحلم بمغرب بدون بيروقراطية ،مغرب بدون ظلم ،مغرب يحارب الفقر .أحلم بمواطنين
مغاربة استعادوا الثقة في اإلدارة ومؤسسات الدولة التشريعية والقانونية والتنفيذية".
س.م ،استماع للمؤثرين 17 ،شتنبر .2020

يتــم وضــع الرشــوة والريــع ومراكمــة الوضعيــات االقتصاديــة والسياســية ،باســتمرار فــي الالئحــة الســوداء فــي
تعبيــر المواطنيــن :بحيــث يبــرز مــن خــال هــذا األخيــر تصــور ،يتــم تقاســمه باتفــاق بيــن الجميــع ،يتعلــق
بعــدم النزاهــة التــي تشــمل النخــب علــى نطــاق واســع .ويترجــم هــذا التصــور بتحــد قــوي فــي مواجهــة النظــام
السياســي واإلداري (منتخبــون ،وأحــزاب سياســية ،وموظفــون بالمناطــق الجهويــة ،إلــخ ،).والــذي تــم التعبيــر
عنــه بشــكل واســع ،علــى ســبيل المثــال ،علــى حــد ســواء فــي لقــاءات المواطنيــن أو علــى مســتوى المنصــة
التواصليــة.

"إنه من المستحيل الحديث على النموذج التنموي بدون الحديث عن مشكلتين كبيرتين:
اإلثراء غير المشروع ،الذي يتعين تجريمه ،وتفعيل مبدأ تقديم الحسابات".
م.م ،مشارك في لقاء مع المواطنين ،تاونات ،مارس .2020

"مجموعة كبيرة من السياسيين يستفيدون من وضعياتهم من أجل اإلثراء غير المشروع.
يتعين على كل واحد أن يؤدي الضرائب المستحقة عليه".
مشارك على مستوى المنصة التواصلية " ،"csmd.maمايو .2020

تقديم نتائج االستماعات والمساهمات المنظمة من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
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•االنشغاالت

رسم بياني رقم  .6سحب من العبارات حول موضوع "الحكامة ودول الحق والقانون" من
خالل مشاركات تم التوصل بها على مستوى المنصة التواصلية ""csmd.ma

جامعة محمد السادس بوليتكنيك ،أكتوبر 2020

ويترجــم هــذا األمــر عبــر تركيــز عمليــات اإلنصــات علــى العالقــة مــع اإلدارة :إذ يبــرز اتجاهيــن مــن خــال تعبيــرات
المواطنيــن؛ األول يركــز علــى الطابــع المســطري والمركــزي لــإدارة (:)..

"التعقيدات التشريعية والمساطر اإلدارية تمنع االستثمار في الجهة ،هناك ،على سبيل
المثال ،صعوبة حقيقية في فهم القواعد المطبقة بالنسبة الستغالل األراضي".
مشارك في لقاء مع المواطنين ،تاونات ،مارس .2020

ويتمحور الثاني حول عالقة الحذر التي يتم التعامل بها إزاء المجتمع المدني:

"المشكل الحقيقي ليس هو القدرة على معالجة الملف في  24ساعة أو في  48ساعة،
المشكل هو أال يتم إعطاء أي اعتبار للوقت وللمجهودات المادية والمالية المبذولة من طرف
المواطن ( .)..نحتاج إلى مرافق عمومية تحسن التعامل".
مساهم على مستوى المنصة التواصلية ،الرباط-سال-القنيطرة ،غشت .2020

كمــا ينصــب اتجــاه ثالثــا علــى تخليــق الحيــاة العامــة ،والتــي تترجــم ،ضمــن مســاهمات المواطنيــن ،مــن خــال
األهميــة التــي تعطــى لمســألة المســؤولية وتقديــم الحســابات:

"بدون مبدأ تقديم الحسابات ،ال يوجد أي مخطط تنموي أو نموذج يمكنه أن ينجح".
مشارك في لقاء مع المواطنين ،العرائش في فبراير .2020
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إضافــة إلــى مــا ســلف ،ثمــة انشــغال ثــان :العبــث الــذي ينتــج عبــر وجــود "مناطــق رماديــة" يعــد
مســألة يتــم إثارتهــا مــن طــرف عــدد كبيــر مــن المشــاركين ،خاصــة علــى مســتور المناطــق وبين الشــباب
الذيــن تمــت مالقاتهــم .فــي الحيــاة اليوميــة ،يتــم الســماح ببعــض عــدد مــن األعمــال التــي ال يكــون معتــرف
بهــا مــن الناحيــة الرســمية والقانونيــة .هــذه المناطــق الرماديــة تتالقــى فــي مســتويات مختلفــة مــن الحيــاة
العامــة :فعلــى المســتوى االقتصــادي ،تمثــل زراعــة القنــب الهنــدي المثــال األبــرز ،الــذي يتــم إثارتــه فــي جلســات
اإلنصــات إلــى المواطنيــن فــي شــمال المغــرب.

"تسيطر زراعة الحشيش على  %90من أراضي الجهة ( .)..الجبال واألراضي غير صالحة
للفالحة ،مما يؤدي إلى الفقر والهشاشة والبطالة :يتم التغاضي ألجل أن يقوم الفالحون
بكسب عيشهم ،لكن ،في نفس الوقت ،أغلبهم مبحوث عنه من طرف السلطات .يتعين
إيجاد حل".
مشارك في أوراش للمواطنين ،الجماعة القروية لباب برد 22 ،فبراير .2020

ولكــن أيضــا علــى مســتوى الحريــات الشــخصية ،أو علــى مســتوى التعبيــر الثقافــي ،وكمثــال علــى ذلــك ،كمــا
تمــت اإلشــارة إليــه مــن طــرف الشــباب الذيــن تــم اإلنصــات إليهــم فــي الورشــات ،الممارســات الفنيــة فــي
الفضــاء العــام التــي يتــم الســماح بهــا دون أن تكــون معتــرف بهــا قانونــا.

"مستحيل أن تعرف ما لديك ،حقيقة ،الحق في فعله في الفضاءات العامة :أن تأخذ صورا
أو تسجل مقاطع فيديو بواسطة هاتفك النقال ،كل هذا يمكن أن يعتبر بمثابة ممنوع،
هذا يتوقف على الشرطة التي ستالقي .في المجمل ،أنت وحظك ،أنا ،مثال ،أحب أن أرسم
في الشارع :في المرة األخيرة ،قالت لي الشرطة إذا كنت تنتمي ألحدى الجمعيات ،يمكن لك
أن تفعل ذلك ،لكن أنا أفضل أن أبقى حرا وأال أنتمي ألي جمعية ،هذا ما يجبرني على أن
أمارس فني وحيدا وفي الخفاء".
مشارك في ورش تشاركي ،الدار البيضاء ،غشت .2020

هــذه المرونــة ال يتــم إدانتهــا علــى هــذا النحــو ضمــن تعبيــر المواطنيــن ،بــل إن انعــدام األمــن التــي تتســبب
فيــه هــو الــذي يتــم وضعــه بإجمــاع ضمــن الالئحــة الســوداء :يســتنكر المشــاركون التهديــد الــذي يشــكله
الغمــوض فــي ضــل غيــاب آليــات تضمــن ممارســة العــادات عندمــا ال تكــون هــذه األخيــرة معتــرف بهــا بشــكل
رســمي وقانونــي .وهنــاك طلــب توضيــح يبــرز فــي تعبيــر المواطنيــن :ال يتــم خلطــه مــع إرادة مطابقــة القانــون
مــع الممارســة ،بمــا أنــه يترجــم ،قبــل كل شــيء ،عبــر رغبــة مــن أجــل األخــذ بعيــن االعتبــار تنــوع الحقائــق
والوضعيــات علــى مســتوى المناطــق.
االنشــغال الثالــث :تعزيــز الحريــات السياســية :يبــرز ،فــي هــذا الصــدد ،اهتمامــان اثنــان ،األول يخــص
الدســتور ،الــذي يعــد مرجعــا يتــم ترديــده ضمــن تعبيــر المواطنيــن ،والــذي يجــري تصــور تطبيقــه كضمــان
لتحقيــق دولــة الحــق والقانــون .أمــا الثانــي ،فيهــم العدالــة والنظــام القضائــي( .رســم بيانــي رقــم .)3
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"لما تصلح الوثيقة الدستورية إذا لم تسم على جميع قوانيننا .الفرق بين ما ينص عليه
الدستور وواقع قوانيننا هو أساس عدم التوازن بين حقيقة نظامنا القضائي والمتطلبات
الدستورية كما ينص عليه الفصل السادس الذي ينص على مبدأ تساوي الجميع أمام
القانون".
مشارك في المنصة التواصلية ،جهة درعة تافياللت.

"حان الوقت لتفعيل جميع التوصيات حيال العدالة االجتماعية والمناخية ( )..وخاصة الحريات
السياسية ،ودون ذلك ،ال يمكننا أن تقدم على اإلطالق".
مشارك في المنصة التواصلية ،جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 40 ،سنة.

وعــاوة عــن ذلــك ،يبــرز ،مــن خــال عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن ،اهتمــام جــد خــاص بشــأن الحريــات
العامــة :حيــث يبــرز تيــاران؛ األول يدعــو إلــى تعزيــز الحريــات الفرديــة ،والثانــي يدعــو إلــى تعزيــز القيــم الدينيــة
واألســرية فــي الفضــاء العــام وداخــل المدرســة وفــي وســائل اإلعــام .كمــا يتعيــن اإلشــارة إلــى أنــه ،عندما يتم
التطــرق إلــى موضــوع الحريــات العامــة ضمــن عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن ،فإنــه يتــم التعبيــر عــن ذلــك
بشــكل نضالــي :وهكــذا ،علــى ســبيل المثــال ،فــإن المشــاركات ،الموجهــة للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي،
والتــي وضعــت مســألة الحريــات العامــة فــي صلــب اهتماماتهــا كان هــو تلــك الــواردة مــن االئتالفــات (جمعيــة
حقــوق اإلنســان ،جمعيــات ،تيــارات نســوية ،وجمعيــة الدفــاع عــن القيــم االجتماعيــة والدينيــة)؛ وكمــا هــو األمــر
بالنســبة لجلســات اإلنصــات ،فــإن هــذا الموضــوع يتــم تناولــه كذلــك فــي الورشــات الموضوعاتيــة والطــاوالت
المســتديرة المخصصــة لذلــك.
االنشــغال الرابــع؛ تقويــة المشــاركة :يظهــر مــن خــال تعبيــرات المواطنيــن اهتمــام لصالــح مشــاركة أكبــر
للمواطنيــن فــي القــرار العمومــي .ويترجــم ذلــك عبــر المطالبــة بمزيــد أكثــر مــن القــرب ،مــع اهتمــام ملحــوظ
بخصــوص الجهويــة ،التــي تعــد "كضمانــة لتقريــب المواطنيــن مــن مراكــز القــرار".

"يعد البعد التشاركي أساسيا ،ويتعين اليوم على الشاب المغربي أن يشارك في اتخاذ
القرار :أنظروا إلى االنخراط والتعبئة في شبكات التواصل االجتماعي ،سواء أردنا أم ال ،هذا
أيضا شكل من المشاركة ،ولكن في غياب البديل".
مشارك على مستوى المنصة التواصلية " ،"csmd.maشتنبر .2020

"ال يجب أن تكون مشاركة المواطنين (داخل اللجنة ،إضافة من المحرر) سوى أخذا للرأي
دون أخذ حقيقي بعين االعتبار في القرار النهائي بالنقاشات التي تمت فيما بيننا .وبشكل
عام ،فإنه يتعين أن يكون المواطن منخرطا في اتخاذ القرار العمومي :بدون ذلك ،فإنه من
المستحيل أن تجعله يشارك".
مشارك في لقاء مع المواطنين ،فاس ،مارس .2020
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4.تركيز حول عمليات اإلنصات إلى المواطنين :اإلنصات للشباب ( 30-15سنة)
•مالحظة منهجية
خصصــت عمليــات اإلنصــات إلــى المواطنيــن مكانــة مهمــة للشــبيبة .ولضمــان تعبئتهــم ،تــم وضــع آليــات
خاصــة:
• مــا يعــادل  3.350مشــاركة لتالميــذ الثانــوي وطلبــة الســلك الثالــث ،المنحدريــن مــن  12جهــة
و 15جامعــة بالمملكــة ،تــم توجيههــا إلــى اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي ،وذلــك تبعــا لدعــوات
للمشــاركة جــرى تنظيمهــا مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي،
مــن جهــة ،ومؤتمــر رؤســاء الجامعــات :4أســفرت هــذه الدعــوات ،بيــن أبريــل ويوليــوز  ،2020عــن جلســات
اســتماع فرديــة وجماعيــة لمــا يعــادل ســتون  60مــن بينهــم.
•أكثــر مــن  100شــاب يتــراوح ســنهم مــا بيــن  18و30ســنة ،منحدريــن مــن جمعيــات ذات آفــاق
جمعويــة وسياســية وثقافيــة مختلفــة شــاركت فــي عــدة أوراش فــي شــكل مجموعــة التركيــز حــول
مواضيــع االندمــاج سوســيو-اقتصادي للشــباب ،ومشــاركة المواطنيــن ،وأشــكال التعبيــر الثقافــي.5
هــذه اآلليــات مكنــت ،مــن جهــة ،مــن جمــع التصــورات والتوقعــات المســتقبلية المتعلقــة باألجيــال الشــابة ،ومــن
جهــة أخــرى ،إطــاق عمليــة تفكيــر جماعيــة حــول موضــوع مشــاركة الشــباب.
وقــد أظهــرت عمليــات اإلنصــات هــذه وجــود تطلعــات وانتظــارات واقتراحــات خاصــة بالشــبيبة .وفيمــا يلــي يتــم
تســليط الضــوء علــى هــذا األمــر مــن خــال الطــرح التالــي:

•تصور عام وتوقعات مستقبلة
يظهــر التقــاء وســط الشــباب الذيــن تــم االلتقــاء بهــم :حــول رغبــة فــي تحقيــق اســتقاللية اقتصاديــة أكبــر،
يعتبــر ،باإلجمــاع ،كمحــدد لإلدمــاج االجتماعــي ولمشــاركة المواطنيــن .هــذه الرغبــة فــي االســتقاللية تمــت
ترجمتهــا عبــر طلــب مزيــد مــن اإلمكانيــات ومزيــد مــن القــدرات للفعــل :امتــاك المهــارات والتجــارب ،ســواء كانــت
جمعويــة أو مهنيــة ،وكــذا اإلمكانيــات الماليــة.

"يجب على النموذج التنموي أن يهتم بنا نحن الشباب باعتبارنا أفراد بشكل كامل .هذا
النموذج يتعين أن يمكننا من الحصول على كرامتنا :لذلك ،ينبغي على النموذج الجديد
أن يمكننا من أن نتسلح وأن نمتلك اآلليات التي ستمكننا من بناء ،بأنفسنا ،مستقبلنا
ومستقبل هذا البلد".
طالبة ،ورشة عمل مع الشباب ،بنجرير ،دجنبر .2019

 4الئحة الدعوات للمشاركة تم تضمينها في الفهرس.
 5الئحة ورشات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تم تضمينها في الفهرس.
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تحــدد القــدرة ،علــى إيجــاد شــروط التمكيــن االقتصــادي فــي المغــرب ،توقعــات الشــباب المســتقبلية وعالقتهــم
ببلدهــم المغــرب ،كمــا تعبــر عــن ذلــك ،بشــكل رائــع ،فــي مشــاركتها ،هــذه الشــابة مــن المســتوى الثانــوي:

"يمكن تلخيص رؤيتي للمستقبل في مغرب متطور ومتحرر والذي يمكن أن يوفر لي وألبناء
بلدي الظروف المعيشية التي تشجعنا على البقاء في المغرب ،حيث يكون للفقراء نفس
الحقوق التي يتمتع بها األغنياء ،مغرب يمكنني فيه استغالل كامل قدراتي وإمكانياتي".
دينا م ،.مشاركة في موضوع حول مغرب الغد ،أكاديمية الرباط-سال-القنيطرة ،أبريل .2020

وبذلــك ،يبــرز مــن خــال تعبيــر الشــباب مفارقــة :مــن جهــة ،إحســاس عميــق باالنتمــاء يظهر فــي تعبير الشــبيبة،
ومــن جهــة أخــرى ،تصــور مشــترك بيــن الجميــع يخــص اإلقصــاء االجتماعــي علــى جميــع المســتويات فــي الحياة
العامــة :كالمدرســة والصحــة والولــوج إلــى الثقافــة ،وكــذا ســوق الشــغل .هــذا اإلقصــاء يغــدي قناعــة راســخة
بعمــق مفادهــا أن تكافــؤ الفــرص مغشــوش والحــركات االجتماعيــة معرقلــة ،وهــو مــا يعتبــره الشــباب ســببا
يدفعهــم إلــى المغــادرة.

"أحلم بمغرب ال يغادرون فيه الشباب بلدهم في سن يناهز  18سنة ألنهم يضنون ،في ظل
غياب البديل ،أنهم لن يتمكنوا من النجاح في بلدهم"

•تقديم النتائج حسب المواضيع

موضــوع التربيــة وقابليــة التشــغيل مــن خــال تعبيــر الشــباب فــي عمليــات
اإلنصــات
•المالحظة واالنشغاالت
يجمــع المشــاركون بجميــع فئاتهــم علــى أن التربيــة والتكويــن يشــكالن إحــدى أهــم العراقيــل التــي تقــف
فــي وجــه االندمــاج السوســيو-اقتصادي للشــباب .فــي هــذا اإلطــار ،تمــت إثــارة نوعيــن مــن المعوقــات:
•أوال ،جــودة التدريــس :أشــار كل المشــاركين إلــى عــدم مالءمــة البرامــج مع التوجهــات الجديدة المســتجدة
فــي ســوق الشــغل ،كمــا أشــاروا إلــى ضعــف نظــام التوجيه؛
•ثانيــا ،التمييــز المرتبــط بالنظــام التربــوي :يجمــع كل المشــاركين علــى اســتنكار الفــوارق بين ،مــن جهة،
القطاعيــن الخــاص والعــام فيمــا يخــص "جــودة المضاميــن" و"الحجــم الزمنــي" واالنفتــاح علــى تخصصــات
جديــدة أكثــر مالءمــة مــع ســوق الشــغل ،ومــن جهــة أخــرى ،التباينــات المجاليــة ،مــع عــرض محــدود لبعــض
التكوينــات بفعــل تواجدهــم ،فقــط ،فــي بعــض المناطــق" ،وهــو مــا يضــر بعــدد كبيــر مــن الشــباب"( ،م.م،
ورش المواطــن ،بوزنيقــة 27 ،يوليــوز .)2020
•فضــا عــن ذلــك ،تمــت إثــارة التعليــم عــن بعــد بشــكل واســع ضمــن عمليــات اإلنصــات إلــى الشــباب :فــإذا
كان الجميــع قــد اعتــرف بضرورتــه فــي إطــار الجائحــة ،فإنهــم كانــوا مجمعيــن علــى اإلشــارة إلــى نقائصــه
أخــذا بعيــن االعتبــار "الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة التــي تمنــع ولــوج الشــباب لهــذه الــدوس عــن بعــد".
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فيمــا يخــص الولــوج إلــى الشــغل ،يتقاســم الشــباب نفــس القناعــة :مفادهــا أن الولــوج إلــى ســوق الشــغل
يتســم ب"الزبونيــة" والمحســوبية .وبخصــوص هــذا الموضــوع ،تتجــه آراء الشــباب نحــو ثالثــة أنــواع مــن
االهتمامــات:
•أوال ،التمييــز فــي الولــوج إلــى برامــج الدعــم االقتصــادي المخصــص الندمــاج الشــباب :6حيــث
إن الشــباب الذيــن تــم االلتقــاء بهــم اســتنكروا ثالثــة أشــياء :علــى اعتبــار أن كل الشــباب ليــس لديهــم
الحــق فــي الولــوج إلــى هــذه الفــرص المرتبطــة ببرامــج الدعــم االقتصــادي ،وذلــك بفعــل ضعــف تقريــب
المؤسســات المخصصــة للشــبيبة ،وعجــز فــي التواصــل بخصــوص الفــرص االقتصاديــة ،وكــذا ضعــف
مؤسســات التوجيــه المهنــي والمقاوالتــي
•ثانيــا" ،شــدة" الهشاشــة المرتبطــة بفــرص الشــغل الموجهــة للشــباب :إذ أنــه تمــت إثــارة مســألة
عــدم االســتقرار و"التغييــر المتكــرر للعمــل" أثنــاء عمليــا اإلنصــات :ذلــك أن الروايــات حــول التجارب ومســارات
الحيــاة ،التــي تمــت إثارتهــا بكثــرة داخــل الورشــات ،كانــت كلهــا تتمحــور حــول عــدم وجــود فــرص شــغل
رســمية ("عــروض لعقــود لــم يتــم تســويتها" ،و"عــدم التصريــح لصنــدوق الضمــان االجتماعــي" ،و"العمــل
فــي غيــاب التصريــح الجبائــي") ،وكــذا حــول تهريــب آليــات دعــم فــرص الشــغل المخصصــة للشــباب.

"اشتغلت  9أشهر في مقاولة كمتدربة ووعدوني أنني سأشتغل معهم ،لكن في نهاية
التدريب ،قالوا لي أن المقاولة كانت في أزمة ،وأنهم ،لسوء الحظ ،ال يمكنهم توظيفي،
ولكن فيما بعد قاموا بتشغيل متدربين جدد لكي يتم إعادة نفس السناريو معهم "
مشاركة في ورش تشاركي ،سال ،غشت .2020

•ثالثــا ،شــروط الولــوج إلــى ســوق الشــغل التــي تضــر بالذيــن يتوفــرون علــى كفــاءات أقــل :حيــث إن
غيــاب الكفــاءات فيمــا يخــص القــدرات الذاتيــة (إعــداد ســيرة ذاتيــة ،اإلعــداد لمقابلــة مــن أجــل التشــغيل)،
وضــرورة التوفــر علــى حــد أدنــى مــن التجربــة المهنيــة ،يعتبرهمــا المشــاركون كعوامــل إقصائيــة تعطــي
أفضليــة "ألوالئــك الذيــن لديهــم إمكانيــات للقيــام بــدورات تدريبيــة".

•االقتراحات
إن المســاواة بيــن الجميــع بخصــوص عــرض التكويــن واالنفتــاح بشــكل أكبــر لمســارات التكويــن علــى محيطهــا
همــا المقترحــان اللــذان التقــى حولهمــا المشــاركون .وفــي هــذا الصــدد ،تبــرز بقــوة أربعــة أنــواع مــن اإلجــراءات:
•إعــادة إقــرار تكافــؤ الفــرص مــن خــال الولــوج لتربيــة تمنــع التمييــز بيــن التعليــم العمومــي والخــاص ،وكــذا
تقويــة العــرض التربــوي فــي العالــم القــروي ،وخاصــة مــن خــال توفيــر مزيــد مــن اإلعداديــات والثانويــات.
•تقويــة وتنويــع العــرض التكوينــي المخصــص لفئــات الشــباب بمســاعدة ممثلــي المقــاوالت .وكــذا إدراج
وحــدات للتكويــن خاصــة بالمقاولــة منــذ المســتوى اإلعــدادي ،وتقويتهــا ،شــيئا فشــيئا ،حســب تطور المســار
الدراســي للشــباب ،كوحــدات تتقاطــع فيمــا بينهــا ،وموجهــة لجميــع الشــعب وليــس فقــط للتخصصــات
االقتصاديــة.
•مالءمــة برامــج التكويــن المهنيــة مــع الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة ،مــن أجــل أن يتمكــن الشــباب مــن
إيجــاد فــرص فــي جهاتهــم ،ويتمكنــون مــن اســتغالل المزايــا الخاصــة بمناطقهــم.
  6أثــار العديــد منهــم وجــود مؤسســات وبرامــج كثيــرة تــروم تقويــة اندمــاج الشــباب :كبرنامــج انطالقــة ،والمقاولــون الذاتيــون ،والمبــادرة
الوطنيــة للتنميــة البشــرية وبرامجــه حــول إمكانيــة تشــغيل الشــباب...والتي تمــت اإلشــارة إليهــا فــي الورشــات.
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وفيمــا يخــص المشــاركة االقتصاديــة ،تتجــه المقترحــات نحــو نفــس الهــدف :والــذي يتعلــق بتقويــة اســتقاللية
الشــباب عبــر تســهيل ولوجهــم لســوق الشــغل .وبهــذا الخصــوص ،هنــاك مقتــرح يبــرز بقــوة :يفيــد بتوســيع
فــرص الشــغل فــي الوســط الجمعــوي:
•تنميــة "فــرص الشــغل فــي الوســط الجمعــوي" وكــذا العمــل التطوعــي عبــر االعتــراف بمختلــف المهــن
المرتبطــة بالحيــاة الجمعويــة المغربيــة.
•دعــم المســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت مــع نهــج طــرق خاصــة تــروم منــح تســهيالت الســتقرار هــذه
المقــاوالت فــي العالــم القــروي ،إضافــة إلــى منــح دعــم للتأهيــل المهنــي وإلدمــاج الشــباب فــي العالــم
القــروي.

الموضوع الثقافة
•المالحظة واالنشغاالت
أظهــرت عمليــات اإلنصــات للشــباب اهتمامــا خاصــا :يهــم الثقافــة مــع ،مــن جهــة ،تطلعــات لتقويــة الفضــاءات
واألماكــن المخصصــة للثقافــة ،ومــن جهــة أخــرى ،تنــاول موضــوع التعبيــر الثقافــي والفنــي باعتبــاره ضمانــة
ألكبــر مشــاركة اجتماعيــة ومواطنــة للشــباب.
نقطتان تبلوران االنشغاالت:
•أوال ،عدم وجود مساحات مخصصة للتعبير الثقافي والفني.
فالمشــاركون فــي جلســات اإلنصــات متفقــون باإلجمــاع علــى أنــه إذا خصصــت للشــباب واألنشــطة االجتماعيــة
والثقافيــة مؤسســات ومســاحات ،كالمراكــز الثقافيــة ،ودور الشــباب ،...يكمــن المشــكل فــي فعاليــة عمــل المراكز
المخصصــة للشــباب ،فــي تجهيزاتهــا ،وقدرتهــا علــى دمــج انتظاراتهــم وترجمتهــا فــي برامــج وأنشــطة مناســبة.

"هناك نقص حقيقي الى حد غياب المساحات التي تضمن حرية ممارسة الفن :في كثير
من األحيان تفرض عليك كيفية التحدث ،وكيفية التعبير عن نفسك ،والكلمات المستعملة،
والمواضيع المتناولة".
مشاركة ،ورش تشاركي ،الدار البيضاء ،غشت .2020

"ال أفهم لماذا موظفي دور الشباب يعرقلون أكثر مما يسهلون .جئت ألعزف مع فرقتي
الموسيقية  Metal 1في دار الشباب ،وجلبنا كل المعدات الخاصة بنا ،فيما وفرت االدارة
القاعة فقط ،ورغم ذلك يأتي المسؤول ليردد "اعزفوا بهدوء أكثر واال سألقي بكم خارجا"
أتساءل عما إذا كانت هناك موسيقى صامتة لم أسمع بها من قبل".
مشارك ،ورش تشاركي ،الدار البيضاء ،غشت .2020

ومــن هــذا المنطلــق ،أشــار المشــاركون الــى صعوبــات الولــوج الــى هــذه المســاحات بســبب التعقيــدات
البيروقراطيــة ،كمــا الحظــوا تراجعــا فــي التعبيــر الثقافــي والفنــي ،وعــزوا ذلــك الــى ضعــف المســاحات واألماكــن
الثقافيــة وصعوبــات الولــوج اليهــا.
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•ثانيا ،التمييز االجتماعي والترابي في سبيل الولوج الى الفن والثقافة.
ركــز المشــاركون فــي جلســات اإلنصــات علــى األنشــطة الثقافيــة التــي تــكاد أن تكــون منعدمــة لســكان األحيــاء
ودواويــر العالــم القــروي ،وكذلــك األقاليــم والجهــات البعيــدة .ولقــد الحــظ البعــض التكلفــة الباهظــة للتجهيــزات
لممارســة الفــن والرســم بالمغــرب ،وغيــاب مــدارس الموســيقى ،كمــا عرفتــه أحــد المشــاركات "الثقافــة والفــن
كمــا هــو متــاح اليــوم هــو موجــه لصالــح األغنيــاء فقــط" ( ،MFورش ،الــدار البيضــاء 29 ،غشــت )2020

•االقتراحات
الحلــول الواقعيــة التــي تبــرز تلتقــي فــي نفــس الهــدف :جعــل المســاحات االجتماعيــة والثقافيــة المخصصــة
للشــباب أماكــن مفتوحــة إلمكاناتهــم وقــادرة علــى تعزيــز ابداعهــم مــن خــال جعــل هــذه المســاحات أقــرب
منهــم وســهلة الولــوج وتوفيــر أماكــن لتمكينهــم مــن تعبيــر حــر عــن آرائهــم .ولقــد اقترحــت تدابيــر محــددة فــي
هــذا الصــدد وتهــم:
•مراجعة النماذج االقتصادية والبيداغوجية لدور الشباب ،بغية تحقيق استقاللية ودينامية أكثر؛
•تفعيــل صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات لتعزيــز خلــق مســاحات مخصصــة للشــباب ،كمــا هــو منصــوص
عليــه فــي دســتور  ،2011واســتعادة ترســيخ العدالــة الترابيــة؛
•المزيــد مــن االنفتــاح علــى القطــاع الخــاص والمبــادرات غيــر العموميــة لتشــجيع الطــرق البديلــة الندمــاج
الشــباب مــن خــال الفــن والثقافــة ،وخلــق المزيــد مــن ديناميــات الوســاطة االجتماعيــة وحريــة التعبيــر
لصالحهــم.

الموضوع :المشاركة المواطنة للشباب
•المالحظة واالنشغاالت
حدد المشاركون ثالثة إكراهات رئيسية على المشاركة السياسية والمواطنة للشباب:
•أوال ،االفتقــار الــى االعتبــار :يجــب علــى الســلطات العموميــة ان تكــف عــن التفكيــر فــي الشــباب "كفئــة
مســتهدفة" للسياســات العامــة ،كمــا يشــير اليــه هــذا المشــارك" ،الشــباب هــم فاعلــون وقــوة اقتــراح يمكــن
ان تؤثــر فــي مسلســل صنــع القــرار" وبذلــك تســاهم فــي تصميــم وتنفيــذ اجــراءات التنميــة.
•ثانيــا ،عــدم ثقــة اإلدارة فــي الجمعيــات :الســلطات المحليــة ال تســهل مهمــة الجمعيــات وال ترخــص جميــع
األنشــطة الموجهــة للشــباب ،ممــا يقلــل مــن فــرص تطويــر المبــادرات وأنشــطة التحســيس.
•ثالثــا ،احتــراس الشــباب اتجــاه المؤسســات :تمــت اإلشــارة فــي عــدة مــرات الــى الحاجــة الماســة الســتعادة
ثقــة الشــباب فــي مختلــف المؤسســات مــن خــال إرســاء المزيــد مــن الشــفافية وزيــادة المســاءلة فــي تدبيــر
الشــأن العــام ومكافحــة جميــع اشــكال الريــع والرشــوة واالمتيــازات غيــر القانونيــة بــكل فعاليــة .وأخيــرا ،فإن
أغلبيــة المشــاركين فــي األوراش اتفقــوا علــى ان زيــادة المشــاركة الفعالــة تتطلــب تعزيــز ميــدان الحريــات
العامة.
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•االقتراحات
•مراجعــة قانــون الجمعيــات الــذي ال يوفــر ،بصيغتــه الحاليــة ،اطــارا أفضــل للمشــاركة والتنظيــم الحــر
والعفــوي.
•التعجيــل باعتمــاد قوانيــن جديــدة هامــة لمشــاركة الشــباب فــي مسلســل صنــع القــرار ومجهــودات التنميــة،
مثــل قانــون الخدمــة التطوعيــة والتطــوع والقانــون المنظــم لالستشــارة العموميــة.
•تعزيــز روابــط الثقــة بيــن الشــباب والمؤسســات مــن خــال خلــق مســاحات للتبــادل مــن شــأنها أن تمنــح
الشــباب الفرصــة للتعــرف علــى أدوار واختصاصــات المؤسســات.

5.تركيز حول عمليات اإلنصات إلى المواطنين :مغاربة العالم
لقــد تعبــأ مغاربــة العالــم مــن خــال مســاهمات حــرة (فرديــة أو جماعيــة) وتنظيــم مؤتمــرات مميــزة والمشــاركة
فــي جلســة اســتماع عقــدت فــي فبرايــر الماضــي بباريــس.
وتبــرز المســاهمات أوال تعلقــا قويــا بمســقط الــرأس .حيــث كشــف المتدخلــون عــن طموحــات
المشــاركة بشــكل أكثــر فعاليــة فــي تعزيــز بنــاء الكفــاءات والديناميــات االقتصاديــة فــي المغــرب:
ويشــاطر المســاهمون الرغبــة فــي المشــاركة فــي تنميــة المغــرب" ،تتجــاوز مســاهمة على شــكل هبــات واعانات
ماليــة".
وبالتالــي فــإن االســتماعات تشــير الــى إمكانيــة البحــث والتطويــر مــع عــودة الكفــاءات وحلقــة الوصــل
التــي يمكــن أن تنشــأ مــع بلــد اإلقامــة.

"واليوم أود أن أتمكن من نقل معارفي في مجال الهندسة ،واالستشارة ،وأنظمة
المعلومات ،ولكن كيف وإلى من؟"
مشارك ،جلسة إنصات للمغاربة المقيمين بالخارج ،باريس ،فبراير .2020

ولكن اإلجراءات اإلدارية تعتبر غير مشجعة ،وال تزال هناك مخاوف بشأن المعاملة في المغرب:

"كل يوم يأتي مهاجر مغربي لالستثمار ،ولكن هناك دوما حلقة ضعيفة في اإلدارة تؤدي
الى انهيار مشروعه .لدينا مغربا رائعا ولكن نفتقد المحاورين المناسبين".
مشارك ،جلسة استماع للمغاربة المقيمين بالخارج ،باريس ،فبراير .2020

"ان المغاربة المقيمين بالخارج لديهم تخوف من االستثمار بالمغرب ألنهم يعرفون أن
األمور يمكن أن تسوء عكس توقعاتهم".
مشارك ،جلسة استماع للمغاربة المقيمين بالخارج بفرنسا ،باريس ،فبراير .2020
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 .باالستماعات إلى األحزاب السياسية
1.نظرة حول المنهجية
شــكلت جلســات االســتماع لألحــزاب السياســية االنطالقــة لــدورة جلســات االســتماع المؤسســاتية :وقــد تــم
ذلــك خــال شــهري ينايــر وفبرايــر  .2020وفــي شــهر شــتنبر ،اســتأنف االســتماع الــى األحــزاب السياســية التــي
عبــرت عــن رغبتهــا ،فــي أعقــاب أزمــة الوبــاء ،فــي اســتكمال مســاهمتها فــي النمــوذج التنمــوي.
وكانت عمليات االستماع مفتوحة أمام جميع األحزاب السياسية .ولقد أسفرت عن تسجيل:
• 24جلسة استماع في مقر اللجنة جمعت ممثلي األحزاب السياسية وأعضاء اللجنة؛
• 32مساهمة ،أي ما مجموعه  735صفحة.

•بشأن تقديم النتائج
ُدعِيــت األحــزاب السياســية إلــى تقاســم رؤيتهــا حــول النمــوذج التنمــوي المنشــود ،وهــو مــا اســتجابت لــه علــى
أســاس تشــخيص للقضيــة .ويهــدف تقديــم النتائــج هــذا إلــى تســليط الضــوء علــى األولويــات واالهتمامــات
الكبــرى التــي تتقاســمها األحــزاب السياســية ،مــع إبــراز القضايــا التــي تلتقــي أو تختلــف عليهــا هــذه األحــزاب:
وينطلــق تقديــم النتائــج مــن شــبكة التحليــل الموضوعاتيــة المشــتركة مــا بيــن جميــع االســتماعات ،ثــم ُيبــرز
بالنســبة لــكل موضــوع ،االســتنتاج المتقاســم مــن قبــل السياســيين واالنشــغاالت المترتبــة عنــه.

2.التصور العام
تتفــق األحــزاب السياســية علــى أساســيات األمــة :المؤسســة الملكيــة والدســتور يشــكالن المرجعيــات
المشــتركة التــي ذكرتهــا األحــزاب باإلجمــاع ،فضــا عــن المسلســل الديمقراطــي وخيــار الليبراليــة االقتصاديــة،
مــع اختالفــات بيــن األطــراف بخصــوص النقطــة األخيــرة.
الــكل عبــر عــن انشــغال مــزدوج :تفاقــم التفاوتــات االجتماعيــة والترابيــة الــذي يــؤدي الــى اســتقطاب
قــوي فــي المجتمــع المغربــي وعــدم ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات والفاعليــن السياســيين.
وقدمــوا رؤيتهــم للنمــوذج التنمــوي علــى أســاس التشــخيص المشــترك وعلــى نطــاق واســع يســلط الضــوء
علــى المكتســبات السياســية واالكراهــات التــي تقيــد النمــوذج :العقــد األول مــن الحكــم تميــز بالنمــو والتقــدم
الديمقراطــي وإنجــازات البنيــة التحتيــة وتــوج بتبنــي دســتور 2011؛ ومرحلــة ثانيــة ،تميــزت بنمو ضعيــف ،وبطء
فــي تنفيــذ اإلصالحــات وأحــكام الدســتور ،وتراجــع الثقــة إزاء الفاعليــن السياســيين.
تتفــق االحــزاب علــى الحاجــة الــى إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنمــوي .وتتجلــى االختالفــات أساســا فــي
المقاربــة :وهنــاك اتجاهــان بــارزان ،مقاربــة اجتماعيــة اقتصاديــة إزاء قضايــا التنميــة ،تدعمهــا التشــكيالت
السياســية الكبــرى وأحــزاب االئتــاف الحكومــي ومقاربــة تركــز علــى اإلطــار المؤسســاتي والسياســي الــذي
تفضلــه األحــزاب الصغيــرة واألحــزاب غيــر الممثلــة فــي البرلمــان.
وتتماشــى مقترحــات األحــزاب مــع المرجعيــات اإليديولوجيــة لــكل واحــد منهــا .وبعيدا عــن االختالفات
اإليديولوجيــة والحزبيــة ،فــإن األحــزاب تلتقــي حــول ثــاث أولويات (رســم بياني رقــم  :)1حتميــة حكامة
أفضــل علــى جميــع المســتويات (اقتصــادي ،سياســي ،اجتماعــي ،ترابــي)؛ الحاجــة الــى نقــل الجهــود الراميــة الــى
البنــاء والتجهيــز ،وهــو مــا ميــز العقديــن األوليــن مــن فتــرة الحكم ،الى جهــد يركز علــى التنمية البشــرية ،ويترجم
إلــى أولويــات تركــز علــى الحمايــة االجتماعيــة والتعليــم والشــغل والصحــة ،مــع إيــاء اهتمــام خــاص للشــباب
وللعالــم القــروي .كمــا يتفــق الــكل علــى أن تســريع ورش الجهويــة هــو الجواب المالئــم على هاتيــن الحتميتين.
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رسم بياني رقم  .6تحليل حدوث المواضيع في مداخالت األحزاب السياسية في اللجنة
الخاصة بالنموذج التنموي

المصدر :الجامعة الدولية للرباط

3.خالصة عامة لالستماعات إلى األحزاب السياسية
نفس التوجه ،أولوية االستثمار في الرأس المال البشري
تتفــق األحــزاب السياســية علــى نفــس األولويــات :الحاجــة الــى خدمــات سوســيو-اقتصادية ذات أداء جيــد .وهــي
تلتقــي حــول ثــاث نقــط:
•إعطــاء األولويــة إلعــادة بنــاء المدرســة العموميــة ،مــن أجــل تقويــة التماســك االجتماعــي وبنــاء الكفــاءات
علــى حــد ســواء؛
•توافــق واضــح فــي اآلراء بشــأن دعــم تشــغيل الشــباب ،وخصوصــا نفــس الفئــة ذات األولويــة "الشــباب
الذيــن ال يتمتعــون بالكفــاءات"؛
•تعميــم التغطيــة الصحيــة ،فاألغلبيــة الكبيــرة مــن األحــزاب تنظــر الــى الصحــة مــن الزاويــة العامــة للحمايــة
االجتماعية.
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معززة لالقتصاد واالرتقاء به
طموحات مشتركة لقيادة َّ
تتقاســم األحــزاب السياســية نفــس النتيجــةَ :و َهــن النمــوذج االقتصــادي .ويجمعهــم نفــس االنشــغال :االفتقــار
الــى "رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة" للسياســة االقتصاديــة وطمــوح مشــترك لتعزيــز قيــادة االقتصــاد.
وعــاوة علــى ذلــك ،تبيــن مســاهمات األحــزاب السياســية ثالثــة اهتمامــات رئيســية تكشــف بصــورة عامــة
تطلعهــا لزيــادة قيمــة االقتصــاد المنتــج عبــر:
•اإلسراع بالتطوير الصناعي؛
•التنويــع فــي اتجــاه البحــث عــن مصــادر جديــدة للقيمــة ،مــع اهتمــام خــاص باالقتصــاد األخضــر ،االقتصــاد
االجتماعــي والتضامنــي والرقميــات؛
•إدماج القطاع غير المهيكل بطريقة مرحلية وتدريجية.
توضيح إطار الحكامة وإدارة أكثر شفافية وإعادة تأهيل السياسات
تتقاســم الطبقــة السياســية كلهــا نفــس المالحظــة ونفــس التخــوف :أزمــة ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات.
ثالثــة أنــواع مــن المخــاوف انبثقــت مــن االســتماع الــى السياســيين وهــي:
•اإلطــار العــام للحكامــة ،حيــث يــرى البعــض عدم وضوحــه ،خصوصا فيما يتعلق بالمســؤوليات المؤسســاتية
أو بالحقــوق والحريات الفردية؛
•عدم فعالية اإلدارة وعدم شفافيتها ،وخصوصا العدالة؛
•إضعاف دور األحزاب السياسية :يصر الجميع على دور األحزاب كحاملين للسياسات العامة.
اهتمام مشترك لتقوية التنزيل الترابي للسياسات العمومية
تتفــق األحــزاب السياســية كلهــا علــى االهتمــام بالجهويــة :يراهــا الجميــع كحــل  -مســلم أكثــر منــه مبــرر -مــن
أجــل فعاليــة أكثــر لتدبيــر الشــأن العــام .وتســتهدف مقاربــة ثانيــة بالخصــوص العالــم القــروي :توصــي ببــذل
جهــود محــددة ومســتهدفة لتصحيــح االختــاالت بيــن الجهــات مــن جانــب ،ولدمــج ســكان المناطــق القرويــة مــن
جانــب آخــر ،ولكــن أيضــا للتصــدي آلثــار تغييــر المنــاخ التــي تســتهدف المناطــق األكثــر هشاشــة.

•خالصة مفصلة حسب المواضيع
تتســم مســاهمات األحــزاب السياســية بعــدم تجانســها .فــكل حــزب يتطــرق لمختلــف الجوانــب االجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ،فيمــا يخــص محتواهــا وتدقيقهــا وشــدة أهميتهــا :فالغالبيــة العظمــى
مــن هــذه المقترحــات تبقــى فــي غالبيتهــا ضمــن االتجــاه االســتراتيجي وفــي بعــض األحيــان تتطــرق إلــى
اإلطــار العملــي ،مــع التركيــز علــى تحديــد المجــاالت ذات األولويــة (مــا العمــل) ويركــز تقديــم النتائــج هــذا علــى
االتجاهــات الرئيســية ،مــن خــال تســليط الضــوء علــى األولويــات واالهتمامــات الرئيســية المشــتركة بيــن
األحــزاب السياســية.
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موضوع الصحة والحماية االجتماعية
تعميم التغطية االجتماعية األساسية مع إعطاء األولوية للرعاية الصحية
•المالحظة
تتفــق األحــزاب السياســية علــى نفــس المالحظــة :تفاقــم التفاوتــات االجتماعيــة واالنكســارات الترابيــة .كمــا
يشــجب الــكل االفتقــار الــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية وعــدم قدرتهــم فــي الحــد مــن التفاوتــات.

•االنشغاالت
يترجــم ذلــك مــن خــال االنشــغال المتفــق عليــه باإلجمــاع علــى تعزيــز نظــام الحمايــة االجتماعيــة.
وباإلضافــة الــى ذلــك ،وفيمــا يتعلــق بمســألة الصحــة أكثــر تحديــدا ،فــإن اهتمــام األحــزاب السياســية ،قــد ركــز
علــى التمييــز وعــدم المســاواة فــي الولــوج الــى الرعايــة الطبيــة ،كمــا عالجــت الغالبيــة العظمــى مــن مســاهمتها
7
المســألة مــن منظــور أوســع للحمايــة االجتماعيــة.
إن مبــدأ توســيع نطــاق التغطيــة االجتماعيــة يوحد غالبيــة األحــزاب السياســية -معظمهم قدمــوا مداخالتهم
قبــل األزمــة الصحيــة :تشــكل تغطيــة العالجــات الصحيــة القاســم المشــترك األهــم مــا بيــن األحــزاب ،وعلــى
الهامــش وبصفــة أقــل ،تدافــع بعــض األحــزاب علــى مبــدأ الدعــم المالــي المباشــر بقــوة فــي مداخالتهــا.
وقد تم التعبير عن تعميم التغطية االجتماعية بشكل عام ،وتركز االهتمام:
•بالنســبة للبعــض ،علــى الفئــات المســتفيدة ذات األولويــة" ،العمال المهنييــن والعاملين لحســابهم الخاص"،
وبالنســبة لآلخريــن "العمــال غيــر النظامييــن" ،وأخيــرا "الفئــات الفقيــرة فــي المجتمــع ،التــي تعيــش فــي
وضعيــة صعبــة"؛
•فيمــا يخــص التمويــل :وهــي مســألة تطرقــت لهــا األحــزاب السياســية ضمــن مبادئهــا الرئيســية لكنهــا
ســلطت الضــوء علــى بعــض الفــوارق الدقيقــة؛ يطالــب البعــض بإنشــاء صناديــق خاصــة ،فيمــا يوصــي
آخــرون بتركيــز الجهــود علــى عقلنــة "اســتهداف الســكان" ،أو بشــأن ترشــيد نظــام الحمايــة ،بالدعــوة الــى
توحيــد صناديــق الضمــان ،فــي حيــن يقتــرح آخــرون آليــات للمقاصــة لتمويــل الخدمــات االجتماعيــة مــع
مســاهمة المســتفيدين األكثــر ثــراء.
بالنسبة للتغطية الصحية للسكان ،فإن األحزاب تلتقي في أولويتين اثنتين:
•أوال ،تعزيــز المــوارد ،البشــرية منهــا والماليــة؛ وتتالقــى مختلــف التدابيــر المقترحــة حــول مبــدأ زيــادة
االســتثمارات العموميــة فــي الميــدان الصحــي ،حيــث تقــدم البعــض بمقترحــات باألرقــام لزيــادة حصــة
ميزانيــة الدولــة المخصصــة للقطــاع إلــى .%8
•ثانيا ،حكامة النظام الصحي :يبرز نوعان من األولويات:
	بالنســبة للبعــض ،ترشــيد اإلدارة الصحيــة التــي تعتبــر غيــر فعالــة ،حيــث أنــه بالنســبة للبعــض تــمالتعبيــر اهتمــام مميــز لنظــام المســاعدة الطبيــة  RAMEDوتبســيط المســاطر؛ وبالنســبة لآلخريــن،
مراجعــة اإلطــار التنظيمــي لمختلــف القطاعــات الصحيــة التــي أصبحــت متجــاوزة؛
  7باســتثناء :حــزب يعالــج بطريقــة عكســية ،مــن خــال التطــرق بصــورة أكبــر للصحــة وتقليــل موضــوع الحمايــة االجتماعيــة للصحــة ،وهــذا
يــؤدي فــي نهايــة المطــاف الــى نفــس الشــيء ،ويمــزج بيــن الصحــة والحمايــة االجتماعيــة.
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	اعتمــاد المقاربــة الترابيــة لهيكلــة األنظمــة الصحيــة ،مــع االهتمــام بجهويــة الحكامــة الصحيــة (تنظيــمالعــرض ،اتخــاد القــرار) وإعــداد خريطــة صحيــة تراعــي فيهــا الخصوصيــات الترابيــة.
أدت األزمــة الصحيــة كوفيــد 19-الــى تعزيــز اهتمــام األحــزاب السياســية بالحمايــة االجتماعيــة :فعلــى
ســبيل المثــال فرضــت هــذه الجائحــة نفســها "كمصــدر للتماســك االجتماعــي" فــي المســاهمات التكميليــة التــي
وجهــت إلــى اللجنــة .غيــر أن األحــزاب أكــدت مــن جديــد تمســكها بتوصيتهــا األوليــة دون ادخــال تغييرات رئيســية
عليهــا :فقــد رأى المدافعــون عــن فكــرة تقديــم المســاعدات الماليــة المباشــرة فــي التدابيــر التــي اتخذتهــا
الحكومــة لمواجهــة الجائحــة تأكيــدا لتوجهاتهــم ،فــي حيــن كــرر أولئــك الذيــن يطالبــون بتحســين اســتهداف
الســكان فــي مداخالتهــم الثانيــة الحاجــة الــى ترشــيد الجهــود فــي هــذا المجــال.
وبخــاف ذلــك ،أدت األزمــة الصحيــة الــى تسلســل هرمــي لألولويــات :حيــث تأكــدت أولويــة " تعميــم التغطيــة
الصحيــة للســكان بطريقــة مســتعجلة" ،مــع التكفــل بالرعايــة الصحيــة فــي التغطيــة االجتماعيــة .وعــاوة علــى
بينــا بالصناعــات الدوائيــة والطبيــة ،ولكــن بشــكل هامشــي.
ذلــك ،أبــرز هــذا التسلســل اهتمامــا ِّ

موضوع التربية والتكوين
إعادة بناء المدرسة العمومية كأولوية مشتركة
•المالحظة
تتقاســم األحــزاب السياســية نفــس الهمــوم :لــم تعــد المدرســة تلعــب دورهــا اإلدماجــي .ويتفقــون علــى نفــس
المالحظــة :إن التمييــزات المتعــددة داخــل نظــام التعليــم والتفاوتــات الترابيــة فيمــا يخــص الولــوج الى المدرســة
تخلــق انكســارات عميقــة تهــدد التماســك االجتماعــي.

•االنشغاالت
ثمــة انشــغال مشــترك يجمــع مــا بيــن األحــزاب :إعــادة بنــاء المدرســة العموميــة .أمــا االختالفــات فتهــم
زوايــا المقاربــة :يتــم التعامــل مــع االشــكالية مــن زاويــة القيــم بالنســبة للبعــض مــع اختالفــات قويــة مــا بيــن
األحــزاب ،8ومــن زاويــة العصرنــة التكنلوجيــة بالنســبة لآلخريــن مــع التركيــز علــى المدرســة الرقميــة وعلــى
البحــث والتطويــر ،أو حتــى مــن منظــور تدبيــري ،ممــا يــؤدي الــى إيــاء األولويــة للحلــول التدبيريــة .وتــم طــرح
مواضيــع مختلفــة جــدا فــي إطــار مســاهمات األحــزاب السياســية ،تمــت معالجــة تفاصيلهــا بدرجــات متفاوتــة
حســب كل حــزب.
ولكــن رغــم االختــاف فــي مقارباتهــم ،فــإن األحــزاب تلتقــي فــي نفــس الهــدف :سياســات تعليميــة
هاجســها هــو تكافــؤ الفــرص وهدفهــا تعزيــز تعليــم جيــد لجميــع الفئــات االجتماعيــة وعلــى مختلــف المســتويات
الترابيــة .وتنبثــق هــذه المقترحــات مــن اإلطــار التوجيهــي االســتراتيجي أكثــر ممــا تنبثــق مــن الحلــول العمليــة
أو المقاربــة النســقية :وهــي كلهــا مســتوحاة مــن المرجعيــات اإليديولوجيــة لــكل تشــكيل سياســي علــى حــدة.
وهكــذا:
•يركــز البعــض كثيــرا علــى تصحيــح الفــوارق االجتماعيــة ،مــع الدفــاع عــن مبــدأ المجانيــة ضمانــا للمســاواة
االجتماعية؛

 8قيم شاملة ،قيم األسرة ،دينية ،مدنية
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•أمــا البعــض اآلخــر ،فيركــز اهتمامــه علــى عــدم التوافــق الترابــي وعلــى العالــم القروي ،حيــث تدعــو الغالبية
منهــم الــى إقامــة شــراكات بيــن الجماعــات الترابيــة والقطــاع الخــاص من أجــل تقليــص الفوارق؛
•وعلــى الهامــش ،تدافــع بعــض األحــزاب عــن توســيع القطــاع الخــاص ،باســم كفاءتهــا التدبيريــة وتكفــل
الدولــة بتكاليــف الطــاب المعوزيــن.
وتعــد مســألة اللغــات هــي النقطــة التــي لــم تحــظ بــأي اهتمــام فــي مداخــات األحــزاب :موضــوع لــم يتــم
التطــرق اليهــا مباشــرة والــذي يتــم ربطــه بقضايــا القيــم وااليديولوجيــا أكثــر منــه بالشــق البراغماتــي.

موضوع الشغل
توافق اآلراء بشأن دعم تشغيل الشباب
•المالحظة
توافــق واضــح بيــن األطــراف :تعطــى األولويــة لمحاربــة البطالــة .الــكل يدعــو بوضــع التشــغيل "فــي صلــب
السياســات العموميــة" ،وجعلــه "الرافعــة الرئيســية للتنميــة االجتماعيــة" و"الغايــة الرئيســية التخــاذ القــرار
االقتصــادي".

•االنشغاالت
وجبــت اإلشــارة إلــى خاصيــة انفــردت بهــا االســتماعات الــى األحــزاب السياســية :ينظــر إلــى البطالــة بشــكل
مســتقل ومنفصــل عــن قضايــا النمــو االقتصــادي .وبالتالــي فــإن التشــغيل بتعبيــر األحــزاب هــو اشــكالية
"اجتماعيــة" يتطلــب إجابــات محــددة .ويترجــم هــذا الــى ثالثــة انشــغاالت:
أوال ،تشــغيل الشــباب :تتفــق غالبيــة األحــزاب السياســية علــى ضــرورة دعــم خــاص لوظائــف الشــباب ،ويجــب
إعطــاء األوليــة لنفــس الفئــة "الشــباب بــدون كفــاءات" بــدال مــن الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل .هنــاك
مقاربــات عديــدة إزاء الدعــم:
•وتحبذ توجه من بين األحزاب السياسية تعزيز إمكانية التوظيف ،مع إنشاء تكوين خاص؛
•ويؤيد التوجه الثاني المساعدات المالية ،سواء المباشرة أو اإلعفاءات الضريبية؛
•وأخيــرا وبنســبة أقــل ،دعــم توجــه ثالــث خلــق أجهــزة وآليــات موازيــة لســوق الشــغل ،مثــل تنفيــذ خدمــة
مدنيــة متجــددة.
ثانيــا ،دعــم األنشــطة التــي تتطلــب نشــاط مكثــف فــي التشــغيل .مــن خــال مســاهمات األحــزاب ،تبيــن
أنــه هنــاك توافــق علــى إعطــاء األولويــة لتطويــر األنشــطة والقطاعــات األكثــر تشــغيال .وتنصــب االختالفــات مــا
بيــن األحــزاب علــى طبيعــة الدعــم :دعــم غيــر مباشــر يقتصــر علــى تشــجيع االســتثمار الخــاص فــي القطاعــات
التــي تتطلــب تشــغيل مكثــف ،عــن طريــق تطويــر فــرص وآفــاق جديــدة ،مثل خدمــات القــرب ،االقتصــاد األخضر
واالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي؛ أو تقديــم دعــم مباشــر ،مــن خــال تقديــم اإلعانــات الماليــة الموجهــة نحــو
"المشــاريع التــي تخلــق فــرص الشــغل".
ثالثا ،تقييم برامج دعم التشغيل ،وهو اهتمام أكدته األحزاب باإلجماع.
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وعــاوة علــى ذلــك ،أعــرب عــدد كبيــر مــن األحــزاب السياســية عــن انشــغالهم اتجــاه تعزيــز تشــغيل المــرأة
ومشــاركتها االقتصاديــة ،ولكــن هــذا لــم يتــوج بتوجهــات أكثــر دقــة.

موضوع االقتصاد
الحكامة االقتصادية وارتقاء االقتصاد
•المالحظة
تتفــق األحــزاب السياســية علــى المالحظــة التــي تؤكــد أن النمــوذج االقتصــادي أصابــه الوهــن .ويتفقــون حــول
وجــود ثالثــة أنــواع مــن العوائــق الهيكليــة:
•ضعف أداء االستثمار العمومي؛
•استمرار نظام الريع ،مع وجود سياسات عمومية تشجعه بطريقة ال إرادية؛
•ازدواجيــة االقتصــاد المغربــي الــذي يتســم بانقســامات متعــددة ،بيــن القطــاع المهيــكل وغيــر المهيــكل،
بيــن قطــاع ذي تكنلوجيــة عاليــة وقطــاع مهمــل ،وبيــن كبــار المشــغلين المركزيــن بدرجــة كبيــرة ،ونســيج
متناثــر بيــن المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والمقــوالت الصغيــرة جــدا.

•االنشغاالت
وتتــم ترجمــة مــا ســبق إلــى انشــغال مشــترك مــا بيــن األحــزاب إزاء قيــادة االقتصــاد :يأســف البعــض
لعــدم وجــود "اســتراتيجية شــاملة" ،أو "رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة" ،ويدعــو آخــرون إلــى ضمــان االنســجام،
ســواء بالنســبة للمخططــات القطاعيــة أو "للمشــاريع الكبــرى" أو علــى العمــوم "للسياســات العموميــة" ،ولكنهــم
يتفقــون جميعــا علــى ضــرورة تحديــد سياســة شــاملة و"هــدف أســمى" وعلــى تعزيــز الحكامــة االقتصاديــة.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن انشــغاالت األحــزاب تتعلــق بمجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر ،والحلــول البراغماتية
بــدال مــن نمــوذج شــامل .وتبــرز هــذا االنشــغاالت اهتمامــا مشــتركا إزاء أربعــة أنــواع من االشــكاليات:
•تســريع التصنيــع :تختلــف زوايــا المقاربــة ،فالمســألة ينظــر إليهــا انطالقــا مــن الفاعليــن ،مــع تركيــز
االهتمــام علــى المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة ،وانطالقــا مــن القطاعــات االنتاجيــة ،مــع االهتمــام
الملحــوظ بتعزيــز الصناعــات التاريخيــة للمغــرب ،مثــل النســيج ،وتنميــة الصناعــات الخضــراء ،وأخيــرا انطالقا
مــن آليــات الدعــم ،مــع االهتمــام بتعميــم سياســية المنظومــات وتعزيــز اقتصــاد المعرفــة.
اهتمــام قــوي باالقتصــاد األخضــر
•تنويــع االقتصــاد نحــو مصــادر جديــدة إلنتــاج القيمــة :هنــاك
ٌ
والرقميــات واالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي" ،األقــل اعتمــادا علــى الرأســمال واألكثــر تكيفــا مــع الواقــع
ـام بتعزيــز فــرص ومجــاالت خاصــة ،مثــل الرياضــة ومرافــق القــرب.
االجتماعــي" ،وبنســبة أقــل اهتمـ ٌ
•تحســين القــدرة التنافســية وجاذبيــة اإلطــار االقتصــادي :هنــاك اتجاهــان :يركــز االتجــاه األول علــى
إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل ،مــع انشــغال بــأن يتــم ذلــك عبــر اإلدمــاج تدريجــي ومرحلــي ،فــي حيــن يركــز
االتجــاه الثانــي اهتمامــه علــى اقتصــاد الريــع ،ويوصــي بإلغــاء اآلليــات التــي تشــجعه (حــذف التراخيــص
والرخــص االحتكاريــة (.))...
•الجبايــات :هنــاك اتجاهــان بيــن األحــزاب السياســية التــي تطرقــت لهــذه المســألة :األول الــذي يشــكل
األغلبيــة ،يدعــو إلــى نظــام جبائــي يشــجع اإلبــداع وحمايــة البيئــة ،فيمــا يجعــل االتجــاه الثانــي ،الــذي
تقديم نتائج االستماعات والمساهمات المنظمة من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
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يوجــد علــى الهامــش ،مــن الضرائــب الوســيلة الرئيســية لتصحيــح التفــاوت بيــن المواطنيــن ،فيدافــع إمــا
عــن فــرض ضريبــة عــن الثــروة أو عــن مســاهمة مــن المداخيــل المرتفعــة عبــارة عــن رســوم ومســاهمات
خاصــة.
تكشف هذه االهتمامات عن تطلع مشترك لألحزاب نحو زيادة قيمة االقتصاد اإلنتاجي.

موضوع الحكامة ودولة الحق والقانون
•المالحظة
تتفــق جميــع األحــزاب علــى نفــس المالحظــة :أزمــة ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات وعــدم ثقتهــم
فــي القــوى السياســية الفاعلــة .التفســيرات متعــددة ومتباعــدة أحيانــا ،ولكنهــا تكشــف عــن اهتمــام مشــترك:
الــكل يأســف ،بدرجــات متفاوتــة ،للبــطء والتأخيــر فــي تنزيــل أحــكام الدســتور ،بمــا فــي ذلــك إحــداث بعــض
الهيئــات وممارســة اختصاصاتهــا ،فضــا عــن عــدم اســتكمال اإلصالحــات الكبــرى .فالكثيــر منهــم يتشــاطرون
اإلحســاس بالوقــوف فــي "منتصــف الطريــق" ،حســب تعبيــر أحدهــم ،ممــا يغــذي شــعورا مشــتركا بـ"وعــود التــي
لــم يتــم تحقيقهــا".

•االنشغاالت
مكن االستماع لألحزاب من استخراج ثالثة انشغاالت:
األول يخــص توضيــح اإلطــار العــام للحكامــة .طرحــت األحــزاب ،حســب حساســيتها السياســية وموقعهــا داخــل
الحقــل الحكومي:
•غموض في المسؤوليات المؤسساتية :أنشأت الهيئات ،لكن القوانين واألنظمة غير مطبقة؛
•غموض في مجال الحقوق والحريات؛
•غموض في صدق الجهود المتعلقة بالحكامة الجيدة ،مع استمرار ظواهر مثل تفشي الرشوة.
يتعلــق االنشــغال الثانــي بعــدم كفــاءة وشــفافية اإلدارة .وتــؤدي الــى طمــوح مشــترك لتســريع ورش
الرقمنــة وإزالــة الطابــع المــادي عــن اإلجــراءات .ويولــي عــدد مــن األحــزاب اهتمامــا خاصــا للعدالــة ،ويدعــون
فــي مســاهماتهم إلــى ضــرورة اســتكمال اصــاح ورش العدالــة وربــط المســؤولية بالمحاســبة داخــل الســلطة
القضائيــة نفســها.
أمــا االنشــغال الثالــث ،والــذي تتفــق عليــه كل األحــزاب السياســية ،فيتعلــق بتعزيــز دور هــذه األحــزاب.
ويبــرز مــن خــال هــذا االنشــغال توجهيــن:
•يطالب التوجه األول بمزيد من استقاللية األحزاب واحترام تمفصل السلط كما ورد في الدستور؛
•أمــا التوجــه الثانــي ،فيدعــو الــى إصالحــات سياســية ،يــروم البعــض منهــا تعزيــز األغلبيــة (إصــاح قوانيــن
االنتخابــات) وتهــدف أخــرى إلــى تعزيــز التمثيليــة ،وفــي هــذا الصــدد تمــت اإلشــارة الــى محدوديــة أحــكام
المــادة  47مــن الدســتور.
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ولكــن ،يشــدد الــكل علــى دور األحــزاب السياســية كجهــات حاملــة للسياســات العموميــة :يتــم النظــر
إلــى النمــوذج التنمــوي كإطــار للتوجــه العــام ومرجعيــة لتمييــز المــدى الطويــل ،لكنــه ال يجــب أن يحــل محــل
برامــج األحــزاب السياســية وتنافســها االنتخابيــة.
يتعلــق االنشــغال الرابــع بالتوطيــن الترابــي للفعــل العمومــي :خصصــت األحــزاب السياســية اهتمامــا خاصــا
للجهويــة فــي مســاهماتها :وينظــر إليهــا مــن خــال تعبيــرات هــم أنهــا الحــل لمختلــف أشــكال
الفشــل :حيــث يتــم اعتبارهــا كضمانــة لقــرب أكبــر وكرافعــة لتحســين الحكامــة الترابيــة وبشــكل عــام لتحديــث
هيــاكل الدولــة .وتتمثــل التطلعــات فــي التعجيــل بإعمالهــا ،فــي ظــل الطلــب علــى مزيــد مــن الالتمركــز ومزيــد
مــن الالمركزيــة وعلــى مزيــد مــن الكفــاءات المؤهلــة علــى مســتوى الجهــات.
وبصفــة عامــة ،يتبيــن مــن خــال مداخــات األحــزاب السياســية بــروز انشــغال بشــأن تحســين ترســيخ السياســات
العموميــة علــى الصعيــد الترابــي .وتســتهدف إحــدى المقاربــات بالتحديــد العالــم القــروي والبلــدات القرويــة
الصغيــرة .وتوصــي فــي المقــام األول ببــذل جهــود محــددة وموجهــة الــى المناطــق القرويــة مــن أجــل تــدارك
التأخيــر وتصحيــح االختــاالت والفــوارق الترابيــة والتصــدي لآلثــار المترتبــة عــن تغييــر المنــاخ؛ وفــي المقــام
الثانــي ،وبصفــة هامشــية ،تدعــو الــى تعزيــز دور االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي المســاهمة فــي برامــج
مكافحــة الفقــر والهشاشــة وجعلــه رافعــة لتثميــن الثــروات الجهويــة.

 .جاإلنصات إلى المهنيين والشركاء االجتماعيين
1.نظرة حول المنهجية
•حول جلسات اإلنصات
تمــت مقاربــة التعدديــة التــي تميــز عالــم المهنييــن والشــركاء االجتماعييــن عبــر جلســات اإلنصــات
لممثليهــم المؤسســاتيين والمنتخبيــن منهــم:
•األجراء عبر االستماع للنقابات الوطنية الستة؛
•أربــاب العمــل والفاعليــن الكبــار ،المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والمقــاوالت الصغيــرة جــدا والحرفييــن
مــن خــال االســتماع لمختلــف فدراليــات الغــرف المهنيــة والكونفدراليــات والجمعيــات المهنيــة؛
•الفاعليــن المهنييــن بالمجــال القــروي مــن مزارعيــن الكبــار وصغــار الفالحيــن وذلــك عبــر الكونفدراليــات
المهنيــة والممثليــن الترابييــن للغــرف المهنية.
وقــد أنيطــت عنايــة خاصــة باألنشــطة والسالســل الناشــئة ،ســواء فــي القطاعــات الحديثــة أو التقليديــة ،عبــر
الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة إلــى  10مواقــع اقتصاديــة ،حيــث تــم االســتماع المباشــر للفاعليــن.
فضــا عــن هــذا ،تــم توجيــه مســاهمات حــرة للجنــة مــن طــرف تنظيمــات مهنيــة وجمعيــات قطاعيــة ،بمــا فيهــا
المحليــة :كيفمــا كان حجمــا أو شــكل هــذه المســاهمات ،فقــد تمــت معالجتهــا وإدماجهــا ضمــن فئــة الفاعليــن
المهنيين.
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وإجماال ،فقد مثلت جلسات اإلنصات إلى عالم المهنيين والشركاء االجتماعيين ،ما مجموعه:
• 18جلســة إنصــات للممثليــن المؤسســاتيين والمنتخبيــن :نقابــات ،فدراليــات الغــرف المهنيــة،
كونفدراليــات ،وجمعيــات مهنيــة؛
• 10زيارات ميدانية لمواقع اقتصادية؛
• 32مساهمة متوصل بها ،بحجم يعادل  475صفحة.

•حول تقديم النتائج
تــم اســتقراء رأي ممثلــي عالــم المهنييــن والشــركاء االجتماعييــن حــول رؤيتهــم للنمــوذج التنمــوي.
وعالجــت اللجنــة النقــط الخاصــة المرتبطــة بمجــال أنشــطتهم ،داخــل ورشــات عمــل قــام بتنشــيطها خبــراء ،فــي
إطــار أشــغال حــول مواضيــع محــددة.
تتعلــق عمليــة تقديــم الخالصــات ،هــذه ،بجلســات اإلنصــات التــي مكنــت مــن تحديــد محــاور التفكيــر والتوجهــات
االســتراتيجية للنمــوذج التنمــوي :ركــزت هــذه العمليــة علــى االهتمامــات األفقيــة التــي يلتقــي حولهــا الفاعلــون
بالميــدان المهنــي .وقــد تــم اعتمــاد شــبكة التحليــل الموحــدة المعمــول بهــا فــي جلســات اإلنصــات :أي أنهــا
نظمــت حســب مواضيــع اهتمــام جميــع هــؤالء الفاعليــن كمــا انبثقــت عــن جلســات االســتماع إليهــم وكــذا عــن
مســاهماتهم.

2.التصور العام للوضع
يتفــق ممثلــو عالــم المهنييــن حــول الحصيلــة اإليجابيــة ،إجمــاال ،للعقديــن األخيريــن مــن الحكــم ،مبرزيــن
المكتســبات السياســية والتطــورات االجتماعيــة وإنجــاز بنيــات تحتيــة مهمــة.
لكنهــم يتقاســمون أيضــا نفــس المالحظــة :أال وهــي تباطــؤ النمو وفرص الشــغل وتراجع الثقة في المؤسســات
الــذي يتعــارض بشــكل حــاد مــع إنجــازات العقــد األول مــن الحكــم؛ حيــث يتجلــى هــذا فــي "تعطــل االســتثمار
الداخلــي" (أربــاب العمــل)؛ يكبــح "مبــادرة المقاولــة" (الغــرف المهنيــة) ويضاعــف مــن "هجــرة الكفــاءات واألدمغة"
(النقابات).
ويلتقــي الــكل حــول ضــرورة "ضــخ نفــس جديــد" و"إعــادة صياغــة النمــوذج التنموي" .وبشــأن رؤيتهــم للنموذج
التنمــوي المنشــود ،فــإن مقاربــات ممثلــي عالــم المهنييــن والشــركاء االجتماعييــن تركــز علــى ســوق الشــغل:
حيــث عبــر الفاعلــون عــن اهتمامــات أكثــر فئويــة وتحديــدا.
لكــن وكيفمــا كان حجمهــم أو ميــدان تخصصهــم أو طبيعــة مصالحهــم ،فــإن الفاعليــن يواجهــون انشــغاالت
مشــتركة تــم التعبيــر عنهــا بإســهاب خــال جلســات اإلنصــات التــي أبــرزت ثالثــة أصنــاف مــن األولويــات
(الرســم البيانــي رقــم  :)1تقويــة الرأســمال البشــري ،تحســين إطــار الحكامــة وتوطيــن ترابــي أقــوى للسياســات
االقتصاديــة.
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رسم بياني رقم  :7التحليل الشبكي لورود المواضيع من خالل مساهمات الفاعلين في
المجال المهني

الجامعة الدولية للرباط20202020 ،

3.تقديم خالصات عملية اإلنصات حسب المواضيع

موضوع التربية وقابلية التشغيل
•المالحظة
يتفــق مجمــوع المشــاركين حــول المالحظتيــن التاليتيــن :عــوز المرافــق االجتماعيــة ،الــذي يجــر النظــام نحــو
األســفل ويثقــل القــوة الشــرائية للمأجوريــن ،والنقــص فــي الكفــاءات المؤهلــة الــذي يكبــح قــدرات اإلنجــاز
لالقتصــاد المغربــي.
وبصفــة عامــة ،يلتقــي ممثلــو عالــم المهنييــن حــول نفــس األولويــة :وهــي دعــم االســتثمار فــي الرأســمال
البشــري .حيــث تبيــن مــن خــال مســاهماتهم أن موضــوع التشــغيل غالبــا مــا يــرد بمعيــة مواضيــع التربيــة
والحمايــة االجتماعيــة والحكامــة الجيــدة ،مــع اهتمــام خــاص بالمجــال القــروي (الرســم البيانــي رقــم :)8
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•العالم المهني :تواتر ورود المواضيع
رسم بياني رقم  :8التحليل الشبكي لتواتر ورود المواضيع من خالل مساهمات فاعلي
العالم المهني

المصدر  :الجامعة الدولية للرباط ،أكتوبر 2020

•االنشغاالت
تنبثق ثالثة انشغاالت عن جلسات اإلنصات للعالم المهني:
أوال ،عدم فعالية نظام التكوين المهني ،حيث يتصدر االهتمام مجالين:
•من جهة ،الحكامة المؤسساتية ،مع المطالبة ب "تدبير ثنائي" (النقابات والغرف المهنية)؛
•ومــن جهــة أخــرى ،محتــوى برامــج التكويــن بمراعــاة أفضــل لتعلــم المهــن ،وهــو الهاجــس الــذي نجــده
ضمــن مســاهمات القطاعــات المتطــورة وكــذا القطاعــات التقليديــة (الصيــد والصناعــة التقليديــة) ،حيــث
تدعــو هــذه األخيــرة إلــى التكويــن بنظــام التنــاوب.
ثانيــا ،تقويــة العالقــة بيــن الجامعــة والمقاولــة :مســألة تــم اعتبارهــا "حيويــة" مــن طــرف أربــاب العمــل،
وتــم التعبيــر عنهــا بطريقــة قويــة خــال الزيــارات الميدانيــة ،حيــث عبــر المصنعــون عــن اســتيائهم مــن نقــص
األطــر المتوســطة ومــن ضعــف التعلمــات فــي مجــال المهــارات غيــر التقنيــة والكفــاءات اإلداريــة والتدبيريــة.
ثالثــا ،ضيــاع المهــارات فــي الحــرف التقليديــة :حيــث أظهــرت نتائــج االســتماع مخــاوف ممثلــي هــذه
القطاعــات إزاء تجديــد األجيــال مــن جهــة ،وغيــاب األخــذ فــي االعتبــار لخصائــص الحــرف التقليديــة ضمــن
منظومــة التعلمــات المهنيــة مــن جهــة ثانيــة.
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موضوع الحماية االجتماعية
•المالحظة
يتقاســم الفاعلــون بالميــدان المهنــي نفــس المالحظــة :ضعــف أداء نظــام الحمايــة االجتماعيــة .وتختلــف
المواقــف باختــاف زاويــة المقاربــة :حيــث تعبــر النقابــات عــن قلقهــا إزاء أنظمــة متباينــة المســتويات تحــدث
"تقاطبــات فــي عالــم الشــغل" ،فــي حيــن تشــير الغــرف المهنيــة بأصابــع االتهــام إلــى "الزوايــا الميتــة" للنظــام
التــي تتــرك علــى الهامــش شــريحة كبيــرة مــن عالــم الشــغل ،بينمــا يشــتكي أربــاب العمــل مــن اســتهداف ســيئ
للفئــات يعــوق النظــام.

•االنشغاالت
ينبثــق توافــق مــن بيــن الفاعليــن حــول ضــرورة إعــادة إصــاح نظــام الحمايــة االجتماعيــة :حيــث يتفــق الجميــع
علــى توســيع وعــاء المســتفيدين ،إال أن الفاعليــن بالميــدان المهنــي يطرحــون تصوراتهــم لهــذه المســألة
مــن منظــور فئــوي عــوض المنظــور التضامنــي :أي أن كال علــى حــدة يعيــر اهتمامــا محــددا لبعــض فئــات
المســتفيدين .وتشــكل مكانــة القطــاع الخــاص بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة ،نقطــة التبايــن بيــن الفاعليــن:
حيــث يدعــو أربــاب العمــل إلــى تقويــة القطــاع الخــاص بينمــا تصــر النقابــات علــى ضــرورة الحفــاظ علــى
المياديــن االجتماعيــة تحــت ســيطرة الدولــة.
علــى صعيــد آخــر ،أظهــرت نتائــج اإلنصــات انشــغاال خاصــا بالحمايــة فــي عالم الشــغل ،خاصــة الحمايــة الصحية؛
ويصــب أربــاب العمــل ،مــن جانبهــم ،اهتمامهــم على مدونة الشــغل.

موضوع اإلنتاج والتنمية
•المالحظة
يتفــق ممثلــو العالــم المهنــي حــول التجــزيء العميــق لالقتصــاد المغربــي .وتتبايــن التفســيرات فــي هــذا اإلطــار:
التقاســم غيــر المتســاوي للثــروات بيــن الرأســمال واألجــر (النقابــات) ،وبيــن المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة
والصغيــرة جــدا والفاعليــن الكبــار (الغــرف المهنيــة) ،التمييز على حســاب القطاعــات التقليدية ولصالــح القطاعات
الناشــئة ،وبشــكل عــام ،نظــام تحفيــزي يعتبــر غيــر عــادل عمومــا وذا فعاليــة محــدودة (أربــاب العمــل).

•االنشغاالت والمقترحات
يجتمــع ممثلــو العالــم المهنــي والشــركاء االجتماعيــون حــول انشــغال واحــد :ارتفــاع حجــم القطــاع غيــر
المهيــكل ،المســبب "لهشاشــة عالــم الشــغل" بالنســبة للنقابــات ،والــذي يشــكل "تنافســا غيــر صحــي" بالنســبة
ألربــاب العمــل .وتنصــب االختالفــات فــي الــرؤى حــول العوامــل المســؤولة عــن حجــم هــذا القطــاع :فالنقابــات
تشــير بأصابــع االتهــام إلــى "وجــود قطــاع غيــر مهيــكل داخــل القطــاع المهيــكل يوفــر التنافســية الالزمــة
للمقــاوالت المصــدرة للخــارج" ،فــي حيــن يحمــل أربــاب العمــل ،مــن خــال اســتقراء مســاهمتهم ،المســؤولية
للســلطات العموميــة التــي تقبــل بوجــود "قطــاع غيــر مهيــكل مــن منطــق الحفــاظ علــى االســتقرار االجتماعــي"،
بينمــا تعــزو الغــرف المهنيــة الزحــف المتواصــل لالقتصــاد غيــر المهيــكل ،إلــى تهميــش المقــاوالت الصغــرى
والمتوســطة والصغيــرة جــدا لصالــح المقــاوالت الكبــرى فــي إطــار سياســات الدعــم.
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ويتفــق الفاعلــون بشــأن ضــرورة إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل إال أنهــم يختلفــون حــول وتيــرة هــذا اإلدمــاج:
عبــر إدمــاج "مواكــب" و"تدريجــي" بالنســبة للنقابــات والغــرف المهنيــة التــي تقتــرح إطــاق "تفكيــر شــامل"
علــى أعلــى مســتوى حــول الموضــوع ،فــي حيــن يدعــو ممثلــو أربــاب العمــل لمحاربــة "مباشــرة" لهــذا القطاع،
جاعليــن مــن هــذا االقتــراح أحــد اإلجــراءات الجذريــة إلعــادة الثقــة ومقترحيــن لسلســلة مــن التدابيــر تجمــع بيــن
اإلكــراه والتحفيــز.
وثمــة انشــغال ثــان يجمــع الفاعليــن :ضــرورة تقويــة االبتــكار والبحث-التطويــر ،بحيــث تدعــو القطاعــات
الناشــئة ،مــن خــال مســاهمتها ،إلــى "تحريــر الطاقــات فــي االبتــكار" ،فــي حيــن عبــرت القطاعــات المتطــورة،
خــال الزيــارات الميدانيــة ،عــن قناعتهــا فــي إمكانيــة تموقــع المغــرب كبلــد للمنتوجــات التقنيــة يســتخدم
التكنولوجيــا األكثــر تقدمــا "مــع مجهــود إضافــي فــي ميــدان االبتــكار".
فــي نفــس اإلطــار ،عبــر ممثلــو العالــم الفالحــي عــن تطلعــات كبــرى فــي مجــال البحث-التطويــر ،خاصــة فــي
مجــال تطويــر السالســل الفالحيــة الناشــئة ،داعيــن فــي هــذا الصــدد إلــى التنســيق الوثيــق بيــن الجامعــات
(فدراليــة الغــرف المهنيــة) .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد عبــروا عــن قلقهــم البالــغ مــن فقــدان المعــارف علــى
إثــر تقاعــد الباحثيــن وهجــرة األدمغــة التــي تمــس المهندســين الشــباب والمهندســين الزراعييــن المغاربــة.
وبصفــة أعــم ،تدعــو منظمــات أربــاب العمــل ،مــن جانبهــا ،إلــى تطويــر بحــث تطبيقــي تســهم فيــه الدولــة
والقطــاع الخــاص .ويعكــس هــذا االهتمــام باالبتــكار الطموحــات المشــتركة مــن أجــل رفــع قيمــة االقتصــاد
المغربــي.
ويهــم االنشــغال الثالــث ،األكثــر ارتباطــا بالفاعليــن فــي العالــم المهنــي ،اندمــاج الســوق ،الــذي تختلــف طــرق
التعبيــر عنــه باختــاف الفاعلين:
عبــر ممثلــو فدراليــات الغــرف المهنيــة بإلحــاح علــى طلــب مواكبــة المتعامليــن الصغــار والفاعليــن المحلييــن
• َّ
مــن أجــل تســريع وتوطيــد وتكثيــف اندماجهــم بالســوق :موضوعــان يثيــران االهتمــام ،ويتمثــان فــي
آليــات ماليــة مالئمــة (قــروض غيــر مضمونــة) وكــذا الدعــم غيــر المباشــر عبــر الطلبيــات العموميــة.
•بالنســبة لألنشــطة التقليديــة (الصناعــة التقليديــة والفالحــة) ،تــم التعبيــر عــن بعــض االنتظــارات لتعزيــز
جاذبيــة مناطــق اإلنتــاج والتســويق مــع تهيئــة مناطــق لألنشــطة الخاصــة ،وللمســاعدة علــى تطويــر
سالســل جديــدة وتقويــة المهــارات التدبيريــة للمهــن التقليديــة (المحاســبة( )... ،فدراليــات الغــرف المهنيــة).
•يدافــع أربــاب العمــل عــن إحــداث عالمــة المغــرب وتقييــس العالمــة التجاريــة " ،"Moroccoوهــي الطموحــات
التــي تتماشــى مــع اســتراتيجية اإلنعــاش االقتصــادي ،التــي دافــع عنها أربــاب العمل من خالل مســاهماتهم،
والتــي يجــب أن ترتكــز علــى االســتثمار (المحلــي والخارجــي) ،مــع تركيــز قوي علــى القطاعــات المصدرة.
وبغــض النظــر عــن االنشــغاالت األكثــر خصوصيــة ،تلتقــي جميــع المســاهمات حــول صعوبــات الولــوج إلــى
التمويــات مــن طــرف المقــاوالت .كمــا تمــت إثــارة مســألة إصــاح نظــام الجبايــات علــى مســتوى جميــع
المســاهمات ،ولــو بطريقــة فئويــة.
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موضوع الحكامة ودولة الحق والقانون
•المالحظة
ثمــة قلــق مشــترك :تدهــور منــاخ الثقــة .وتتعــدد التفســيرات فــي هــذا اإلطــار" :تعــدد مصــادر التعســف"
و"منظومــة للعدالــة معقــدة تســودها التأويــات" (أربــاب العمــل)؛ نقــص فــي "وضــوح" السياســات العموميــة
(غــرف التجــارة) و"عــدم تحديــد الهــدف األســمى" (أربــاب العمــل)؛ أو كذلــك "تعميــق الفــوارق فــي الدخــل"
(النقابــات).
لكن الجميع يتفق حول ضرورة حتمية :توضيح قواعد العملية االقتصادية وتحسين الحكامة االقتصادية.

•االنشغاالت
تفضــي المالحظــة أعــاه إلــى انشــغال مشــترك يتمحــور حــول العالقــة مــع اإلدارة ،حيــث هنــاك إجمــاع حــول
كونهــا تعرقــل نمــاء المؤهــات االقتصاديــة ،وذلــك بطريقتيــن:
•"العراقيــل اإلداريــة" و"تعــدد القوانيــن التــي تعيــق نشــاط المقــاوالت" و"تعــدد الفاعليــن (منتخبــون،
جمعيــات ،وكاالت عموميــة)" ،توجــد كلهــا فــي صلــب االنشــغاالت وتترجــم إحساســا بعــدم وضــوح إطــار
تقنيــن االقتصــاد؛
•عالقــة عــدم الثقــة تجــاه المتعامليــن الخــواص :اشــتكى المشــاركون فــي جلســات اإلنصــات ،نقــص انفتــاح
اإلدارة علــى محيطهــا االقتصــادي ،حيــث عبــر أحــد المصنعيــن عــن تطلــع المتعامليــن إلــى تغييــر فــي ثقافة
اإلدارة ،إذ "يجــب أن يتســم الحــوار مــع الســلطات العموميــة بمقاربــة إيجــاد الحلــول للفاعليــن الصناعييــن،
وليــس بمقاربــة انعــدام الثقــة والريبــة" (زيــارة ميدانيــة بطنجــة المتوســط ،فبرايــر .)2020
كشــفت جلســات اإلنصــات عــن تطلــع مشــترك للفاعليــن بالعالــم المهنــي إلــى تغييــر لثقافــة التعامــل يتجــه
نحــو تشــاور وتعــاون أكثــر .فضــا عــن ذلــك ،هنــاك توصيــة تقاســمها الجميــع :وهــي نــزع الصفــة الماديــة عــن
عمليــات التفاعــل مــع الدولــة عبــر تســريع وتيــرة الرقمنــة ،والــذي يمــر مســبقا عبــر "رجــة لتبســيط المســاطر"
(أربــاب العمــل).
يوحــد انشــغال ثــان الفاعليــن :توطيــن ترابــي أقــوى للسياســات االقتصاديــة .حيــث بــرز نوعــان مــن االهتمامات،
ينصــب األول علــى الجهوية:
•يعتبــر أربــاب العمــل أن الجهــة هــي مــكان التخصيــص القطاعــي االقتصــادي ويدعــون ،مــن خــال
مســاهمتهم ،إلــى "تبنــي اختيــارات قطاعيــة مختلفــة حســب الجهــات" ،وهــو مــا يعتبرونــه شــرطا لتتبــع
أفضــل للسياســات القطاعيــة والتســاقها العــام؛
•يــرى ممثلــو الغــرف المهنيــة أن الجهــة هــي مــكان القــرار االقتصــادي ،حيــث يؤكــدون علــى "مقاربــة محليــة
لالقتصاد"؛
•وأخيــرا ،تبقــى الجهــة المــكان األنســب لبنــاء العالقــة بيــن المقاولــة والجامعــة ،فــي نظــر المصنعيــن الذيــن
تــم اللقــاء بهــم خــال الزيــارات الميدانيــة ،والذيــن عبــروا عــن انشــغال كبيــر يتمثــل فــي مالءمــة مســالك
التكويــن الجامعــي للحاجيــات االقتصاديــة المحليــة.
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فيمــا يخــص التوطيــن الترابــي ،يركــز اهتمــام ثــان علــى تثميــن المجــاالت الترابيــة ،خاصــة العالــم القــروي:
ُيترجــم ذلــك عبــر االهتمــام باالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي باعتبــاره رافعــة أساســية لخلــق الثــروة علــى
صعيــد المجــاالت الترابيــة تســتجيب للطمــوح ،المعبــر عنــه مــن طــرف الممثليــن المحلييــن للعالــم المهنــي،
والمتمثــل فــي إخــراج العالــم القــروي مــن وضعيــة "الــكل فالحــي" (الغــرف المهنيــة ،الجمعيــات المهنيــة).
تجــدر اإلشــارة أخيــرا إلــى أن جميــع الفاعليــن بالعالــم المهنــي يســائلون دور الدولــة فــي االقتصــاد :فرغــم أن
الجميــع يتفــق حــول ضــرورة تقويــة وظائفهــا فــي ميدانــي التقنيــن والتخطيــط ،تــم التعبيــر بالمقابــل علــى
اختالفــات قويــة بشــأن نطــاق تدخــل الدولــة فــي االقتصــاد:
•يدعــو أربــاب العمــل إلــى انســحاب الدولــة مــن قطاعــات التنفيــذ العملــي ،داعيــن إلــى " تنفيــذ عملــي أقــل
وتقنيــن أكثــر"؛
•يدافــع الشــركاء االجتماعيــون والغــرف المهنيــة وممثلــو العالــم الفالحــي علــى الحفــاظ علــى دور الدولــة في
المجــاالت االجتماعيــة (المرافــق العمومية.)... ،

 .دجلسات اإلنصات إلى المؤسسات ومساهماتهن
1.نظرة حول المنهجية
•حول جلسات اإلنصات
يتعين التمييز بين فئتين من الفاعلين:
•المؤسسات الدستورية ،وهيئات التقنين والهيئات الحكومية؛
•المؤسسات العمومية ،واإلدارات المركزية والمصالح الخارجية.
انصــب االســتماع إلــى الفئــة األولــى علــى اإلطــار العــام لممارســة الفعــل العمومــي وقيادتــه وتقنينــه :رغــم
أن جلســات االســتماع ركــزت علــى مجــال تدخــل كل طــرف علــى حــدة ،إال أنهــا أبــرزت مواضيــع ذات اهتمــام
مشــترك تهــم الســير المؤسســاتي العــام.
فــي حيــن تمــت دعــوة مكونــات الفئــة الثانيــة ،إلــى التطــرق إلــى نقــاط محــددة تتعلــق بمجــال تخصــص وخبــرة
كل مكــون منهــا ،لكــن نتائــج االســتماع أبــرزت إشــكاليات مشــتركة ترتبــط بالتنفيــذ العملــي للفعــل العمومــي.

•حول تقديم النتائج
رتبــط خالصــات عمليــة اإلنصــات للفاعليــن المؤسســاتيين بمخرجــات اإلطــار العــام للحكامــة المؤسســاتية
والعموميــة :حيــث تــم اســتثمار هــذه الخالصــات فــي صياغــة توجهــات ومحــاور تفكيــر اللجنــة .وقــد تمــت معالجة
النقــاط الخاصــة ذات العالقــة المباشــرة مــع ميــدان اختصــاص كل فاعــل مــن الفاعليــن فــي إطــار خصوصــي
أكثــر لورشــات عمــل اللجنــة .وبهــذا ،تمحــورت عمليــة تقديــم الخالصــات فقــط حــول االنشــغاالت المشــتركة
بيــن الفاعليــن كمــا بــرزت خــال جلســات اإلنصــات :بمعنــى أنهــا منظمــة حســب فئــات المؤسســات التــي تــم
االســتماع إليهــا.
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•حول المؤسسات التي تمت مقابلتها
.1المؤسسات الدستورية وهيئات التقنين والهيئات الحكومية
•النيابة العامة

•الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري

•المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

•الهيئة الوطنية لتقنين المواصالت

•مجلس المنافسة

•بنك المغرب

•مجلس الجالية المغربية بالخارج

•المندوبية السامية للتخطيط

•المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي والتقنــي

•اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة وحمايــة المعطيــات
ذات الطابــع الشــخصي

•مؤسسة الوسيط

•الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة
ومحاربتها

•المجلس األعلى للحسابات
•المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

•المجلس األعلى للسلطة القضائية

.2المؤسسات العمومية ،واإلدارات المركزية والمصالح الخارجية

مؤسسات ووكاالت عمومية

القطاعات الوزارية

•المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة ،الوكالــة
المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ،الوكالــة المغربيــة
للطاقــة المســتدامة ،وكالــة التنميــة الرقميــة،
()...

الداخليــة ،االقتصــاد والماليــة ،تحديــث اإلدارة،
الصناعــة ،الفالحــة)...( ،
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2.خالصات جلسات االستماع مفصلة حسب نوعية المؤسسات

موضوع الحكامة المؤسساتية واإلدارة
المؤسسات الدستورية ،وهيئات التقنين والهيئات الحكومية
يلتقــي الفاعلــون حــول نفــس المالحظــة :عالقاتهــم العســيرة مــع الهيئــات األخــرى حيــث شــددوا
جميعهــم علــى صعوبــة ممارســة صالحياتهــم ضمــن الحقــل السياســي والمؤسســاتي واإلداري .وقــد
أثيــرت خــال جلســات اإلنصــات ثالثــة أنــواع مــن التفســيرات:
•التأخيــر الــذي عرفتــه مأسســة بعــض الهيئــات وبعــض الصالحيــات الدســتورية :عبــر فــي هــذا اإلطــار،
األعضــاء الســابقون للجنــة مراجعــة الدســتور ،خــال االســتماع لهــم ،عــن اإلشــكالية المرتبطــة باإلعمــال
الفعلــي للدســتور والتفاوتــات بيــن روح الدســتور وتنفيــذه علــى أرض الواقــع.
•نقــص فــي الوســائل وضــرورة التوفــر علــى كفــاءات ومهــارات جديــدة :أشــار مجلــس المنافســة ،علــى
ســبيل المثــال ،إلــى نقــص فــي اإلمكانيــات الماليــة فــي حيــن أنــه يعالــج قضايــا جســيمة تتطلــب بنيــات
استشــارية وكفــاءات قويــة لمواجهتهــا.
•ميــزان القــوى بيــن ســلط الفاعليــن :يبــدو أن تأكيــد دور الهيئــات الدســتورية يفــرض إعــادة ترتيــب
مؤسســاتي لــم تتقبلهــا جميــع الهيئــات (الســلطة التنفيذيــة ،الحقــل الحزبــي ،البرلمــان ،المجتمــع المدنــي،
 )...فــي حيــن أن غيــاب صالحيــات ُم َمأسســة والنقــص فــي الوســائل يضعــف الفاعليــن الدســتوريين
والمكلفيــن بالتقنيــن فــي صراعــات تنافســية.
إذا كانــت التفســيرات متعــددة ،وتختلــف أحيانــا حســب كل هيئــة ،فــإن الصعوبــات المذكــورة تؤثــر
علــى الفاعليــن المؤسســاتيين فــي ممارســة مهامهــم :هكــذا تشــتكي الهيئــات الدســتورية مــن قلــة
االهتمــام بتقاريرهــا وآرائهــا وتدخالتهــا ،ومــن البــطء الــذي يطبــع آليــات التعــاون وأخــذ أعمالهــا بعيــن االعتبــار.
وتعبــر هــذه الهيئــات عــن إحباطهــا أمــام صعوبــة ممارســة صالحياتهــا :يتعلــق األمــر ،فــي نظرهــا ،بضمــان
اإلعمــال التــام لســلطاتها أكثــر مــن الرفــع مــن اختصاصاتهــا القســرية.
ويؤثــر الحــد مــن صالحياتهــا تأثيــرا بالغــا علــى النظــرة الخارجيــة تجاههــا :حيــث تمنعهــا هــذه النظــرة مــن القيــام
بأدوارهــا كاملــة وتؤثــر أيضــا علــى صــورة ســير العمــل المؤسســاتي ،ممــا يعكــس ،خارجيــا ،إحساســا بعــدم
تطبيــق وعــود دســتورية ويغــذي فــي نفــس الوقــت عــدم الثقــة بالمؤسســات.

المؤسسات العمومية ،اإلدارة المركزية ،والمصالح الالمتمركزة
أبانت خالصات جلسات اإلنصات عن اهتمامين مشتركين:
يتعلــق األول بنقــص فــي المــوارد البشــرية المؤهلــة :ال تســتثني هــذه الظاهرة أي مســتوى من مســتويات
اإلدارة ،حيــث تعانــي اإلدارة المركزيــة مــن نقــص جاذبيــة الوظيفــة العموميــة وغيــاب جســور بيــن القطاعيــن
الخــاص والعــام مــن شــأنها ضمــان حركيــة الكفــاءات :يتفــق الفاعلــون فــي االعتــراف بمحدوديــة "سياســة خلــق
الــوكاالت" لتجنــب المشــاكل المرتبطــة بالتوظيــف وتدبيــر المــوارد البشــرية .ويتفاقم النقص فــي الكفاءات على
مســتوى اإلدارات الالممركــزة والالمركزيــة :حيــث ينضــاف ضعــف المــوارد الماليــة إلــى ضعــف جاذبيــة المجــاالت
الترابيــة ،خاصــة مــن ناحيــة جــودة العيــش وعــرض الخدمــات العموميــة ،ممــا يعقــد جلــب الكفــاءات والمواهــب.
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ويهــم االنشــغال الثانــي الســمعة غيــر الطيبــة للوظيفــة العموميــة .فصورتهــا المتدهــورة المتداولــة بيــن
المواطنيــن ،ونقــص الثقــة مــن لــدن المواطنيــن والمتعامليــن يؤثــران ســلبا علــى الفاعليــن :تظهــر جلســات
اإلنصــات إدارة فاقــدة للثقــة فــي نفســها تتســاءل عــن مكانتهــا فــي عمليــة التطــور العــام للبــاد ،كمــا تبــرز
طموحــا تقتســمه جميــع مســتويات اإلدارة ،يتمثــل فــي خطــاب جديــد وفــي تثميــن الصالــح العــام والفاعليــن
الضامنيــن لــه.
تــم تســجيل انشــغال خــاص بالمؤسســات العموميــة يتعلــق بصعوبــة التوفيــق بيــن البعــد التدبيــري
لمهامهــم والعالقــة بالوصايــة وقواعــد التســيير الملزمــة التــي تفرضهــا الوصايــة الماليــة (ال ُتحمــل المســؤولية).
كل هــذه المتطلبــات تضغــط علــى اإلدارة ،خاصــة العامليــن بـ"الصفــوف األماميــة" الذيــن يتفاعلــون مــع
المرتفقيــن ،مواطنيــن أو مقــاوالت .وهــي الصعوبــة التــي تــزداد تعقيــدا ،مــن جــراء انتظــارات المواطنيــن القوية
فيمــا يخــص حســن األداء وفعاليــة المرافــق العموميــة ،والذيــن يطالبــون بمزيــد مــن الســرعة واالنســيابية فــي
اتخــاذ القــرار

 .هجلسات اإلنصات إلى المواطنين والمؤسسات بالمجاالت الترابية
1.جلسات اإلنصات إلى المواطنين بالمجاالت الترابية
•حول االستماع
أولــت اللجنــة اهتمامــا خاصــا النشــغاالت المواطنيــن القاطنيــن بالعالــم القــروي والبلــدات الصغيــرة باألقاليــم،
عبــر تنظيــم عــدة زيــارات ميدانيــة ،ســجلت خاللهــا مــا مجموعــه  20جلســة إنصــات للفاعليــن المحلييــن ،حيــث
اعتمــدت اللجنــة علــى النســيج الجمعــوي المحلــي لتعبئــة وإشــراك ســاكنة هــذه المناطــق.
وقد أبانت جلسات اإلنصات بالمجاالت الترابية عن انشغالين أساسيين:
.1تنميــة اقتصاديــة يعوقهــا غيــاب وســائل المواكبــة ومســاطر إداريــة غيــر مالئمــة للخصوصيــات الترابيــة
وتخطيــط مبرمــج خــارج المجــاالت الترابيــة المعنيــة؛
.2نقــص فــي االستشــارات واالنفتــاح علــى المجتمــع المدنــي :يعبــر الفاعلــون عــن رغبتهــم فــي انبثــاق حلــول
محليــة تبــرز مــن اإلنصــات للســكان المعنييــن وفــي نهــج مقاربــة للسياســات تنطلــق مــن األســفل.
وقــد كانــت جلســات اإلنصــات موضــوع تقديــم خــاص علــى اعتبــار أنهــا تبــرز انشــغاالت محــددة أو علــى األقــل
تــم التعبيــر عنهــا بكثافــة أكثــر قــوة .وتــم ترتيــب خالصــات اإلنصــات حســب درجــات األولويــة المعبر عنهــا محليا.
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•خالصة مفصلة

مواضيع الصحة والتربية والتنقل
•المالحظة
تجتمــع آراء المواطنيــن المعبــر عنهــا بالعالــم القــروي حــول مالحظــة مشــتركة :ضعــف التجهيــز .اشــتكى الجميــع
مــن نقــص الخدمــات العموميــة ،وفــي حالــة توفــر البنيــات التحتيــة والتجهيــزات ،عــدم مالءمــة قدراتهــا لحاجيــات
المواطنيــن وكــذا غيــاب عــرض للخدمــات بالجــودة المطلوبــة.

•االنشغاالت
يبــرز الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة باعتبــاره االنشــغال األكثــر إلحاحــا فــي المناطــق النائيــة .حيــث
تبلــور تعبيــر المواطنيــن ،فــي الجهــات التــي تمــت زيارتهــا ،فــي نقطتيــن :مــن جهــة ،غيــاب هيــاكل للعــاج
متاحــة لســاكنة المراكــز الصغيــرة والدواويــر الذيــن يضطــرون للتنقــل إلــى المدينــة مركــز اإلقليــم أو الجهــة،
ومــن جهــة أخــرى ،ضعــف أعــداد العامليــن فــي ميــدان الصحــة كمــا وكيفــا ،علــى الصعيــد الجهــوي (جلســات
اإلنصــات ،تارودانــت ،ديســمبر.)2020

"كيف يمكن لممرض أن يتكلف بـ 74قرية علما أن كل يومين أو ثالث أيام تحصل  4أو 5
والدات .ال نتوفر على أي ممرض أو طبيب بالجماعة .يجب التنقل إلى تارودانت ،وهو األمر
الذي ليس بيسير بسبب وسائل التنقل ،وحتى في تارودانت ،ال توجد أسرة بالعدد الكافي
في المستشفى"
مشارك في جلسات اإلنصات ،تاليوين ،يناير .2020

ضعــف العــرض التربــوي ،هــو ثاني االنشــغاالت التي يتقاســمها المشــاركون :ويتســم بضعف البنيــات التحتية
والوســائل والمــوارد البشــرية وبظــروف تعلــم شــاقة .وقــد بــرزت بقــوة ثــاث إشــكاليات بالجماعــات القرويــة التي
زارتهــا اللجنة:
•عــدم توفــر عــدة دواويــر علــى المدرســة االبتدائيــة وال الثانويــة اإلعداديــة أو التأهيليــة قريبــة منهــا ،ممــا
يجعــل التالميــذ يقطعــون مســافات قــد تبلــغ  20كلــم للوصــول إليهــا ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى االنقطــاع
المبكــر عــن الدراســة (جلســة اإلنصــات ،أســجن)
•تجميــع تالميــذ عــدة مســتويات دراســية بنفــس القاعــة ،ممــا يحــد مــن قــدرة المدرســين علــى توفيــر تعليــم
جيــد (جلســة اإلنصــات ،تاليوين)
•ال تشــجع البرامــج الدراســية علــى اندمــاج المتعلميــن فــي محيطهــم :فــي تارودانــت ،تــم التطــرق بإلحــاح
إلــى مشــكل اللغــة األمازيغيــة التــي ال يتقنهــا المدرســون.
العراقيــل المرتبطــة بالتنقــل :تمــت إثــارة نوعيــن مــن المشــاكل ،النقــص فــي الطــرق وفــي وســائل التنقــل،
حيــث تشــكل عزلــة المناطــق القرويــة والجبليــة ،وضعــف شــبكة الطرقــات مــن حيــث كثافتهــا وجودتهــا وربطهــا
بالشــبكة الوطنيــة والمراكــز الحضريــة الكبــرى ،عائقــا كبيــرا فــي وجــه ديناميــة المجــاالت الترابيــة وجاذبيتهــا،
األمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــا علــى تطويــر أنشــطة اقتصاديــة مســتدامة ،كالســياحة أو تســويق المنتوجــات
المحليــة ،ويفاقــم مــن مشــاكل الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة ،مثــل صعوبــة الولــوج إلــى المراكــز الصحيــة.
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موضوع التشغيل وخلق الثروة
•المالحظة
يتفــق الجميــع حــول عــدم قــدرة الفالحــة لوحدهــا علــى حــل صعوبــات العالــم القــروي ،مبرزيــن رغبــة فــي
إيجــاد أنشــطة أخــرى مــدرة للدخــل .وتتــم ترجمــة ذلــك عبــر إرادة مشــتركة الســتغالل أفضــل للثــروات الماديــة
والالماديــة الكبــرى التــي تتوفــر عليهــا الجهــات والمجــاالت الترابيــة .وقــد أبــرزت جلســات اإلنصــات طموحــات
للتمكيــن الذاتــي للمجــاالت الجهويــة وللســاكنة.

•االنشغاالت
يشــكل غيــاب وســائل المواكبــة عائقــا أمــام الفــرص االقتصاديــة .فــي شفشــاون كمــا فــي تارودانــت،
يتفــق الجميــع حــول توفــر قطاعــات ذات مؤهــات مهمــة ،كقطــاع الســياحة ،إال أنهــا تبقــى غيــر مســتغلة
بالشــكل الكافــي :حيــث تعانــي مــن نقــص تكويــن مهنيــي القطــاع وعــدم إمكانيــة تثميــن التــراث المحلــي.
فــي نفــس الســياق ،تســتفيد األنشــطة المــدرة للدخــل كالصناعــة التقليديــة وزراعــة المنتوجــات المحليــة
والفالحــة البيولوجيــة مــن دعــم ضعيــف لتنميتهــا وولوجهــا إلــى األســواق .وقــد تمــت اإلشــارة فــي العديــد مــن
ـتهدف قصــد
المناســبات ،إلــى ضــرورة تطويــر االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،مــع طلــب محـ َّـدد لتكويــن مسـ َ
معالجــة نقائــص المواكبــة التــي تعانــي منهــا التعاونيــات .وعبــرت النســاء ،المحــرك ألساســي لهــذا القطــاع مــن
االقتصــاد ،خــال حصــص االســتماع ،علــى شــعورهن باإلحبــاط بالنظــر إلــى محدوديــة ولوجهــن إلــى البنيــات
التحتيــة والتمويــات والتكويــن.

"تزخر المنطقة بالثروات الطبيعية ،لن يكون هناك أي مشكل لجلب السياح بما أن الناس
يفدون من كل نواحي العالم لزيارة الضريح "
مشارك في جلسة اإلنصات إلى المواطنين ،أسجن ،فبراير .2020

المســاطر اإلداريــة غيــر مالئمــة بالشــكل الكافــي :إنهــا ثقيلــة وطويلــة وغيــر مالئمــة للســياق المحلــي ،كمــا
تــم ترديــد ذلــك عــدة مــرات .إن تعقــد معاييــر الولــوج إلــى اإلعانــات الماليــة يجعلهــا صعبــة المنــال بالنســبة
لبعــض فئــات المســتفيدين ،كمــا يحــد التمركــز الشــديد لإلجــراءات المتعلقــة بهــا من أخــذ الخصوصيــات المحلية
بعيــن االعتبــار.
تخطيــط اقتصــادي ينجــز فــي غيــاب الســاكنة :فــي كل األماكــن ،يعانــي تخطيــط المشــاريع التنمويــة مــن
قصــور فيمــا يخــص الرؤيــة االســتراتيجية واالنفتــاح علــى المجتمــع المدنــي :يــردد جميــع الفاعليــن الجمعوييــن
الذيــن تــم االلتقــاء بهــم نفــس الخطــاب؛ مفــاده أن المشــاريع التــي أطلقهــا الفاعلــون المحليــون تصطــدم
بضعــف مواكبــة الســلطات العموميــة مــن جهــة ،ومــن االســتفادة الضعيفــة للســلطات العموميــة مــن المشــاريع
تفتــت المجهــودات وإهــدار المــوارد.
القائمــة ،ممــا يــؤدي إلــى ُّ
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•اإلنصات بالمراكز الصغيرة
تميــزت تعابيــر المواطنيــن بالمراكــز الصغيــرة بتطرقهــا للمســائل المتعلقــة بقابليــة الســكن .وقــد ركــزت علــى
عــرض الخدمــات العموميــة  -كمــا فــي ســائر جلســات اإلنصــات ،لكــن نقــص التجهيــزات الحضريــة وتدهورهــا
هــو الموضــوع الــذي ركــزت عليــه االســتماعات بالمــدن الصغيــرة :يغــذي هــذا األمــر شــعورا باالنحــدار االجتماعــي
وفقــدان المــدن المتوســطة لقابليــة الســكن فيهــا (.)...
هكــذا ،ورغــم أن الصحــة والتعليــم يمثــان انشــغالين مشــتركين يتصــدران األولويــات ،فــإن غيــاب فضــاءات
ثقافيــة وفضــاءات لألنشــطة والبرمجــة الثقافيــة قــد تــم إثارتــه بمناســبة كل لقــاء بالمراكــز الصغيــرة.

"بالنسبة لوزان ،فإن البنيات التحتية األساسية للعيش الكريم ال وجود لها :ال توجد مكتبة،
فإن احتجت كتابا ال أجده هنا ،يجب أن أطلبه من الرباط أو من مدينة أخرى كبيرة .وال توجد
أيضا معاهد موسيقية وال جمعيات وال مدارس عليا .إن الشخص الذي يقطن بمدينة وزان
وال يتوفر على اإلمكانيات لمتابعة دراسته بالرباط أو طنجة سيضطر إلى وقف دراسته"
(مشارك في جلسة اإلنصات إلى المواطنين ،وزان ،فبراير .)2020
يعكــس هــذا بصفــة عامــة االنشــغال بجــودة إطــار المعيشــة :أظهــرت جلســات االســتماع شــعور مشــترك
بتدهــور اجتماعــي (انحــدار طبقــي) الــذي وســم التعبيــر عــن المواطنــة فــي القــرى الصغيــرة والمــدن المتوســط،
مصحوبــا بالشــعور أن هــذه المــدن لــم تعــد بنفــس الجــودة الحضريــة التــي كانــت عليهــا ســابقا.
يلتقــي الــكل حــول مســألة التنقــل التــي ُتطــرح بشــكل خــاص فــي المــدن الصغيــرة ،مــع اختــاف طــرق طرحهــا
حســب أماكــن إقامــة المشــاركين :حيــث أن العالقــات المفصليــة بيــن المجــاالت الترابيــة والتجمعــات والمــدن
مراكــز األقاليــم والجهــات والمناطــق القرويــة ،ومشــكل النقــل المدرســي ،وخدمــة النقــل إلــى الضواحــي ،كانــت
كلهــا فــي صميــم اهتمامــات المواطنيــن.

"تعاني تاونات من العزلة بسبب الشبكة الطرقية ،خاصة الطريق التي تربطها بفاس التي
يجب تحويلها إلى طريق سريع أو على األقل إلى طريق مثلث .يجب فك عزلة الدواوير
المجاورة لتاونات حتما ،أي ربط اإلقليم بعاصمة الجهة فاس .على سبيل المثال ،إذا أراد أي
واحد التوجه إلى المستشفى بفاس ،ال توجد أي وسيلة للنقل الطبي (سيارة اإلسعاف)"
مشاركة ،اللقاء مع المواطنين ،تاونات ،مارس .2020

فضــا عــن هــذا ،تــم التعبيــر عــن غيــاب الفــرص االقتصاديــة بطريقــة أكثــر شــدة :ويرتبــط هــذا الغيــاب دائمــا
بضــرورة الهجــرة التــي ينظــر لهــا تبعــا لذلــك كإكــراه.

"إن نقص المصانع والمقاوالت يدفع الحاصلين على الشواهد إلى الهجرة إلى المدن الكبرى
كالرباط والدار البيضاء للبحث عن عمل"
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2.جلسات اإلنصات إلى المؤسسات بالمجاالت الترابية
تــم إيــاء اهتمــام خــاص للجهــة كإطــار للمبــادرة :تجســد هــذا عبــر تنظيــم سلســلة لقــاءات مؤسســاتية مــع
الجهــات االثنتــي عشــر للمغــرب ،تمحــورت حــول الحيــاة االقتصاديــة للجهــات .وتحــاول خالصــات جلســات اإلنصات
إبــراز مجالــي االنشــغاالت الكبــرى التــي يلتقــي حولهــا الفاعلــون المؤسســاتيون بمختلــف الجهــات.
انشغال مشترك :الحاجة إلى الكفاءات
تعــود نفــس اإلشــكالية بقــوة علــى صعيــد جميــع الجهــات :الحاجــة إلــى الكفــاءات والمــوارد البشــرية المؤهلــة.
وقــد تــم التعبيــر عــن هــذه الحاجــة ســواء مــن طــرف ممثلــي المؤسســات أو ممثلــي العالــم االقتصــادي:
•تعتبــر المجموعــة األولــى أن نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة يعــوق حســن ســير الجماعــات الترابيــة ويحــد
مــن قدرتهــا علــى العمــل خاصــة فــي مجــال البحــث عــن التمويــل وتطويــر الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
والخاص؛
•بالنســبة للمجموعــة الثانيــة ،فــإن غيــاب المــوارد البشــرية المؤهلــة يؤثــر ســلبا علــى جاذبيــة المجــاالت
الترابيــة" ،ال يأتــي المســتثمرون إذا لــم يــروا أن الجهــة تتوفــر علــى الكفــاءات لتنميــة مصانعهــم" (لقــاء
جهــوي ،وجــدة ،ســبتمبر )2020؛
•فــي المناطــق األكثــر عزلــةُ ،ينظــر إلــى غيــاب المــوارد البشــرية المؤهلــة كعامــل مــن عوامــل عدم المســاواة
بيــن الجهــات (لقــاء جهــوي ،درعــة تافياللت ،ســبتمبر .)2020
تــم التعبيــر عــن رغبــات حــول ضــرورة تقويــة الربــط ،علــى المســتوى الجهــوي ،مــا بيــن الجامعــة واإلدارة
الجهويــة والفاعليــن االقتصادييــن الجهوييــن ،ممــا ينــم عــن صعوبــة خلــق التــآزر والتكامــل علــى المســتوى
األفقــي ،بيــن الفاعليــن وتصــور الجهــة كبيئــة منظوماتيــة .بــرزت ثالثــة نقــط هامــة:
•مالءمــة التكوينــات والمســارات التعليميــة للخصائــص الترابيــة ولحاجيــات القطاعــات االقتصاديــة
االســتراتيجية والبنيــات العموميــة واإلدارات الترابيــة.
•تمكيــن الجامعــة مــن لعــب دور أكبــر ،علــى صعيــد الجهــات ،فــي ميــدان البحــث والتطويــر واالبتــكار .ويعتبــر
كثيــرون أن إمكانــات حقيقيــة يتوفــر عليهــا الباحثــون بــكل جهــة إليجــاد الحلــول المناســبة للمشــاكل
الخاصــة بالمجــاالت الترابيــة ،شــريطة انفتــاح أكبــر للجامعــة علــى محيطهــا وإعمــال آليــات مالئمــة لذلــك.
•تــم التعبيــر عــن اهتمــام خــاص باســتقاللية الجامعــة :مــن خــال توجهيــن ،األول يتنــاول المســألة مــن
المنظــور المالــي ،والثانــي يدعــو إلــى اســتقاللية أكثــر علــى مســتوى آليــات دعــم البحــث واالبتــكار (منــح
للبحــث الجهــوي ،تطويــر عقــود  -برامــج بيــن الجامعــة والجهــة.)...،
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فيما يخص خلق القيمة المضافة :انتظارات كبرى لتدخل الدولة
علــى صعيــد كل الجهــات ،تــم التعبيــر عــن انشــغاالت قويــة لتوليــد قيمــة مضافــة ترابيــة عبــر تثميــن المكاســب
وخصائــص المجــاالت الترابيــة .شــكلت سلســلة اللقــاءات الجهويــة مناســبة للتبــادل مــع كل جهــة ،حــول ســبل
التخصــص الممكنــة وشــروط تقويــة خلــق القيمــة علــى مســتوى المجــاالت الترابيــة :تمــت مناقشــة نقــاط
تخــص حقيقــة كل جهــة علــى حــدة.
لكــن وبغــض النظــر عــن الســمات الخاصــة لــكل جهــة ،يتفــق الفاعلــون الترابيــون علــى صنفيــن مــن الصعوبات
ُينظــر إليهمــا كمعيــق إلمكانيــة خلــق الشــروط المواتيــة لتوليــد قيمــة مضافــة علــى الصعيــد الترابي:
	.1تشــتت مراكــز القــرار :فــي كل قطــاع محــدد ،توجــد أجهــزة عديــدة ويتعــدد الفاعلــون دون أن تحــدد
بدقــة أدوارهــم وكيفيــات التنســيق بينهــم؛
	.2غيــاب رافعــات علــى الصعيــد الجهــوي ،إن علــى المســتوى المالــي أو التنظيمــي ،التــي مــن شــأنها
تمكيــن الفاعليــن المحلييــن والجهوييــن مــن أخــذ المبــادرة .بصفــة عامــةَ ،ينظــر إلــى الجهــة كمــكان
لتنفيــذ السياســات العموميــة ،ممــا يولــد انتظــارات وأشــكال مــن الجمــود.
تمت ترجمة ذلك ،خالل اللقاءات الجهوية ،بالتعبير عن انتظارات قوية في مجال تدخل الدولة:
•حــول تحديــد محــاور التنميــة االســتراتيجية :مــن أجــل تحديــد االســتراتيجيات الصناعيــة (اللقــاء الجهــوي
بالشــرق ،ســبتمبر  ،)2020وتحديــد التخصصــات الجامعيــة (اللقــاء الجهــوي بســوس ماســة ،ســبتمبر )2020
أو تحديــد المشــاريع الكبــرى المهيكلــة (اللقــاء الجهــوي لمراكــش آســفي ،ســبتمبر )2020؛
•حــول الالتمركــز والتحويــات الماليــة :ســيطر غيــاب المــوارد علــى النقاشــات خــال اللقــاءات ،والتــي انصبــت
علــى طلــب التحويــات الماليــة أكثــر مــن طلــب االســتقاللية ،علمــا أنــه قليــا مــا تمــت مســاءلة هوامــش
االســتقاللية.
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