
 هذه رؤوس أقالم مقترحة لمشروع الميثاق الوطني للتنمية والديمقراطية

 

إن المطلوب من وجود مٌثاق وطنً هو تحقٌق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضً إلى إنجاز -1

مصلحة علٌا لها أسبقٌة على كل شًء،وهذا االختٌار ٌقتضً االعتماد على عالقة بٌن المواطنٌن 

ولذلك فإن هذا المٌثاق فضالَ عن كونه ٌجب أن ٌنبثق . والحاكمٌن تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولٌة

من حوار وطنً واسع ولٌس فقط من إمالء فوقً،فإنه البد أن ٌبدأ أوال من نقد واضح للتجارب التً أدت 

إلى فشل النموذج التنموي،ومن االعتراف باألخطاء التً تضمنتها، ال ٌتعلق األمر هنا بمحاكمة هذا 

إن المٌثاق مطالب .الطرف أو ذاك،بل فقط بامتالك جماعً لوعً نقدي  ٌجنبنا تكرار التجارب الخاطئة

بأن ٌخرج من االلتباس الذي وقع فٌه التقرٌر،عندما اكتفى بسرد أعراض األعطاب الكبرى،دون أن ٌقوم 

بتشخٌص دقٌق لألسباب،وفً الجو الذي نعٌشه والذي ٌتسم بانعدام الثقة والحذر من عدم مطابقة اآلقوال 

لألفعال، فإن المٌثاق ٌجب أن ٌتضمن إشارات قوٌة إلى القطائع التً ٌجب أن نقوم بها لفتح صفحة 

.جدٌدة  

من المهم ان ٌتضمن المٌثاق العناوٌن الكبرى الختٌارات المستقبل،على أن تتكفل السٌاسات العمومٌة - 2

بوضع القرارات المرتبطة بها  موضع التطبٌق،وعند ذلك فإن التنافس بٌن الفاعلٌن السٌاسٌٌن سٌكون 

.حول مضامٌن السٌاسات العمومٌة وحول مدى مالءمتها لالختٌارات التً تحقق حولها اإلجماع الوطنً  

وفً هذا اإلطار ٌمكن االستفادة مما جاء فً تقرٌر اللجنة الملكٌة،من أفكار وتوصٌات واقتراحات عملٌة 

فً بعض األحٌان،سواء تعلق األمر بضرورة االستثمار فً اإلنسان المغربً، بإعطاء األسبقٌة للتربٌة 

والتكوٌن وللقطاعات االجتماعٌة األساسٌة،أو تعلق  األمر باالستثمار فً قطاعات المستقبل،كاالقتصاد 

الرقمً والفالحة والبٌئة، كما ٌمكن تدقٌق بعض االختٌارات المتعلقة بدور ومكانة القطاع العمومً،   

وبقضاٌا المساواة بٌن النساء والرجال،وبالقضاٌا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، 

.وتضارب المصالح،واقتصاد الرٌع، وبضرورة االستثمارالمنتظم فً مجاالت الثقافة والشباب والرٌاضة  

على أن أهمٌة المٌثاق الوطنً ال تكمن فقط فً تحدٌد االختٌارات الكبرى،وفً رسم المعالم التقنٌة -3

لتنفٌذها،بل تكمن أساساً فً األفق السٌاسً الذي تفتحه،والذي من شأنه أن ٌبنً جسورا قوٌة من الثقة فً 

الحٌاة العامة، وٌمكن البالد من نموذج سٌاسً جدٌد،وال سبٌل إلى ذلك إال بالتأكٌد على التالزم البدٌهً 

:بٌن الدٌموقراطٌة والتنمٌة،من خالل التأكٌد  

على مركزٌة الدستور فً الحٌاة العامة وتغلٌب التأوٌل الدٌموقراطً ألحكامه-  

على الملكٌة الدٌموقراطٌة المبنٌة على الفصل ثم التوازن ثم التعاون بٌن السلط-  

على إصالح سٌاسً وتشرٌعً ٌعٌد المصداقٌة والنجاعة للحقل الحزبً والنقابً، وٌمكن المجتمع - 

.المدنً من آلٌات المشاركة والمبادرة الخالقة  

على حماٌة الحقوق والحرٌات األساسٌة وااللتزام بمنع كل حد منها،واالعتراف بها كجزء ال ٌتجزأ من -

. البناء الدٌموقراطً  


