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مذكــرة
بشــأن صياغة مشــروع
نموذج تنموي للمغرب

مقدمة
تنــدرج هــذه المذكــرة فــي إطــار خطــة العمــل التــي تســعى حكومــة

الشــباب المغربيــة إلــى تفعيلهــا ،بصفتهــا فاعــا مدنيــا ،يســعى إلــى تثبيــت

دعائــم الديمقراطيــة التشــاركية ودعــم دور الهيــآت الشــبابية فــي المشــاركة
فــي إعــداد وتتبــع السياســات العموميــة ،وذلــك انســجاما مــع روح المقتضيــات
الدســتورية ومــع قناعــات أعضــاء حكومــة الشــباب المغربيــة فــي الترافــع البنــاء

واإليجابــي لتعزيــز انخــراط الشــباب (وشــباب مغاربــة العالــم) فــي الحيــاة الوطنيــة.
ووفــاء لخطهــا الترافعــي ،تســعى حكومــة الشــباب المغربيــة إلــى

التفاعــل الجــدي والهــادف مــع مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تدبيــر الشــأن العــام،

أال وهــي مرحلــة صياغــة « مشــروع نمــوذج تنمــوي للمغــرب»  ،إيمانــا منهــا
بــأن هــذا المشــروع ال يجــب اختزالــه فــي مجــرد منظــور عــام لمغــرب الغــد ،بــل
يتعــداه إلــى اعتبــاره إطــارا محــددا للتوجهــات االســتراتيجية المســتقبلية لبالدنــا.
ولعــل مــا يحفــز أكثــر علــى التفاعــل مــع صياغــة مشــروع النمــوذج

التنمــوي ،هــو أنــه يتصــادف مــع تفشــي جائحــة فيــروس «كورونــا» ،COVID19
والــذي دفــع إلــى القيــام بمراجعــات عميقــة حــول تدبيــر األزمــات وحــول منهجية
إعــداد وتقييــم السياســات العموميــة مــن خــال األهــداف التــي ســطرها المشــرع

والتــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي :

• تحســين فعاليــة و نجاعــة السياســات العموميــة ،وجــودة الخدمــات

العموميــة المقدمــة للمواطــن ؛

• تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وحسن التدبير؛

• ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

• تعميم ممارسات التقييم وتقديم الحسابات.
تبعا لذلك تنتظم هذه المذكرة في ثالث محاور أساسية :


أوال ،المرجعيات



ثالثا ،المقترحات



ثانيا ،المالحظات
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أوال ،المرجعيات

إن إســهامنا فــي تصــور نمــوذج تنمــوي للمغــرب ينطلــق مــن التوجيهــات

َ
المت َض َّم َنــة فــي الخطــاب
الســامية لجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا،
الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جاللتــه بتاريــخ  13أكتوبــر  2017بمناســبة افتتــاح
الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة،

والــذي دعــا فيــه جاللتــه الفاعليــن المعنييــن ،كل فــي مجــال اختصاصــه ،إلــى
إعــادة النظــر فــي نموذجنــا التنمــوي لمواكبــة التطــورات التــي تعرفهــا البــاد؛

و يأتــي فــي أعقــاب خطــاب جاللــة الملــك بتاريــخ  12أكتوبــر ، 2018الــذي أعلــن
فيــه جاللتــه عــن إحــداث لجنــة خاصــة عهــد إليهــا ببلــورة مشــروع نمــوذج تنمــوي

جديــد لبالدنــا ،بنــاء علــى مســاهمات مختلــف المؤسســات الوطنيــة المختصــة

فــي إطــار منظــور اســتراتيجي شــامل ومندمــج.
• المرجعية الدستورية

لقــد خــول الدســتور للمنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة بقضايــا الشــأن

العــام ،فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية ،حــق اإلســهام فــي إعــداد قــرارات
ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة (الفصــل  )12؛

عــاوة علــى إشــراك مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن ،فــي إعــداد السياســات

العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا (الفصــل  )13؛ كمــا نــص علــى ضمــان
أوســع مشــاركة ممكنــة للمغاربــة المقيميــن فــي الخــارج ،فــي المؤسســات

االستشــارية ،وهيئــات الحكامــة الجيــدة (الفصــل )18؛ وعلــى توســيع وتعميــم
مشــاركة الشــباب فــي التنميــة االجتماعيــة و االقتصاديــة والثقاقيــة والسياســية

للبــاد (الفصــل .)18

• المرجعيات الكونية

فضــا عــن المرجعيــة الدســتورية ،فمســاهمة حكومــة الشــباب المغربيــة

فــي صياغــة مشــروع نمــوذج تنمــوي للمغــرب تســتأنس بالممارســات الفضلــى
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والمرجعيــات الدوليــة المعمــول بهــا ،والســيما «إعــان لشــبونة بشــأن

السياســات والبرامــج المعنيــة بالشــباب» الصــادر عــن المؤتمــر العالمــي
للــوزراء المســؤولين عــن الشــباب والــذي نُ شــر ألول مــرة فــي عــام  ،1998و أقرتــه

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  ،1999فهــو المعيــار الدولــي للسياســات
والبرامــج المتعلقــة بالشــباب؛

و باســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب  2021 - 2014التــي

تؤكــد علــى إشــراك الشــباب فــي وضــع السياســات و فــي اســتعراضها؛

و بقــرار مجلــس األمــن  2250الــذي يضــع الشــباب بوضــوح كشــركاء فــي

الجهــود العالميــة الراميــة إلــى تعزيــز الســام ومكافحة التطــرف ،ويشــجع الدول
علــى النظــر فــي إنشــاء آليــات مــن شــأنها أن تمكــن الشــباب مــن المشــاركة
بشــكل هــادف ،فــي بنــاء الســام ومنــع انتشــار العنــف فــي جميــع أنحــاء العالــم،
والــذي نشــر ألول مــرة عــام  ،2015وتــم تأكيــده مــن جديــد فــي القــرار  2419عــام

 2018مــع دعــوة كل الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة إلــى النظــر فــي زيــادة تمثيــل

الشــباب وإشــراكهم فــي تعزيــز الســام واألمــن الدولييــن.

ثانيا ،المالحظات

• إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات

اتخــذت الدولــة المغربيــة قــرارا اســتراتيجيا حاســما واســتباقيا للتصــدي لجائحــة
فيــروس « كورونــا» شــد أنظــار العالــم ،فتقديــم حماية صحــة وســامة المواطنين

خالــف توجهــات البلــدان التــي عبــرت صراحــة عــن تفضيــل اقتصاداتهــا ،لكنهــا

تواجــه اليــوم عواقــب تفشــي الوبــاء وإحصــاء عشــرات اآلالف مــن اإلصابــات التــي

تجــاوزت فــي بعضهــا  100ألــف مصــاب.

وقــد حــرص الملــك محمــد الســادس بشــكل ســريع علــى تعبئــة وتســخير

مختلــف طاقــات البــاد لمواجهــة الوبــاء ،وأشــرف علــى مواكبــة جهــود كافــة

القطاعــات (رئاســة الحكومــة ،وزارة الداخليــة ،وزارة الصحــة ،وزارة التعليم العالي،
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وزارة االقتصــاد والماليــة ،أجهــزة األمــن المختلفــة والــدرك الملكــي والقــوات
المســلحة.)...

إن ثمــار هــذا القــرار الوطنــي الشــجاع والتاريخــي حصنــت المنظومــة

الصحيــة ،ووجهــت دعمــا معنويــا وماديــا إلــى العمــال والفئــات االجتماعيــة
األكثــر هشاشــة وتضــررا ،وأعطــت دفعــة قويــة لجهــود تعزيــز وتوثيــق وإعــادة

الثقــة بيــن المواطنيــن والمؤسســات ،خاصــة بعــد مرحلــة شــهدت فيهــا بالدنــا

احتجاجــات اجتماعيــة شــملت قطاعــات حكوميــة ومجــاالت جغرافيــة متعــددة،
وتســببت فــي خيبــة أمــل لــدى بعــض الفئــات األكثــر تضــررا مــن بعــض القــرارات

الحكوميــة ،وأســهمت فــي عــزوف الشــباب عــن العمــل السياســي.

وتســهل مالحظــة ارتفــاع منســوب الثقــة وتجــدد األمــل لــدى المواطنيــن،

مــن خــال تعــدد مظاهــر اإلشــادة باإلجــراءات المتخــذة ،واإلجمــاع علــى ضــرورة

االلتــزام بتنفيذهــا ،وتقديــم صــور رائعــة ومؤثــرة للتضحيــة والتفانــي فــي العمل

(األطبــاء ،األســاتذة ،رجــال ونســاء األمــن والســلطة ،المجتمــع المدنــي ،وســائل
اإلعــام ،عمــال النظافــة ،)...،وقدمــت العديــد مــن المقــاوالت المواطنــة والطبقة
الشــغيلة دعمــا ماديــا ســخيا وجبــت اإلشــادة بــه.

وتمثــل قيــم التضامــن المجتمعــي وتجــدد الــروح الوطنيــة للمغاربــة

مكســبا إســتراتيجيا ،وفرصــة ذهبيــة وشــرطا أساســيا لتحقيــق اإلقــاع التنمــوي

االجتماعــي واالقتصــادي ،واســتثمار بيئــة مواتيــة وداعمــة للرأســمال الالمــادي
للدولــة.

• معدل نمو اقتصادي غير كاف ،وغير منتظم وغير مدمج

يعتبــر النمــو االقتصــادي لبلــد مــا ضروريــا لتحســين الرفــاه االقتصــادي

ولخلــق الوظائــف ،كمــا يجــب أخــذ الظــروف التــي يتــم فيهــا النمــو بعيــن االعتبار،

ألن الالمســاواة الشــديدة فــي توزيــع ثمــار النمــو قــد تجعلــه غيــر نافــع لــكل

األطــراف .واألخطــر مــن ذلــك هــو أن النمــو غيــر المــوزع بشــكل عــادل قــد يكــون
غيــر مســتدام ألن أطرافــا واســعة قــد تعيــق اســتمراره إمــا بشــكل إرادي أو عبــر
خروجهــا مــن عمليــة اإلنتــاج لفقدانهــا للحوافــز.
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تأسيســا علــى ذلــك ،فمســاءلتنا ألداء النمــو االقتصــادي تســتهدف تقييــم

أداء النظــام اإلنتاجــي المغربــي بالنظــر إلــى العناصــر األساســية التاليــة:
أ) انتظامية و استقاللية النمو؛

ب) اســتدامة النمــو أي تحققــه فــي إطــار ماكــرو اقتصــادي صلــب
وســليم؛

ج) إدماجية النمو أي قدرته على اإلدماج وخلق مناصب الشغل؛

د) عدالــة النمــو أي قدرتــه علــى تمكيــن قاعــدة عريضــة من الســاكنة

مــن االســتفادة والمشــاركة فــي النمو.

عمومــا  ،فتحليــل مختلــف معــدالت النمــو ســواء مــن خــال توقعــات ســنة

 2020أو الســنوات التــي قبلهــا يبيــن أن وتيــرة النمــو المســجلة بالمغــرب خــال
الفتــرة المعنيــة بالدراســة تبقــى غيــر كافيــة مقارنــة ،مــن جهــة مــع اإلمكانــات

والفــرص المتاحــة لالقتصــاد الوطنــي ،ومــن جهــة أخــرى مــع العجــوزات

االجتماعيــة الواجــب تداركهــا .فمتوســط النمــو المســجل يبقــى دون إمكانــات
النمــو المتاحــة والمقــدرة بحوالــي (  6بالمائــة) .فمعــدالت النمــو المرتفعــة فــي

بعض السنوات ال يجب أن تخفي الضعف الهيكلي ألداء االقتصاد المغربي.

فالوتيــرة المســجلة خــال العشــرين ســنة الماضيــة (  4.1بالمائــة) تبقــى

مــن دون شــك غيــر كافيــة لتــدارك العجــوزات المتراكمــة وهــو مــا يرهــن إمكانات

وآفــاق النمــو المســتقبلية وكــذا حظــوظ المغــرب بخصــوص التقــارب مــع الــدول
الصاعــدة .وتشــير المندوبيــة الســامية للتخطيــط علــى أنــه وبالنظــر إلــى االنتقــال

الديموغرافــي الــذي يجتــازه المغــرب ،فيتطلــب تحقيــق معــدل نمــو يفــوق ( 5،6

بالمائــة) كمتوســط علــى المــدى الطويــل.

وكمــا يجمــع علــى ذلــك الخبــراء االقتصاديــون المحليــون والدوليــون علــى

أن عــدم انتظاميــة النمــو فــي المغــرب ارتبطــت بشــكل كبيــر بالتقلبــات المناخيــة
وبمــدى جــودة الموســم الفالحــي ،حيــث كان االقتصاد الوطني يســجل نموا ســالبا
فــي حــال موســم فالحــي غيــر جيــد ،و نمــوا مرتفعــا عندمــا يكــون هــذا الموســم
جيــدا .حتــى وإن انعكســت تقلبــات النمــو االقتصــادي وتبعيتــه الكبيــرة للقيمــة
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المضافــة الفالحيــة ســلبا علــى تحقيــق األهــداف االقتصاديــة و االجتماعيــة .غيــر
أن تحليــل أداء االقتصــاد الوطنــي فــي الســنوات األخيــرة يبيــن أنــه تمكــن مــن
تســجيل نمــو حقيقــي إيجابــي خــال الخمســة عشــر ســنة الماضيــة كيفمــا كان

أداء القطــاع الفالحــي ،أي حتــى فــي ســنوات الجفــاف .

كمــا أن التحليــل الحقيقــي للنمــو بالمغــرب علــى ضــوء هــذه الخاصيــة

المتمثلــة فــي قدرتــه علــى اإلدمــاج كانــت تقتضــي الوقــوف علــى مختلــف

العناصــر الســابقة الذكــر ،إال أننــا ســنقتصر فيمــا يلــي علــى بعــض المؤشــرات
وخاصــة تلــك المتعلقــة بقدرتــه علــى خلــق فــرص الشــغل .فالتخفيــف مــن
البطالــة يقتضــي نمــوا شــامال وســريعا وقويــا بالشــكل الــذي يســمح لقاعــدة
عريضــة مــن المواطنيــن ليــس فقــط مــن االســتفادة مــن الثــروة ،ولكــن أيضــا

المســاهمة فــي إنتاجهــا .

• ضعف نسبة التشغيل

وفــي هــذا الصــدد ،يبيــن تحليــل العــدد الصافــي لمناصــب الشــغل المحدثة

ســنويا (المــؤدى عنهــا أم ال) أنــه غيــر

كاف المتصــاص ارتفــاع الســكان النشــيطين ،وخاصــة فــي الســنوات األخيرة

حيــث لــم تتجــاوز مناصــب الشــغل المحدثــة منــذ ســنة  2010إلــى غايــة ســنة
 100 ،2018ألــف منصــب كمتوســط ســنوي .كمــا أنــه يعــرف تقلبــات كثيــرة وهــو

مــا يعكــس هشاشــة هــذه المناصــب و محدوديــة اســتدامتها.
• مردودية ضعيفة لمساهمة المؤسسات العمومية

تســاهم المؤسســات العموميــة فــي ميزانيــة الدولــة فــي حــدود 12

مليــار درهــم فقــط ،وهــو مــا يمثــل حوالــي  4بالمائــة مــن المداخيــل العاديــة ،إذا
مــا علمنــا أن محفظــة الدولــة تتوفــر علــى  225مؤسســة عموميــة 43 ،شــركة

ذات مســاهمة مباشــرة للدولــة و  479شــركة تابعــة أو مســاهمة عموميــة.
مــن جهــة ،فإمــدادات الدولــة ،حســب التقريــر الحكومي ،لهــذه المؤسســات تصل
إلــى أكثــر مــن  30.792مليــون درهــم أي  250بالمائــة مقارنــة مــع عائداتها.

مــن جهــة أخــرى إن أكبــر خطــر تمثلــه المؤسســات والمقــاوالت العموميــة
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علــى ماليــة الدولــة ،يتمثــل فــي كونهــا وراء القســم األكبــر مــن الديــون الخارجية

للمغــرب .فهــذه المؤسســات والمقــاوالت العموميــة تلجــأ إلــى االقتــراض مــن

الخــارج بضمانــة مــن الدولــة ،إلنجــاز برامجهــا االســتثمارية ،ليصــل مجموعهــا

إلــى  261مليــار درهــم ،ثمانــون فــي المائــة منهــا توجــد فــي ذمــة  6مؤسســات

عموميــة ،هــي كل مــن المكتــب الشــريف للفوســفاط والمكتــب الوطنــي للمــاء
والكهربــاء وشــركة الطــرق الســيارة ومكتــب الســكك الحديديــة ووكالــة الطاقــة

المســتدامة والوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط.
• ضعف عائدات أمالك الدولة

حســب جــداول التــوازن المالــي يالحــظ أن مســاهمة األمــاك المخزنيــة ال

تتجــاوز  355مليــون درهــم  ،وهــذا رقــم هزيــل بالنظــر إلــى المخــزون الــذي تتوفــر

عليــه الدولــة .فمثــا الملــك الخــاص للدولــة يناهــز  2.081.489هكتــارا حســب
التقريــر الــذي نحــن بصــدده ،بعدمــا لــم يكــن يتعــدى  1.5مالييــن هكتــار ســنة
 2012حســب مــا أفــاد بــه المديــر الســابق لمديريــة أمــاك الدولــة فــي أكثــر مــن

مناســبة ،ونحــن نعتقــد بــأن هــذه المســاحة المصــرح بهــا غيــر مضبوطــة بحكــم
أن الدولــة (الملــك الخــاص) لــم تقــم بإحصــاء رســمي ودقيــق ألمالكهــا ســواء

العامــة أو الخاصــة ،كمــا أنه طبقــا لمدونة الحقــوق العينية والســيما المادة 222
فــإن أراضــي المــوات ،أي التــي ال مالــك لهــا ،تكــون ملــكا للدولــة .وحســب علمنــا

لــم تعــط مديريــة أمــاك الدولــة األهميــة المطلوبــة لهــذا الــورش عــن طريــق

استكشــاف هــذه الممتلــكات وإحصائهــا وتقييدهــا بســجالت أمــاك الدولــة ثــم
تحفيظهــا وتثمينهــا ،وهــذا ال ينفــي أن هنــاك بعــض المبــادرات الفرديــة التــي

قــد ال تلقــى التشــجيع والترحيــب المطلــوب مــن طــرف مــن يهمهــم األمــر.

وطبيعــي أن يكــون ملــك الدولــة الخــاص مطمــع ذوي النيــات الســيئة،

ويكفــي القــول فــي هــذا الشــأن إن مــا يناهــز  31096هكتــارا محتلــة بــدون ســند
قانونــي إلــى حــدود ســنة  ،2017ممــا يتطلــب اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات

القانونيــة مــن أجــل تصفيتهــا وتخليصهــا مــن االســتغالل غيــر القانونــي.

فضــا علــى ذلــك فحتــى األراضــي المعبــأة لالســتثمار ال تخلــو مــن
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معضــات .فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر :اســتنادا إلــى مقتضيــات الفصــل 13

مــن المرســوم رقــم  2.07.995بتاريــخ  23أكتوبــر  2008المحــدد الختصاصــات وزارة

االقتصــاد والماليــة ،عملــت مديريــة أمــاك الدولــة علــى اقتنــاء  262هكتــارا
بمبلــغ مالــي إجمالــي قــدره  807مالييــن درهــم خــال ســنة  ،2018منهــا 17
هكتــارا عــن طريــق نــزع الملكيــة ألجــل المنفعــة العامــة بقيمــة ماليــة قدرهــا

 336مليــون درهــم .

لكــن الســؤال المطــروح هــو هــل هنــاك جهــاز مكلــف بتتبــع تنفيــذ كنــاش

التحمــات ،إن خضعــت التفويتــات العقاريــة لكنــاش التحمــات أصــا ،كمــا أنــه ألــم
يكــن مــن األفضــل الحديــث كذلــك عــن عــدد القطــع األرضيــة التــي اســترجعتها
مديريــة أمــاك الدولــة مــن أشــباه المســتثمرين الذيــن لــم ينفــذوا شــروط
التفويــت الــواردة فــي العقــود وكنــاش التحمــات؟

• ضعف االلتقائية بين السياسات العمومية

إذا كان مــن المهــم هــو إدمــاج قطاعــات وزاريــة فيمــا بينهــا ،فاألهــم هــو

انســجام وتكامــل االســتراتيجيات والبرامــج القطاعيــة ،مــن أجــل ضمــان تنفيــذ
أمثــل مــن خــال تعزيــز التقائيــة تدخــات المؤسســات العموميــة علــى الصعيــد

االســتراتيجي والقطاعــي والمجالــي ،ســواء عنــد التخطيــط أو أثنــاء التنفيــذ،

واقتــراح إجــراءات وتدابيــر عمليــة مــن شــأنها الرفــع مــن هــذا االنســجام بيــن
مختلــف االســتراتيجيات والبرامــج وتحديــد اآلليــات التــي من شــأنها ضمــان تفعيل
تلــك اإلجــراءات .لذلــك وجــب التســاؤل :هــل هنــاك تكامــل بين المشــاريع وانســجام

برمجتهــا ،مــن خــال برمجــة متناســقة للمشــاريع فــي إطــار تصــور مندمــج ،مــن
أجــل الرفــع مــن وقــع المشــاريع مــن الناحيــة االقتصاديــة والمجاليــة والخدماتيــة،

وإحــداث فــرص الشــغل ،وكــذا االســتعمال المشــترك لوســائل إنجــاز المشــاريع؟

و هــل هنــاك تكامــل وتناســق بيــن االســتراتيجيات القطاعيــة مــن أجــل ترشــيد
اســتغالل المــوارد (المــاء ،والطاقــة ،إلــخ …) والتنميــة المجاليــة المندمجــة ،وكــذا
توظيــف أمثــل للماليــة العموميــة والزمــن والجهــود والطاقــات؟
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• عجز الميزانية مقرون بعجز الميزان التجاري  :العجز التوأم

باإلضافــة إلــى تفاقــم عجــز الميزانيــة العامــة والديــن العمومــي ،فــإن صيــرورة
النمــو فــي المغــرب تميــزت أيضــا باســتمرار العجــز الــذي يطبــع المعامــات
التجاريــة مــع الخــارج.

فــكل التقاريــر الصــادرة ،تؤشــر علــى ابتــاء االقتصــاد المغربــي بمــا

ســمى ب «العجــز التــوأم» ،أي تلــك الظاهــرة التــي يترافــق فيهــا تنامــي
ُي
ّ

عجــز الميزانيــة مــع تنامــي عجــز الحســاب الجــاري .و رغــم أن النظريــة االقتصاديــة

المســبب للعجــز الثانــيّ ،إل
األول هــو
ّ
الشــائعة ليســت واثقــة مــن أن العجــز ّ

ّ
ظــل تفاقــم أزمــة تمويــل النمــوذج
أن إعــادة اكتشــاف هــذه الظاهــرة ،فــي
االقتصــادي المغربــي «المرتقــب» ،تدعــو إلــى تحريــك الدعــوات إلــى تنويــع
القيمــة المضافــة لصــادرات المملكــة وتحســين جودتهــا ،حيــث أن العجــز التجاري
يبقــى عصيـ ًـا علــى المحاصــرة ،فقــد وصــل فــي العــام الماضــي ،إلــى  21.2مليــار

دوالر ،بعدمــا تجــاوزت الــواردات الـــ  50مليــار دوالر ،بينمــا لــم تتعــدى الصــادرات
 28.8مليــار دوالر.

لكــن يجــب التوضيــح أن تفاقــم العجــز ال يرتبــط فقــط بالتكلفــة الطاقيــة

فــي ســياق ارتفــاع األســعار فــي األســواق الدولية بل يشــكل أحــد أهــم االختالالت

البنيويــة التــي تميــز االقتصــاد الوطنــي بدليــل أن هــذا العجــز ارتفــع بنســبة 9

بالمائــة فقــط فــي المرحلــة الممتــدة مابيــن  2008و  2012بــدل أكثــر مــن 26
بالمائــة خــال المرحلــة الممتــدة مــا بيــن  2003و  2007التــي تميــزت بأســعار
معقولــة للمــواد الطاقيــة علــى المســتوى الدولــي .وقــد قــارب عجــز الميــزان
التجــاري ربــع الناتــج الداخلــي اإلجمالــي ســنة  2012فــي الوقــت الــذي لــم يكــن
يتجــاوز فيــه  9بالمائــة ســنة .1999

وهــذا مــا أكــده والــي بنــك المغــرب فــي تقريــره ،بقولــه :إن التــوازن

الخارجــي للمغــرب ال يــزال بالرغــم مــن اســتمرار األداء الجيــد للصــادرات ،خاصــة
قطــاع الســيارات والطيــران ،مهــددا بتقلبــات أســعار المــواد الطاقيــة وارتفــاع
الــواردات مــن ســلع التجهيــز واالســتهالك .وشــدد علــى أن التوســع فــي تطبيــق
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المعاييــر الدوليــة فــي المجــال الجبائــي ،ســيؤثر سـ ً
ـلبا علــى النمــوذج المغربــي

القائــم علــى االنفتــاح والتحريــر وجــذب االســتثمارات عبــر التحفيــزات الجبائيــة.

ثالثا ،المقترحات
• مقترحات بشأن مقتضيات مالية الدولة
على مستوى تدبير الدين العمومي

القيام بدراسة تقييمية الستدانة المؤسسات العمومية؛
وضع استراتيجية للتدبير النشط للدين؛

إرســاء المزيــد مــن الشــفافية حــول معطيــات الديــن العمومــي وعــدم
االكتفــاء بإعطــاء معطيــات حــول ديــون الخزينــة.

على مستوى تدبير الموارد الجبائية

توسيع الوعاء الضريبي في إطار مبدأ العدالة الضريبية؛

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

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

على مستوى تدبير نفقات التسيير

وضع وتفعيل استراتيجية لعقلنة نفقات الموظفين؛

تطويــر الوظيفــة العموميــة بمنطــق المهــن والكفــاءات والمردوديــة،

وليــس بمنطــق األنظمــة األساســية فقــط.
على مستوى نفقات االستثمار

دمــج االســتثمارات العموميــة بيــن الدولــة والمؤسســات العموميــة

والجماعــات الترابيــة فــي إطــار التقائيــة السياســات العموميــة؛

إخضاع االستثمارات العمومية لدراسات الجدوى قبلية؛

تبني سياسة الالتمركز في تدبير اعتمادات االستثمار.
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• مقترحات بشأن حكامة تدبير الميزانية القائمة على النتائج
تبني قاعدة «الميزانية المفتوحة»

العمــل علــى تحســين وضعيــة المغــرب فــي مجــال الشــفافية الماليــة وفقــا
للمعاييــر الدوليــة للشــفافية الماليــة التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل منظمــات
دوليــة متعــددة األطــراف ،مثــل صنــدوق النقــد الدولــي ( ،)IMFومنظمــة التعــاون
االقتصـ�ادي والتنميـ�ة( ( ،)OECDوالمنظمــة الدوليــة ألجهــزة الرقابــة العليــا (�IN

 )TOSAI؛

وضــع دعائــم الميزانيــة التشــاركية ،بجعــل فتــرات مناقشــة مشــاريع قوانيــن

الماليــة فتــرات للنقــاش العمومــي؛

تنزيل قاعدة الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي؛

وضــع وتفعيــل خطــة «تواصلية-إعالميــة» وطنيــة واضحــة تهــدف إ لــى كســب

تأييــد الجهــات الحكوميــة المعنيــة بميزانيــات النــوع االجتماعــي؛

تحقيــق أســمى درجــات التعبئــة والترافــع والتنســيق ،خصوصــا علــى مســتوى
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أفــق مأسســة مقاربــة النــوع االجتماعــي ،بــل
وجعلهــا رافــدا مــن روافــد الثقافــة التدبيريــة لــدى اآلمريــن بالصــرف؛

مركزيــة النــوع االجتماعــي كمؤشــر معيــاري فــي عقــود البرامــج التــي تربــط
بيــن الدولــة والمؤسســات العموميــة التــي تســتفيد مــن إعاناتهــا ؛

تقويــة قــدرات المســؤولين عــن البرامــج فــي مجــال وضــع وتتبــع الميزانيــات

الفرعيــة؛

طبقــا لمقتضيــات المــادة  39مــن القانــون التنظيمــي رقــم  13-130لقانــون
الماليــة يعيــن بــكل قطــاع وزاري أو مؤسســة مســؤول عــن كل برنامــج يعهــد لــه
بتحديــد أهــداف ومؤشــرات القيــاس المرتبطــة بــه وتتبــع تنفيــذه ؛

تضميــن كل أهــداف البرامــج و كل المؤشــرات المتعلقــة بهــا فــي مشــاريع
نجاعــة األداء؛

وضع منظومة للتتبع والتقييم

رزنامــة مؤشــرات قيــاس ذكيــة وهادفــة تعطــي تقييمــا صادقــا حــول
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الجهــود المبذولــة لتحســين واقــع تنفيــد الميزانيــة؛

جــداول قيــادة تســمح بتحليــل الفــارق بيــن مــا هــو موجــود ومــا هــو

منشــود؛

تقارير معيارية لتقديم توصيات للتحسين والتطوير؛

خطاطة لتدبير المخاطر التي يمكن أن تتهدد تنزيل الميزانية.
وضع ميزانية تستجيب للنوع االجتماعي وتحقق العدالة االجتماعية

إن الميزانيــة المســتجيبة للنــوع االجتماعــي ال تختــزل فقــط فــي جانبهــا التقنــي،

بقــدر مــا أنهــا بمثابــة مقاربــة شــاملة تبتغــي المســاعدة علــى إدمــاج منظــور

النــوع االجتماعــي عنــد إعــداد وتنفيــذ ميزانيــة الدولــة ،وذلــك بغيــة التأكــد مــن
تخصيــص المــوارد الماليــة المتاحــة بشــكل يهــدف إلــى إلغــاء كل أشــكال التمييز

القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،فــي إطــار تفعيــل السياســات العموميــة
عبــر اســتراتيجية تأخــذ بعيــن االعتبــار منظــور النــوع االجتماعــي .األمــر يتعلــق

هنــا بمقاربــة تهــدف إلــى تعزيــز العدالــة االجتماعيــة ،مــن أجــل االســتخدام
األمثــل للمــوارد الماليــة وتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة فــي النفقــات العموميــة

وفــق النــوع االجتماعــي .فهــي أداة لتحقيــق العدالــة فــي الماليــة العموميــة

(النفقــات و المداخيــل) تأخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات المواطنيــن ،وتســتجيب
لتوقعــات كل أفــراد المجتمــع رجــاال ونســاء .

• مقترحات بشأن إحداث صندوق الدعم االجتماعي المباشر

إن النجــاح الــذي عرفــه إحــداث الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس

«كورونــا» يمثــل عبقريــة سياســية مبتكــرة نتيجــة تفعيلــه الميدانــي العملــي،
بتوجيــه مســاعدات مســتعجلة لتــدارك عجــز القطــاع الصحــي ،وأخــرى للدعــم
المــادي المباشــر لألســر والعمــال المتضرريــن بشــكل تدريجــي.

وتعيش شــريحة واســعة مــن األســر المغربية وضعيــة هشاشــة اجتماعية،

تدعونــا إلــى االســتلهام مــن فكــرة الصنــدوق المحــدث ،وتوجيــه توصيــة تحويلــه
إلــى آليــة دائمــة لتدبيــر القضيــة االجتماعيــة بعــد األزمــة ،وضمــان اســتمراريته

وفــق تســمية أخــرى.
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ويتطلــب تدبيــر صنــدوق الدعــم االجتماعــي المباشــر إيجــاد آليــات تمويــل

مبتكــرة تــوازي تبرعــات الشــركات والمؤسســات المواطنــة وأثريــاء البــاد
وتحويــات الجاليــة المغربيــة ،مــع تشــجيع الطبقــة الشــغيلة علــى اإلســهام

الطوعــي فــي الدعــم المنتظــم لمــوارد الصنــدوق ،عبــر الحــوار الــذي ســيجنب
فــرض االقتطــاع الجبــري بــدون ســابق اتفــاق ،مــع تبنــي التوصيــات التــي رفعهــا

المجتمــع المدنــي ،بخصــوص ترشــيد النفقــات العموميــة ،وتوجيــه النفقــات
الكماليــة نحــو األولويــات االجتماعيــة المســتعجلة.

ويمكــن أن نضيــف إلــى ذلــك إحــداث مقــاوالت مغربيــة شــبه عموميــة،

تخصــص أرباحهــا الكاملــة حصريــا لدعــم مــوارد الصنــدوق مــع تمكينهــا مــن
تحفيــزات ضريبيــة وماليــة اســتثنائية ،بمــا يســهم في توفيــر آالف فرص الشــغل.
كمــا يمكــن منــح قــروض للشــباب الحامليــن للمشــاريع ،عبــر تحويــل قيمــة نســب

الفائــدة إلــى مســاهمة ماليــة فــي الصنــدوق بالتشــاور مــع المجلــس العلمــي.
ويتوفــر المغاربــة علــى تجربــة رائعــة تميــز معدنهــم النفيــس وكرمهــم

الالمحــدود ،تتمثــل فــي بنــاء المســاجد عبــر تاريــخ المغــرب الممتــد وخاصــة بعــد
االســتقالل ،ويفتــح هــذا المكتســب إمكانيــة تعميــم األعمــال الخيريــة لتشــمل

أيضــا بنــاء وتجهيــز المــدارس والمصحــات والمكتبــات ،وتوزيــع المنــح الدراســية
علــى الطلبــة لمســاعدتهم فــي متابعــة دراســتهم (مصاريــف النقــل ،توفيــر

األجهــزة اإللكترونيــة كاللوحــات الرقميــة والحواســيب الثابتــة والمتنقلــة ،طباعة
البحــوث.)...

ويمكــن االســتعانة بانخــراط وتوجيهــات المجالــس العلميــة عبــر تــراب

المملكــة ،ومصالــح وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،وتخصيــص بعــض خطــب

الجمعــة لتنويــر المواطنيــن أن األجــر والثــواب يمكــن اكتســابه أيضــا مــن خــال
المســاهمة فــي مياديــن الصحــة والتعليــم.

وســيعزز التدبيــر الشــفاف والحكيــم لمــوارد الصنــدوق الوطنــي للدعــم

االجتماعــي ،ثقــة المســاهمين داخــل أو خــارج الوطــن (اســتعادة ثقــة الجاليــة
المغربيــة) ،ويوســع انخراطهــم ويرفــع تدريجيــا قيمــة مســاهماتهم الماديــة
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أو العينيــة ،مــع نشــر تقاريــر شــهرية تــوزع علــى كافــة وســائل اإلعــام الوطنــي
وبلغــات مختلفــة.

إن الحفــاظ علــى اســتمرارية الصنــدوق سيشــكل مكســبا إســتراتيجيا كبيرا

للمغــرب وعنصــر تميــز وإشــعاع ضمــن محيطــه اإلقليمــي المغاربــي واإلفريقــي،

وســيحصن اســتقرارنا السياســي ويســد الطريــق علــى المتربصيــن والمســتغلين
لبوابــة الفقــر ألغــراض مشــكوك فيهــا (التطــرف ،اإلرهــاب ،التهريــب ،اســتهداف

الوحــدة الوطنيــة والســلم االجتماعــي.)...

وســتمتد فوائــده لتعزيــز االســتقرار األســري واالجتماعــي (انخفــاض نســب

الطــاق ،محاربــة الهــدر المدرســي ،الهجــرة الســرية) ،وارتفــاع القــدرة اإلنتاجيــة

النظريــة والعمليــة وتوســيع الســوق االســتهالكية الضروريــة لنمــو اقتصــاد

البــاد ،ومواصلــة النمــو الديمغرافــي لتقويــة أمننــا القومــي.

• مقترحــات بشــأن التحــول مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى اقتصــاد
المعرفــة
إن اســتطالع بعــض تجــارب القــوى االقتصاديــة الصاعــدة يظهــر أهميــة

اعتمــاد اقتصــاد المعرفــة ،الــذي يشــمل أضــاع مثلــث «المقاولــة  -التــراب -
والبحــث العلمــي» ،ويهــدف إلــى تثبيــت القيمــة المضافــة «الثــروة» محليــا

ضمــن المجــال الجغرافــي الــذي ينتجهــا ،بمــا مــن شــأنه تثميــن المــوارد البشــرية

وتطويــر منظومــة الحكامــة وآليــات اإلشــراك ،وتحســين الخدمــات األساســية
الصحيــة والتعليميــة والبنيــات التحتيــة والرقميــة.

يمكــن للجهــات ،كحاضنــة النطــاق النمــوذج المغربــي القتصــاد المعرفــة،

بوصفهــا مســتويات يســهل مقارنــة وتقييــم النتائــج الكميــة والنوعيــة التــي
تحققهــا ،وقيــاس قدراتهــا علــى إنتــاج الثــروة محليــا وجهويــا ووطنيــا .وتشــترط

المقاربــة تعبئــة الجامعــات ،بواســطة التوجيــه المباشــر للبحــث العلمــي
بمتطلبــات التنميــة االقتصاديــة الجهويــة ،ومعالجــة اإلشــكاليات االجتماعيــة

والقيميــة ،عــوض مراكمــة أبحــاث تبقــى حبيســة الرفــوف ،أو االســتعانة بمراكــز

دراســات وأبحــاث دوليــة تكلــف البــاد أمــواال طائلــة.
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إن المغــرب ،بفضــل موقعــه الجغرافــي المتميــز كمجــال ربــط بيــن

القــارة اإلفريقيــة واألوروبيــة ،وفتــوة بنيتــه الديمغرافيــة ،وعبــر تثميــن قــدرات

طاقاتــه الشــابة فــي مياديــن المعلوميــات والبرمجــة والرقمنــة واالبتــكار ونظــم

المعلومــات الجغرافيــة ،يتوفــر علــى جميــع شــروط التحــول إلــى قــوة اقتصاديــة
إقليميــة صاعــدة ،مســتندا علــى اســتثمار الخصوصيــات والمــوارد الجغرافيــة
التــي تميــز كل منطقــة وتمثــل نقطــة قوتهــا وتنافســيتها ،وحريصــا علــى ابتكار
آليــات للديمقراطيــة التشــاركية وحكامــة التدبيــر المقــرون بدعــم وتحفيــز النتائــج
الناجحــة ،والصرامــة فــي محاصــرة ثغــرات التدبيــر وتطويــق االختــاالت.

ومــن هنــا فــإن صياغــة اســتراتيجية وطنيــة شــمولية اســتباقية

ومســتدامة وبعيــدة المــدى لمواجهــة األزمــات وتحقيــق اإلقــاع االقتصــادي

المنشــود ،تســتدعي اســتثمار قــوة التفكيــر الجماعــي وربــط الجامعــة والبحــث
العلمــي بمعالجــة الظواهــر االجتماعيــة والمجاليــة وتحديــات التنميــة التــي
يعرفهــا المغــرب.
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خاتمة
فــي الختــام تســعى هــذه المذكــرة إلــى التأكيــد و التذكيــر أن مشــروع

النمــوذج التنمــوي ال يختــزل فقــط فــي جانبــه النظــري ،بقــدر مــا أنــه مشــروع
مجتمعــي متكامــل الحلقــات ،بهيكلــة نظريــة و تطبيقيــة ،يعكــس تطلعــات

المغاربــة للتقــدم الحقيقــي ،مبنــي علــى اقتصــاد المعرفــة واإلبــداع ،و مــن

شــأنه بنــاء اإلنســان المغربــي وتطويــر قدراتــه ،مــن خــال اســتثمار منجــزات
وتراكمــات الماضــي وتوظيفهــا فــي عمليــة تنمويــة جديــدة تأخــذ بعيــن االعتبــار

التحــوالت العالميــة والجهويــة فــي أفــق متوســط وبعيــد المــدى ،الغــرض منــه
هــو االرتقــاء بالبــاد إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة مــن خــال ضمــان العيــش
الكريــم والكرامــة والتقــدم االجتماعــي واالقتصــادي.
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