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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 الس يد رئيس احلكومة،

 الوزراء، السادةالس يدات و 

 العامة ملقاوالت املغرب، ةالس يدة رئيسة الكونفدرالي

 السادة الرؤساء املدراء العامني، واملدراء العامني، واملدراء. 

 لية،ادلو واملؤسسات الوطنية و  ممثيل املنظامت اخلرباء و الس يدات والسادة

 ،ضيوفنا الكرام

 ،حتية طيبة

بمك مجيعا مبناس بة انعقاد هذا امللتقى ادلويل  أ رحب أ ن بدايةسعدين ي  

 حفظهالسامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس اذلي تنظمه، حتت الرعاية 

، وزارة الاقتصاد واملالية برشاكة مع مجعية أ عضاء املفتش ية العامة للاملية، هللا

 ."ادلول الصاعدةلدلخول الهنايئ مضن  املغريب تمنويال منوذج ل " ا موضوعحول 

جبزيل وأ ود ابخلصوص أ ن أ تقدم لمك، ابمسي وابمس لك أ عضاء امجلعية، 

ثراء  ،للمسامهة يف أ شغال هذا امللتقى ادلعوةتلبيتمك الشكر والامتنان عىل  وا 
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ىل قدراتنا وأ فاق تطوره، ابلنظر ا   المنوذج التمنوي املغريب ماهيةالنقاش حول 

ىل تأ ثران الطبيعي ابحمليط العام، اذلي تطبعه حتوالت  معيقة اذلاتية من هجة، وا 

  .ومتسارعة

 

 الس يدات والسادة

لقد ارتأ ينا وحنن حنتفل ابذلكرى السادسة وامخلسني ال حداث املفتش ية 

أ ن نكون أ وفياء حلجم العطاء اذلي قدمه هذا اجلهاز لبالدان،  ،العامة للاملية

فتحاص يف جمال مراقبة املالية العامة والاعىل مس توى مرامكة اخلربة سواء 

ادلاخيل لال دارات واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية، وافتحاص جناعة 

ال داء وقدرات التدبري، ابال ضافة ا ىل املسامهة يف تقيمي الس ياسات العمومية. 

ة العامة للاملية طوال شلكت املفتش ي ،تقرير 5000أ كرث من فا ضافة ا ىل ا جناز 

هذه الس نوات مش تال لتكوين ال طر الكفؤة يف جمال تدبري املالية العمومية، 

واملؤسسات العمومية. كام وضعت خربهتا املرتامكة  ووضعها رهن ا شارة اال دارة
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دارة الرتابية واملف  ش يات العامة للوزارات يف ت رهن ا شارة املفتش ية العامة لال 

 يات اال فتحاص ادلاخيل وافتحاص جناعة ال داء.  ا طار تعممي مبادئ وأ ل 

 نخرط ا ىل جانب اكفة الفاعلنيا ن الوفاء لهذا الرصيد يدعوان يك ن 

الس ياس يني والاقتصاديني والاجامتعيني واخلرباء ادلوليني، يف بلورة تشخيص 

جامعي لالختيارات املؤطرة للمنوذج التمنوي املغريب ومدى قدرهتا عىل مواهجة 

ادلاخلية واخلارجية، من أ جل كسب رهان ولوج بالدان الهنايئ  التحدايت

تفعيال لال رادة و  تتوجيا ملسار تمنوي غين واملس تحق لنادي ادلول الصاعدة،

 امللكية السامية.

 

عادة بناء  عامل اليوم،ا ن  أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، موزع ما بني ا 

خرائط النفوذ يف نظام  ورمس الس ياس ية والعسكرية والاسرتاتيجيةالتوازانت 

عاملي قيد التشلك، وما بني البحث عن أ نسب الطرق لبناء ومتكل القوة 

احلقيقية، القوة ال ساس، اليت تتفرع عهنا ابيق مكوانت القوة، ونقصد طبعا القوة 
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يف القلب مهنا، قوة الطاقة  عىل ال حص الاقتصادية واملالية والتمنوية، وقبلها، أ و

 البرشية.

ماكن أ حد أ ن جيزم اليوم أ ن هناك من اهتدى بشلك هنايئ ال نعتق د أ ن اب 

اذلي جييب عىل لك أ س ئةل  ولكي ويقيين، ا ىل المنوذج الاقتصادي والتمنوي

ن اكن البعض قد حقق أ ك  من رثالواقع ويستبق ا شاكالت املس تقبل، حىت وا 

 البعض ال خر عىل هذه الطريق.

س نوات، وال زال العامل  10ارب قدامهت العامل قبل ما ي ولعل ال زمة اليت

يتأ رحج ما بني ثقلها وبني التعايف مهنا، قد علمتنا دروسا مثينة، أ ولها أ نه ال وجود 

لمنوذج تمنوي صاحل للك البدلان وادلول ويف لك الظروف. واثنهيا أ ن ال وجود 

ملرشوع تمنوي معزول عن املؤثرات العاملية، واثلهثا اس تحاةل بناء منوذج تمنوي 

نسان، عزل عن اقتصاد املعرفة، واذلي بدوره ال يتحقق بدون الاسترامر يف اال  مب

  أ وال واثنيا واثلثا وقبل لك يشء.
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الرش يدة جلالةل قيادة ال ، حتت منذ هناية القرن املايض بالدان لقد متكنت

زاوج بني اال رادية د ي  فر  ت  من وضع أ سس منوذج تمنوي م   املكل حفظه هللا،

 ثالثة أ معدة رئيسة ومتداخةل: ، ينبين عىل برؤية واحضةوذج قعية. مناوالو 

 لبالدان، والبناء املؤسيس ترس يخ املسار ادلميقراطي -

ضع اسرتاتيجيات تمنوية يتداخل فهيا القطاعي ابلبىن التحتية واملشاريع و  -

  ؛وتطويرها وعرصهنااملهيلكة وتنويع ال نشطة 

يتداخل فيه  ة البرشية واملس تدامةلتمنيبناء اال نسان، من خالل تصور ل  -

الاجامتعي بدمع الكفاءة والتأ هيل والقدرة عىل املبادرة واال بداع وخلق الرثوة، 

جنبا ا ىل جنب مع ضامن ال من الرويح والتفتح والانفتاح عىل العامل، يف تنامغ 

مع مكوانت الهوية الوطنية والشخصية املغربية ال صيةل ذات الروافد املتعددة 

 فاق الواسعة.وال  

وعىل مدى هذه الفرتة الزمنية القصرية، حقق املغرب تراكامت كربى، ال 

ذا نظران ا ىل الوراء، لنتذكر جحم اخلصاص اذلي  ال ا  ميكن قياس جحمها وأ مهيهتا ا 

 اكن يطبع البالد يف اكفة اجملاالت.
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وال أ جد نفيس يف حاجة ا ىل التذكري بلك هذه الرتاكامت ومبختلف 

سرتاتيجيات اليت اكنت وراءها، فال رقام تتحدث عهنا ابلوضوح املشاريع والا

 الاكيف. 

البىن كام أ ن الرتاكامت مل تكن ذات طابع مادي حفسب، بل مشلت كذكل 

 ،ال عامل، وحتديث أ ساليب التدبري ة، من خالل التطوير املس متر ملناخادلامع

نتاجية واخلدماتي والانفتاح عىل عرصنة خمتلف القطاعات  ة وغريها.اال 

واكنت ال زمة العاملية مبثابة امتحان حقيقي ملدى مناعة اقتصادان من هجة، 

بداع الس ياسات الكفيةل ابمتصاص أ اثرها السلبية، فاكنت  ولقدرتنا عىل ا 

اسرتاتيجية دمع الاس هتالك ادلاخيل مضن س ياسة استرامريىة معومية جشاعة 

ا، واليت خرجت مهنا بالدان أ تت أ لكها يف الظروف الصعبة اليت نعرفها مجيع

وحنن أ كرث اقتناعا أ ن ما رامكناه طوال الفرتة املذكورة لعب دور احلصن احلايم 

 للبالد عىل املس توايت الاقتصادية واملالية والاجامتعية.
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نوعي اذلي عرفه اقتصادان ا ن لك هذه املعطيات تؤرش ا ىل التحول ال 

قع عىل مس توى والمتو  القطاعية جياتاالسرتاتي ف الوطين عىل مس توى هيلكته،

لس ياسة اال رادية لبالدان يف جمال ال وراش ا ضافة ا ىل ا، سالسل القمية العاملية

  لكها عناوين كربى لهذا التحول.الكربى للبنية التحتية، 

 

ويف مقابل ذكل حققت بالدان خطوات مشهودة عىل طريق 

قتصاد ال خرض والتمنية املس تدامة، تؤرش ا ىل الاستيعاب والتوطني الفعيل لال

ا ىل أ قل من  ذكل مشاريع الطاقات املتجددة الواعدة بتقليص تبعيتنا الطاقية

حول التغريات  22ورة ادل. وما اس تعداد بالدان بلك مكوانهتا لتنظمي 50%

جناح هذا احلدث الكوين ا ال دليل عىل الزتاهمCOP 22املناخية ) ا (، وا 

لتمنية ابالخنراط يف الانتقال الطايق ودمع اي الرجعة فيه، الواحض، واذل

 .املس تدامة وحامية البيئة
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ة ماكن سامهت يف تعزيزا ن هذه التحوالت واملنجزات رافقهتا س ياسة انفتاح 

وهو ما تعكسه ، والاندماج التدرجيي القتصاده يف احمليط العاملي ادلولية املغرب

العربية، وخاصة مع دول جملس التعاون الرشااكت املمثرة، سواء مع ادلول 

فريقيا جنوب الصحراء، ابال ضافة ا ىل اتفاقيات التبادل  اخلليجي، أ و مع دول ا 

مع خمتلف الل قطاب  اسرتاتيجية ترشااككذا احلر مع عدد كبري من ادلول، و 

اكن أ خرها تكل املربمة مع لك من روس يا والصني ا ابن الزايرتني امللكيتني 

 ين البدلين.ال خريتني لهذ

ىل جانب ادلينامية الاقتصادية، حظي اجلانب الاجامتعي ابهامتم خاص  وا 

من خالل ا طالق مجموعة من برامج فك العزةل وحماربة الفقر والهشاشة ابلعامل 

القروي وال حياء الهامش ية، ويأ يت يف مقدمة هذه الربامج املبادرة الوطنية للتمنية 

(، والربانمج املليك RAMEDية للمحتاجني )البرشية، وبرانمج املساعدة الطب 

لتقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية، وبرامج السكن الاجامتعي وحماربة دور 

 الصفيح ودمع متدرس ال طفال،....
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 الس يدات والسادة

ا ن لك هذه اال جنازات والرتاكامت مل متكن بالدان من الانتقال ا ىل مصاف 

خطابه  أ ن تعرض ذلكل يفاملكل حفظه هللا الةل جل ادلول الصاعدة. وقد س بق

ووضع، ابملناس بة، ال صبع عىل  لثورة املكل والشعب 61مبناس بة اذلكرى ال

زاء مرشوعنا التمنوي احلايل بقوهل:  هل هذا المنوذج قادر  "السؤال اجلوهري ا 

 ".؟وعىل رفع التحدايت والعوائق اليت تواهجه عىل التقدم

ن للنظر فيه اليوم من زاوية التشخيص ابلضبط ما حنن مدعوو هو هذا

 اخللل ا ن وجد والعمل عىل اس تكشاف البدائل املمكنة.للوقوف عىل 

ال أ نين أ فضل أ ن ولعل  التشخيص مير عرب مسارات متشعبة ومعقدة، ا 

أ قترص عىل حماور ثالث ابختصار شديد رمغ أ ن لك حمور ميكن تفكيكه عرب 

 عرشات ال س ئةل.

 :وهل عرب السؤال التايلاحملور ال ول ميكن تنا

هل تتناسب بنية الناجت ادلاخيل اخلام عندان مع رشوط الانتقال 

 لالقتصادايت الصاعدة؟
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ذ ابال ماكن  ا ن هذا السؤال لوحده يلخص جانبا همام من اال شاكلية ا 

اال جابة عليه من جمرد املعاينة البس يطة، بعيدا عن اللغة العاملة، وذكل حني 

حىت ال نقول بشلك  دود الفاليح عىل مس توايت المنونالحظ جحم تأ ثري املر 

 مبارش جحم التساقطات املطرية.

عادة صياغة الرتاتبية  هل هذا يعين أ ن منوذجنا يف حاجة اس تعجالية ا ىل ا 

 داخل بنية الناجت ادلاخيل اخلام؟ 

ذا اكن ال مر كذكل، ما يه أ ليات التدخل اال رادي وما هو التحول  ا 

لس ياسات العمومية قصد توفري ل طرة ات العامة املؤ الاختيار املطلوب يف 

 الرشوط املناس بة؟

سلسةل طويةل من ال س ئةل ترتبط وعىل هذا املنوال ميكن صياغة 

ابالنعاكس عىل الس ياسة الاسترامرية واملوازانتية واجلبائية واملقاوالتية وحىت 

 التكوينية والتاهيلية.

 

 ال خر للتفكري هو:الثاين اذلي قد يكون منطلقا هو  ور احمل
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ما مدى تأ ثري الفوارق الاجامتعية واحنسار الطبقة الوسطى عىل تنش يط 

 احلياة الاقتصادية؟

ا ن هذا السؤال يؤرش مبارشة ملسأ ةل توزيع الرثوة، وهنا ال أ سعى ا ىل 

النظر للمسأ ةل من زاوية العداةل الاجامتعية رمغ مرشوعيهتا، بل من زاوية 

ماكنه براغامتية رصفة تنطلق م ن البحث عن الشلك ال مثل للتوزيع اذلي اب 

ويف هذا اال طار  ضامن دينامية متصاعدة وحيوية للحياة الاقتصادية معوما.

يدخل اجلانب الاجامتعي والفوارق اجملالية والقمية املضافة املمكنة للجهوية 

 املوسعة.

 

 احملور الثالث ميكن مقاربته من خالل السؤال التايل:

ا ىل بناء الانسجام ما بني الطموح التمنوي يف أ بعاده كيف السبيل 

الاقتصادية والاجامتعية وبني تنش ئة اال نسان املغريب مبا ميكنه من متكل 

 املرشوع التمنوي واستبطانه؟
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نعترب أ ن هذا احملور ال يقل جوهرية عن سابقيه، بل رمبا يكون أ خطرمه 

ا ىل الطمأ نينة الروحية )ادلينية(، وأ كرثمه تشعبا، قد يرتاوح من املسأ ةل التعلميية 

ومن التصاحل الهواييت مع روح العرص ا ىل احملتوى اال عاليم ونوعية القمي الثقافية 

 والفنية.

كثري من التجارب تعلمنا أ ن غياب الانسجام بني مشاريع التحديث 

والتقدم وبني مسارات ثقافية يف فرتات حمددة تؤدي ا ىل الانتاكس عىل اكفة 

 ال صعدة.

قد يعتقد البعض أ نه ابال ماكن بناء منوذج تمنوي قوي دون الاكرتاث 

. وعىل نفس الشالكة بناء التمنية يف الرتبية الفنية معوما للناشةو ابلرتبية امجلالية 

أ و حتقيق التمنية دون اس تحضار الرأ سامل  ظل تغييب الكتاب واملقروئية مثال.

 الال مادي.

نه من سوء التقدير اخلطري الاس ت خفاف هبذا اجلانب، ببساطة ل ن ا 

اال نسان هو حمور لك س ياسة تمنوية وهو صانعها يف نفس الوقت، وابلتايل ال 
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ليه من زاوية الفاعل  ميكن حرصه فقط يف احتياجاته الاجامتعية، ولكن النظر ا 

 احلامس اذلي يعكس قامي وتصورات.

 ان لهذا اجلانب.بعد هذا قد ال حنتاج ملساءةل واقعنا لنتأ كد من مدى اس تحضار

 

 

 الس يدات والسادة

تلمك بعض من الانشغاالت العميقة اليت يودلها واقع المنوذج التمنوي 

املغريب، ويه انشغاالت ال بد أ ن مجعمك هذا س يدققها ويقوهما بعيدا عن لغة 

 الارتياح واملبالغة يف تمثني املكتس بات. 

املغريب امجلاعي شلك ا ن اترخي بالدان القريب والبعيد يعلمنا أ ن اذلاكء 

قوة ادلفع الكربى اليت جعلت هذه البالد منارة حضارية اس تثنائية يف هذه 

 املنطقة من العامل وغرست معيقا جذور ادلوةل املغربية يف التارخي واجلغرافيا معا.

يف منأ ى عن املصري هو نفس اذلاكء املغريب اذلي جيعل هذه البالد 

ليه املنطقة  .الاكريث اذلي أ لت ا 
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وهو يف الهناية نفس اذلاكء املغريب اذلي جيمتع هنا اليوم من أ جل اجلواب 

  عن سؤال الانتقال النوعي للمنوذج التمنوي املغريب.

 شكرا عىل انتباهمك

 والسالم عليمك ورمحة هللا


