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 استجابة للرغبة الملكية السامية التي تضمنها خطاب جاللة الملك

محمد السادس حفظه هللا في افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الوالية 

كل الفرقاء من وإسهام  سيع المشاركةالتشريعية العاشرة، والهادفة إلى تو

أجل وضع نموذج تنموي بديل لسابقه الذي أعلن جاللته قبل ذلك، بأنه 

 بلغ مداه وأنه لم يعد قادرا على إنجاز المهام التنموية المنوطة به.

واقتناعا من حزب الشورى واالستقالل بأن المسعى الملكي السامي  

كل الفاعلين : السياسيين لتوسيع المشاركة في الحوار ومساهمة 

واالقتصاديين واالجتماعيين والناشطين في المجالين الثقافي والحقوقي، 

ينطوي على دالالت إيجابية فيما يتعلق بتفعيل ما ينص عليه دستور 

، وتحديدا فيما يخص المقتضيات ذات الصلة بالحوار 2011المملكة لسنة 

 والجهوية والمحلية، لتقوم والمشاركة الموسعة إزاء السياسات العمومية

، نضع بين على مرتكزات مستوفية لشروط النجاح االستراتيجية التنموية

 يدي اللجنة الموقرة المنوط بها إعداد نموذج تنموي جديد هذه المذكرة.
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هذا مع التنويه إلى أننا حاولنا فيها االختصار قدر اإلمكان خاصة  

اللجنة ما يكفي من التقارير فيما يتعلق بالتشخيص، علما منا أن أمام 

 .الرسمية الوطنية وتقارير المنظمات الدولية

ولذا فقد حاولنا التركيز على االختالالت التي نعتبر أنها كانت سببا   

وقصوره عن بلوغ األهداف السابق التنموي  النمودج لرئيسيا في فش

 المتوخاة منه.
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دعا جاللة الملك في  2018 في التاسع عشر من فبراير من سنة  

الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني 

الدولي الثالث للعدالة االجتماعية المنظم من قبل المستشارين إلى القيام 

 التنموي وإلى بلورة رؤية جديدة. النموذجبمراجعة 

أن تتم في سياقه وأوضحت الرسالة الملكية اإلطار العام الذي ينبغي  

 إعادة النظر في النموذج التنموي.

 ما يلي:فيأبرز ما تقوم عليه هذه الرؤية يتمثل و 

 إعادة ترتيب بعض األوراش االقتصادية واالجتماعية. -1

 يكون األمر مجرد إصالحات قطاعية معزولة.ال الحرص على أن  -2

يمكن تحقيق العمل على إصالح اإلدارة العمومية من منطلق أنه ال  -3

اقالع اقتصادي واجتماعي حقيقي من دون قيام المرافق العمومية بمهامها 

 في خدمة المواطن وتحفيز االستثمار.

مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين الخاص والعام في  -4

 .كات مبتكرة وفعالة للنهوض بالتنمية الشاملةاشر
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إلى كل الفاعلين " وقد تضمنت الرسالة الملكية بالمناسبة دعوى   

وقال  للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة بكل حرية وموضوعية"

هذا النقاش الوطني الواسع في إطار ل اجاللته: أنه " ليس هناك حدود

 االلتزام بالدستور واحترام ثوابت األمة التي ينص عليها ".

في هذا اإلطار إذن، وأخذا في االعتبار خارطة الطريق التي  

الملكية ذات الصلة بالنموذج التنموي  بضحت مالمحها في كل الخطات

وتحقيق  ،الذي ينبغي وضعه للبالد من أجل رفع تحديات التنمية الشمولية

العدالة االجتماعية والمجالية، نعتبر في حزب الشورى واالستقالل، أن 

األرقام المفزعة التي تتضمنها التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية 

المؤسسات الوطنية الرسمية مثل المجلس االقتصادي واالجتماعي  وبعض

سواء فيما يخص ارتفاع معدالت  مندوبية السامية للتخطيطوالبيئي وال

البطالة أو األمية أو الهدر المدرسي، كما بالنسبة لمحدودية الحماية 

هذا إضافة إلى   ،االجتماعية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية

ات الصلة بتفاقم الوضع االجتماعي وتفاقم المديونية وقصور رات ذالمؤش

عمل الجهات عن القيام بما كان مأموال منها في تنشيط التنمية وجلب 

إلى عجز الحكومة عن تجاوز المنظور القطاعي في  عالوة ،االستثمار
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عنيدة تعبر عن نفسها باتت حقائق وهي كلها  وضع البرامج والتنفيذ

المغرب أصبح يسير فعال بسرعتين مختلفتين  أنبما يؤكد بوضوح، 

ا تمثلها الرغبة الملكية في تسريع الجهود التنموية بما يضمن مإحداه

التي  تأهيل المغرب لمجاراة اإليقاع الذي تسير به خاصة القوى الصاعدة

، وتقوية قدراته على المنافسة ورفع تسعى بالدنا إلى االرتقاء إلى خانتها

الصعوبات التي تفرضها أحيانا كثيرة أزمات دولية من  التحديات وتجاوز

ومن جهة أخرى السرعة المضادة للحكومة واإلدارة العمومية  ،جهة

 الموضوعة رهن أشارتها بحكم الدستور.

غياب إرادة تفعيل عمل وتقصير الواضح الذلك، هناك إضافة إلى  

 ،تالالتبعض المؤسسات التي أنشئت من أجل مراقبة االنحرافات واالخ

ومحاربة الفساد والريع وبقية المظاهر واألسباب المخلة بأداء السياسات 

تحقيق األهداف المعبر عنها في  ما ساعد على االبتعاد عن ،العمومية

 خطب ورسائل ملكية عديدة وفي مناسبات شتى.

، بأن هذا القصور والذي نعتبر أن هنا وال حاجة إلى التذكير 

كل أساسي بصفتها صاحبة الصالحية في وضع الحكومة مسؤولة عنه بش

البرامج ذات البعد الوطني والمسؤولة عن تنفيذها، هو ما ساعد على 
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ارتفاع حجم البطالة في أوساط الشباب خاصة، وارتفاع حجم األمية 

لتصل إلى أرقام ال تليق بوضع المغرب الجغرافي والتاريخي كبلد عرف 

لجوار الجنوبي وتفاعله مع التقدم بإشعاعه الثقافي وتأثيره على دول ا

 الثقافي والعلمي لدول شمال المتوسط.

كما تجلت مظاهر هذا العجز في مسايرة النمو الديمغرافي على  

لعالم القروي، مستوى صعوبة الولوج إلى التعليم خاصة بالنسبة لساكنة ا

 رعة نزلت بمستواه إلى حد غير مقبول.وإخضاعه لتجارب متس

يد اإلشارة إلى ما أقر به المجلس االقتصادي وهنا من المف 

واالجتماعي والبيئي بتدني مستوى إنتاج األطر إلى حد ال يشرف بالدنا 

بالمائة وحوالي  1بحيث لم ينتج التعليم على مستوى العالم القروي سوى 

 بالمائة على مستوى أبناء الطبقة الحضرية المتدنية. 6

على الخدمات الصحية  هذا عالوة على انعكاس هذا القصور 

مية ألسباب يعرفها الخاص والعام ورصدتها تقارير منظمة الصحة العال

 بدقة ودقت حولها ناقوس الخطر أكثر من مرة وفي أكثر من تقرير.

لذلك ومن أجل تجاوز هذا التراكم السلبي في أداء المشرفين على  

نعتقد في حزب وضع وتنفيذ السياسات العمومية الوطنية والجهوية 
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الشورى واالستقالل، أنه ال بد من بناء اإلصالحات العميقة على أرضية 

صلبة، خاصة وأن المملكة تتوفر على دستور متقدم جدا في روحه ومبناه 

فرها لدى األطراف السياسية البناءة شرط تو اإلراداتيساعد على تنفيذ 

حكم وتشكيل أساسا، والتي ينبغي أن تكون منافستها للوصول إلى ال

األغلبيات وبناء برامج ومخططات لبناء الوطن وليس لحسابات فئوية 

 .ضيقة وسياسوية
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اق نشدد في حزب الشورى واالستقالل على المقترحات يفي هذا الس 

التالية والتي نراها ضرورية لالطمئنان على عدم معاودة األخطاء وعدم 

 ى نفس النتائج.اعتماد نفس المقدمات التي تقود إل

: إعادة النظر في القوانين االنتخابية بما يضمن إفراز قوى حقيقية وأولها

قادرة على نقل البالد إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية تعيد إلى المغاربة 

التفاؤل بمستقبل بالدهم وبتحسين أوضاعهم التعليمية والصحية 

السياسية والجمعوية  والحقوقية، وتشجيع الشباب على االنخراط في الحياة

 واإلسهام في بناء وطنهم بثقة، وتشعرهم بأسباب االعتزاز بمغربيتهم.

: ولتحقيق هذا الورش االصالحي الديمقراطي، البد من وضع حد ثانيـا

لمنطق الريع الذي تشكو منه العملية الديمقراطية، وذلك من خالل 

ية ورفع كل الحرص على ضمان المنافسة الشريفة بين األحزاب السياس

تعلق األمر بالدعم العمومي أو سواء  ،مظاهر الحيف وعدم المساواة

بتسخير إمكانات الدولة والجماعات الترابية أو من خالل المحسوبية التي 

قع ايمارسها البعض ممن يقع تحت أيديهم تسيير شأن عام سواء من مو

 حكومية أو على مستوى مؤسسات ترابية أو عمومية.
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عيل صالحيات مؤسسات الرقابة وضمان المنافسة الحرة : تفثالثهـا

 ومحاربة الرشوة.

اإلصالح في التعليم وإسناد إصالحه إلى كفاءات ذات  تسريع: رابعهـا

وحمايته من متدخلين متطفلين أو أصحاب  ،خبرة ومن نفس المجال

أجندات تسعى إلى بث الهشاشة في الهوية والثوابت التي قامت عليها 

 المغربية على مدى قرون من الزمن. وحدة األمة

ضمن حق الولوج إليه التسريع في إصالح قطاع الصحة بما ي خامسها:

وجه كل المواطنين، وتوسيع وتفعيل الحماية الصحية، بسهولة ويسر في 

ة الولوج إلى الصحة العمومية لتناسب اتساع خريطة الشرائح يوتوسيع مجان

 رة على الولوج إلى الخدمات الصحية.االجتماعية التي أصبحت تعوزها القد

ومن أجل توسيع مفهوم العدالة االجتماعية ليشمل المجال الترابي  

 نقترح في حزب الشورى واالستقالل ما يلي :

 اعتماد مقاربة جديدة للنظام الجبائي على مستويين: -1

منها جزء خفض حجم الضرائب باعتماد معايير منطقية تفضي إلى إلغاء  -أ

أو إلى إدماج جزء  ،بالنسبة للشريحة المصنفة في خانة الطبقة الدنياخاصة 

 من نفس الطبيعة.من الضرائب وفقا لطبيعة األنشطة أو المنتجات 
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اخضاع بعض القطاعات المعفاة للضريبة على األرباح، ونخص هنا  -ب

قطاع التصدير في المجال الفالحي، باعتبار أنه ال مبرر من إعفائه من 

 ريبة.واجب الض

اعتماد مقاربة للتضريب لتعكس مظاهر العدالة االجتماعية على  -ج

مستوى الجهات الترابية، قياسا على تفاوت الموارد الطبيعية وإمكانات 

 نتاج الثروة.إ

احداث صندوق للتكافل  تقليص الفوارق بين الجهات من خالل -2

جمالي الجهوي تتم المساهمة فيه من طرف الجهات بنسبة من دخلها اال

بما يناسب امكاناتها، ويكون مصدرا من مصادر تمويل المشاريع 

الجهوية مع إعطاء حق األسبقية لمشاريع الجهات الهشة والمتوخى من 

هذا االقتراح، المساعدة على الحد من الهجرة الداخلية وخفض المشاكل 

 االجتماعية والبيئية والتربوية الناتجة عنها.

 :قترح ما يلينأما بالنسبة للتعليم، ف

 المدرسي من خالل: وضع حد للهدر -1

إحداث نظام مساعدة لألسر الفقيرة موجه لتدريس أبناء الفقراء مع  -أ

 وضع نظام خاص يضمن تخصيصه لهذه الغاية فقط.
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تقريب المؤسسسات التعليمية من ساكنة العالم القروي والتنسيق بين  -ب

لفك العزلة بين المؤسسات وزارتي التعليم ووزارة التجهيز والنقل 

 التعليمية والمراكز والجماعات القروية ببنية طرقية.

إحداث مراكز جهوية للتكوين المهني تناسب طبيعة الجهات الترابية  -ج

من أجل استعياب التالميذ غير القادرين على مواصلة التعليم لسبب ذاتي 

 موضوعي. وأ

واشتراط التكوين بها  إحداث مراكز لتكوين األساتذة والمعلمين - د

 لوظيفة التدريس.

 تفعيل دور التفتيش في قطاع التعليم على المستوى الصحي : -هـ 

بناء المزيد من المستشفيات ذات التخصصات المتعددة لتشمل كل  -1

جهات المملكة ووضع حد لظاهرة الخصاص على صعيد التجهيزات 

 الطبية والموارد البشرية المتخصصة.

عدد األطباء بالنسبة للساكنة للوصول إلى الحد الضروري الرفع من  -2

 الذي توصي به منظمة الصحة العالمية بما يكفل تجويد الخدمات الطبية.
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 :أما فيما يتعلق بالجانب االقتصادي

 فإن حزب الشورى واالستقالل يقترح ما يلي: 

خلق بيئة جاذبة لالستثمار من خالل مجموعة من اإلجراءات أبرزها  -1

التنسيق بين الحكومة والجهات فيما يتعلق بطبيعة االستثمارات ودعمها، 

 بما يمكن من إنتاج الثروة من جهة وتنشيط التشغيل من جهة أخرى.

وفي هذا اإلطار ينبغي تفعيل مراكز االستثمار واعتماد الشباك  

 الوحيد.

تعزيز السفارات والقنصليات المغربية في الخارج بأطر قادرة على  -2

 التواصل مع المستثمرين األجانب وحثهم على االستثمار في المغرب.

تحسيس الجهاز القضائي بأهمية مساهمته في إعطاء الطمأنينة  -3

 للمستثمر األجنبي وحماية حقوقه.

وختاما، نعتقد في حزب الشورى واالستقالل بأن تنفيذ هذه 

لبناء  ،رقاءاالقتراحات ال يحتاج إال إلرادة بناءة جامعة بين كل الف

المغرب الذي يريده جاللة الملك حفظه هللا، مغرب لكل المغاربة، يبعث 

 روح العزم والعطاء لدى الشباب ويعيد التفاؤل والثقة بغد مشرق.

 

 أحمـد بلغــازي      
 األمين العام  لحزب الشورى  واالستقالل            


