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 الجديد التنمويالنموذج 

     

مالحظات تهم المؤسسات والمراكز السبعة من حٌث  مساهمتهم فً مٌثاق التنمٌة المقترح من       

 CSNMD .طرف اللجنة الخاصة للنموذج الجدٌد للتنمٌة

بعد المناقشات خالل المؤتمرات السابقة لمجموعة المؤسسات والمراكز ، وال سٌما العروض التً      

 ، وضرورة استكماله ، وباألخص تنفٌذ مبادئه على 2011أرست تشخًٌصا ألوجه القصور فً دستور 

المستوى التشرٌعً والتنظٌمً وكذا المٌزانٌة، مما ٌوجب تركٌز مجموعتنا على النقطة المركزٌة للوضع 

عدم ثقة المواطنٌن من مختلف شرائح المجتمع، وصناعٌون وعمال وتجار وطالب، : الحرج الحالً

 .وحضرٌون وقروٌون، إزاء ما تتحمله الدولة واإلدارة والمؤسسات الرسمٌة

 كٌف تعود الثقة بٌن الدولة ومواطنٌها؟

هو إقامة حوار وطنً حقٌقً ٌحشد جمٌع المواطنٌن من أجل إقامة عقد اجتماعً . الشرط األول     

حقٌقً ٌستجٌب لتطلعات وإمكانٌات واحتٌاجات بلدنا بأسره، على أن ٌقوم التجدٌد الوطنً على قاعدة 

دٌمقراطٌة أصٌلة، ضامنة للحقوق األساسٌة، بإرادة وطنٌة تشارك بحماس وقناعة فً تعزٌز القٌم 

 .الجدٌدة لمواجهة تحدٌات العالم المعاصر

 .هذا التطلع إلى التجدٌد، هو جزء من تارٌخ طوٌل ٌستدعً اهتمام كل من النخبة وأفراد الشعب     

 مرفقة 1947 سبتمبر 23كتب محمد حسن الوزانً فً رسالة إلى جاللة الملك محمد الخامس فً 

 نهضتها، فً األمم عماد هم المثقفٌن أن فٌه رٌب ال ومما " ...:بالمذكرة الشهٌرة المؤرخة، جاء فٌها

 واالستقالل الشورى حزب له ٌعمل ما وهذا. أبنائها من األعظم السواد بسعادة إال تتحقق ال سعادتها ولكن

 واالجتماعٌة األساسٌة والمبادئ الحل ظل فً تتم إنما األمة سعادة أن على الوسائل، من ٌمكن ما بجمٌع

 1."واالقتصادٌة

 تهدف إلى تكوٌن أسس لحل المشكلة المغربٌة فً خضم أزمة 1947 سبتمبر 23وكانت مذكرة       

     .العالقات الفرنسٌة المغربٌة



وٌقترح محمد حسن الوزانً فً هذه المذكرة المرفوعة إلى جاللة الملك محمد الخامس والسلطات       

ولهذه الغاٌة ، ٌقدم فً النقطة . الفرنسٌة، استعادة سٌادة المغرب على أساس ملكٌة دستورٌة دٌمقراطٌة

 : من مشروعهالثالثة

 ـ دٌمقراطٌة ملكٌة ظل فً ـ ٌصبح دستور بوضع المغربً العام الرأي ٌمثل وطنً مجلس تكلٌف "

 .واستقالله بحرٌته المتمتع الغد لمغرب األساسً النظام

 عن بعضها فصل أساس على والتنفٌذٌة، التشرٌعٌة السلطات تنظٌم الجدٌد المغربً الدستور وٌتولّى 

 أمام المساواة المغاربة لسائر وٌضمن البالد، فً للعدالة وصوناً  للحرٌة، حفظاً  تداخلها، وعدم البعض،

 والرأي الضمٌر وحرٌة والجماعة، الفرد وملكٌة والبٌت المراسلة وحرمة الفردٌة والحرٌة القانون،

 وٌمنع والنشر، الصحافة وحرٌة العادل، القانون دائرة فً والشكوى التظلم وحق والجمعٌات واالجتماع

 2."االستثنائٌة الظروف غٌر فً صدورها قبل المطبوعات مراقبة

وهذا ٌدل على العمق التارٌخً للمطالبة بالحقوق األساسٌة والحرٌات العامة التً تقع فً قلب أزمة      

الثقة الحالٌة وحٌرة المواطنٌن فً مواجهة سٌادة القانون المعلنة، والتً تعتبر ضماناتها غائبة بوضوح 

 .فً مجال التطبٌق

 سنة، 75هناك قٌم تشرٌعٌة وتنظٌمٌة مفصلة للحقوق األساسٌة المذكورة أعاله تمت صٌاغته قبل      

وعلٌه فإن الثغرات الموجودة فً النصوص الحالٌة وكذلك تلك التً ذكرها المتحدثون فً مجموعتنا 

ا لتقرٌر تطور جدٌد ًٌ  .ستكون مكماًل أساس

فً نظرنا ٌكون من الضروري التأكٌد على األهمٌة القصوى لمشروع  طموح للتنمٌة، والذي ال      

ٌنفصل عن نطاق الحقوق األساسٌة وإعمالها من خالل سٌادة دولة القانون، وبدون هذه الدٌنامٌكٌة 

األساسٌة، ال ٌمكن أن تكون هناك تنمٌة اجتماعٌة واقتصادٌة قوٌة وطوٌلة األمد، والتً ٌدعمها الشعب 

وبصرف النظر عن هذا المسار الدٌمقراطً الحقٌقً، القائم على الشرعٌة . ألنه المعنً األول بها

الشعبٌة، ال تستطٌع أمتنا أن تحقق االزدهار الذي تطمح إلٌه وبالتالً توازنها الداخلً ومصداقٌتها 

 .الخارجٌة

إن النضاالت التً دارت على مدى عقود من أجل ترسٌخ الممارسات الدٌمقراطٌة والدفاع عن      

الحقوق األساسٌة تستحق أن تؤخذ بعٌن االعتبار؛ وسٌكون هذا االعتبار أًٌضا عامالً ٌمكن أن ٌساعد فً 

 .التفاف مختلف الفاعلٌن االجتماعٌٌن حول عمل
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