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على هامش النقاش  

حىل النمىرج التنمىي الجذٌذ 

عبذ الهادي بىطالب والبعذ الثقافً فً 

مخطط التنمٍة 

حول التقرٌر العام للنموذج التنموي  ٌجري الٌوم، داخل المغرب، نقاش

تحرٌر الطاقات واستعادة الثقة لتسرٌع وتٌرة "الجدٌد، وهو تقرٌر ٌحمل عنوان 

والمالحظ، أن التدابٌر االحترازٌة المتخذة لمواجهة ". التقدم وتحقٌق الرفاه للجمٌع

قد أثرت على توسٌع دائرة النقاش لٌمتد إلى مختلف المناطق " كورونا"جائحة 

والجهات، وإلى الجامعات والمنتدٌات الفكرٌة والثقافٌة، كما أن توقٌت النقاش فً 

هذه المرحلة، التً تتمٌز بجدولة االمتحانات والعطلة الصٌفٌة واالستعداد 

من شأنه أن ٌؤثر على هذا النقاش ومساره واألهداف المتوخاة ..لالنتخابات القادمة

 نعم، لقد دعا جاللة الملك فً لقائه مع رئٌس اللجنة بمناسبة تقدٌم التقرٌر العام .منه

لجاللته، إلى التفاعل الجدي مع خالصات هذا العمل، كما أكد بالغ الدٌوان الملكً 

على تنفٌذ التوصٌات الوجٌهة الواردة فً هذا التقرٌر، حٌث على الحكومة ومختلف 

 .الفاعلٌن والمؤسسات، كل فً مجال اختصاصه المشاركة لتنفٌذ ذلك

 

والجدٌر بالذكر، أن مؤسسة عبد الهادي بوطالب تشارك فً هذا النقاش، 

ضمن المؤسسات الثقافٌة التً تحمل أسماء عدد من الرموز الوطنٌة التً ساهمت 

فً النضال من أجل استقالل المغرب ومواصلة الكفاح من أجل بناء المغرب 

وقد اختارت هذه المؤسسات، عقد .الحدٌث، مغرب الدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌة

عدد من الندوات لتفعٌل هذا النقاش والمساهمة فً تطوٌر القضاٌا المطروحة 

والجدٌر بالذكر، أن هذه المؤسسات قد حرصت منذ البداٌة على أن النموذج . بشأنه

التنموي الجدٌد ٌنبغً تأطٌره داخل المؤسسات الدستورٌة، حٌث من المنتظر أن 

ٌتدارك توقٌع األحزاب السٌاسٌة على المٌثاق الوطنً للتنمٌة، هذا المعطى 

المؤسسً، حٌث كٌفما كانت التوصٌات والمقاربات التنموٌة المقترحة، فإنها ال 

ٌمكن أن تأخذ طرٌقها إلى التنفٌذ إذا تم تغٌٌب الجانب السٌاسً والمراهنة على 

وفً هذا اإلطار البد من القول، بأن تزامن عرض هذا النموذج مع . التكنوقراط

قرب االستحقاقات االنتخابٌة من شأنه أن ٌدعم هذا الطرح، كما من شأنه أن 

ٌستدعً إلى التساؤل حول ما إذا كانت األحزاب الٌوم، واعٌة كل الوعً، 

بضرورة االعتماد على النخب الكفؤة والنزٌهة، ألن نموذجا من هذا القبٌل ال ٌمكن 
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خاصة وأن من بٌن المالحظات التً ٌوردها التقرٌر . تطبٌقه بنفس الوجوه واآللٌات

تلك التً تتعلق بتعزٌز مشاركة المواطنٌن كركٌزة للدٌمقراطٌة التمثٌلٌة 

 : والتشاركٌة، حٌث ٌؤكد التقرٌر على ما ٌلً 

 

 تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية 
 

إن النظر إلى األداء الدٌمقراطً فً حده األدنى، المختزل فً مظاهر شكلٌة 
وفً االنتخابات، على خلفٌة التوتر المستمر بٌن الحقل السٌاسً والشركاء اآلخرٌن 

 .فً المجتمع المدنً، ٌفقد المسلسل الدٌمقراطً حٌوٌته

 

اعتبارا لتشبث المواطنين باالختيار الديمقراطي، فإنه من األساسي توسيع 
المشاركة السياسية وتعزيزها بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي وتوفير 

 .ظروف التعبئة التامة والكاملة للمواطنين

 

ولهذه الغاية، من المهم إعادة الحيوية إلى الهيئات الوسيطة السيما 
كما ٌجب إعادة تنشٌط . األحزاب السياسية التي تعتبر عماد الديمقراطية التمثيلية

المشاركة السٌاسٌة من خالل انفتاح واسع لألحزاب السٌاسٌة على القوى الحٌة 
للمجتمع وتحصٌن الحقل الحزبً، السٌما من خالل تعزٌز قدرات األحزاب إلنتاج 

األفكار وتنشٌط النقاش السٌاسً وتأطٌر المواطنٌن فً التزاماتهم المدنٌة وفً 
وٌلعب تحدٌث . مشاركتهم السٌاسٌة واالجتماعٌة على المستوى الوطنً والمحلً

وتعزٌز قدرات األحزاب وجاذبٌتها تجاه المواطنٌن وقدرتها على تعبئة الكفاءات 
دورا رئٌسٌا فً استعادة الهٌئات الوسٌطة لمهمتها األولى كممثلة للمواطنٌن وفاعلة 

وفضال عن ذلك، ٌجب أن . فً الحٌاة العامة ومنتجة لألفكار ولاللتزامات المدنٌة
ٌقدم الفاعلون التمثٌلٌون، المنتخبون من طرف األمة، مثاال للقدوة والنزاهة، وهً 
 .القٌم التً ال محٌد عنها من أجل إعادة تأهٌل المجال السٌاسً فً نظر المواطنٌن

 

موازاة مع ذلك، يجب تعزيز الديقراطية التشاركية عبر مضاعفة قنوات 
وٌتعٌن .  التقلٌدٌة أو المبتكرة الموسومة بهاجس اإلدماج والتعددٌة والقربالوساطة

توسٌع نطاق الدٌمقراطٌة التشاركٌة قصد األخذ بعٌن االعتبار بشكل أفضل 
اإلشكالٌات الخاصة بالمجاالت الترابٌة والفئات االجتماعٌة، من خالل اللجوء إلى 

بعض اآللٌات، كما هو الشأن بالنسبة للمٌزانٌات التشاركٌة على المستوى الجماعً 
كما ستعزز . أو للتدبٌر المفوض لمرافق القرب لفائدة التجمعات السكنٌة المستهدفة
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هذه المشاركة، على المستوى الجهوي، بإحداث مؤسسات مثل المجالس االقتصادٌة 
واالجتماعٌة والبٌئٌة الجهوٌة التً تضمن تمثٌلٌة تعددٌة لجمٌع الحساسٌات 

 .والمصالح داخل المجاالت الترابٌة

 

أخيرا، فإن وسائل إعالم مستقلة، ومجتمعا مدنيا متحررا ومسؤوال، 
 على ممارسة اختصاصاته التشرٌعٌة ومساءلة السلطة التنفٌذٌة وبرلمانا قادرا

والقٌام بتقصً الحقائق، تعتبر عناصر أساسٌة من أجل إغناء ومواكبة حٌاة عامة 
غنٌة، نشطة، دامجة ومطبوعة بحس المواطنة والشعور بانتماء كافة المواطنٌن 

 .لمشروع مشترك

 

لهذا فإن مؤسسة عبد الهادي بوطالب حٌن تشارك فً هذا النقاش إلى جانب 

المؤسسات الوطنٌة األخرى، فألنها كفاعل مدنً وإطار جمعوي، بقدر ما تستمد 

مشروعها الثقافً من الرصٌد الوطنً والسٌاسً لألستاذ عبد الهادي بوطالب، فإنها 

تستمده أٌضا من نظامها الداخلً الذي ٌؤكد على مساهمتها فً النقاش العام حول 

بعض القضاٌا المطروحة التً تنسجم مع أهدافها المسطرة، ومن بٌن القضاٌا التً 

تستأثر باهتمام مؤسستنا ما ٌتعلق بالشأن الثقافً الذي ٌالحظ عنه أنه لم ٌحظ 

باالهتمام الكامل داخل التقرٌر، خاصة وأن البعد الثقافً ٌعد من األبعاد األساسٌة 

والجوهرٌة التً ٌنبغً أن تؤطر هذا التقرٌر، وفً هذا المجال ٌمكن العودة إلى 

األستاذ عبد الهادي بوطالب وهو ٌتحدث عن هذا البعد، حٌث تعددت اهتماماته 

الثقافٌة منذ انخراطه المبكر فً الحركة الوطنٌة وولوجه عالم الصحافة، أو 

مساهمته الفعلٌة فً المجال السٌاسً، سواء ضمن المعارضة أو المشاركة فً 

" اإلٌسٌسكو"وقد برز اهتمام الراحل بهذا الموضوع، منذ أن تحمل إدارة . الحكم

المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة لمدة عشر سنوات، حٌث كانت له العدٌد 

البعد الثقافً فً مخطط : "وفً موضوع له تحت عنوان . من المواقف والمبادرات

إن البعد الثقافً هو حجر األساس فً مخططات التطور ": ٌقول " التنمٌة الشاملة

الحداثً، وال سبٌل للتعاٌش مع الثورات التً تتالحق فً عصرنا وتغمر العالم كله 

إال إعطاء األسبقٌة فً عالمنا العربً اإلسالمً للبعد الثقافً واعتبار التنمٌة الثقافٌة 

. ضرورة ال َتَرفا زائدا

 
إن . بٌد أن واقع العالم اإلسالمً ٌعطً صورة معاكسة لهذا المنظور

المٌزانٌات المخصصة فً بعض أقطارنا العربٌة اإلسالمٌة لوزارة الثقافة أو ما 
. ٌعادلها من مرافق إدارٌة موازٌة مٌزانٌات هزٌلة، وتكاد تكون رمزٌة ال ٌؤبه لها
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 والقطاع الخاص فً العالم اإلسالمً ال ٌعرف إال االستثمار فً مٌدان 
االقتصاد، وال ٌرى فائدة خارج االستثمار الزراعً أو التجاري أو الصناعً أو 

وهو . ملكٌة العقارات واألرض، وٌنأى باألموال عن القذف بها فً حمأة الثقافة
ٌحكم على االستثمار الثقافً بأنه عدٌم المردودٌة ومحفوف من كل جانب بأخطار 

ف إال استثمارات محدودة تكاد تكون منعدمة فً مجاالت بناء . الخسارة لذلك ال ُتوظَّ
المدارس والمعاهد والجامعات التً ٌؤدي من ٌغشاها ثمن الدراسة مع أنها تجارة 

. مربحة
 

أما حكوماتنا فهً ال تخصص فً مٌزانٌاتها العامة إال النزر الهزٌل للبحث 
ٌُرصد له أحٌانا واحد فً المائة من المٌزانٌة أو أدون من ذلك وال . العلمً الذي 

نسمع عن دولنا إال نادرا تأسٌس جوائز للعلوم والثقافة وتشجٌع االختراع، كما ال 
ٌدخل فً اهتماماتها إال القلٌل عن تشجٌع الكتب والمجالت والدورٌات المتخصصة 

. "وبناء دور الثقافة والنوادي الفكرٌة
 

إن التقرٌر ٌعتبر المسألة الثقافٌة، ضمن االختٌارات االستراتٌجٌة، لكن 
: ٌالحظ عنه أنه لم ٌتقدم بالمقترحات الكفٌلة بإعادة االعتبار للثقافة، فتحت عنوان 

، ٌؤكد التقرٌر على ما النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة لالنفتاح، للحوار وللتماسك
وٌعتبر المغرب بلدا غنٌا بتنوعه الثقافً وعمقه التارٌخً وتراثه المادي : "ٌلً 

وفً هذا السٌاق، ٌجب أن تصبح الثقافة بالمغرب رافعة متعددة األبعاد . والالمادي
للرخاء االقتصادي وللرابط االجتماعً المتماسك وللقوة الناعمة فً المجال 

إنه رهان للوحدة الوطنٌة فً عالقة مع الطلب على المعنى وعلى : الجٌوسٌاسً 
المعالم التارٌخٌة والهوٌاتٌة، كما تشكل الثقافة أٌضا موردا للنمو واالستثمار 
والتشغٌل أكثر قربا من المجاالت الترابٌة والحاجٌات المحلٌة، وٌمثل العمق 

التارٌخً للمغرب مٌزة ٌتعٌن استغاللها كرافعة لالستقرار على المستوى اإلقلٌمً 
 ".واإلشعاع الثقافً والتعاٌش

 
هذه الرافعة محتاجة إلى دعم من مختلف الجوانب السٌاسٌة والمادٌة، لصٌانة 

الموروث الثقافً وتطوٌره، ولتشجٌع اإلبداع الفكري والثقافً فً جمٌع المٌادٌن 
وفً ...الثقافٌة، من المسرح إلى السٌنما، إلى األغنٌة إلى الشعر ومختلف الفنون

إن العمل الثقافً ال ٌنبغً أن ٌكون عمال موسمٌا . مختلف المناطق والجهات
ومناسباتٌا، بل عمال مستمرا ومتواصال حتى ٌكون المنتوج الثقافً منتوجا حٌا 

 .وفاعال
 

وبموازاة للعامل الثقافً، فإن مسألة اإلعالم ٌالحظ عنها كذلك أنها لم تحظ 
باالهتمام المطلوب، إذ ال ٌمكن أن ٌتقوى المجتمع وال ٌمكن للمغرب أن ٌكون قوٌا 

لقد تضررت الصحافة مع جائحة كورونا ومعها . إال بإعالم فاعل حر مستقل
تضررت القراءة والمتابعة اإلعالمٌة، والمنتظر أن تتبلور بعض األفكار 

والتوصٌات والمقترحات إلخراج اإلعالم من أزمته الراهنة، ألن نجاح النموذج 
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التنموي الجدٌد، رهٌن بدعم اإلعالم القوي والفاعل، وفً هذا اإلطار، ٌنبغً 
 .اإلنصات لمطالب ومقترحات اإلعالمٌٌن وتفعٌلها على أرض الواقع

 
إن النقاش حول النموذج التنموي الجدٌد، ٌنبغً أن ٌتواصل، ألن ما ٌتضمنه 
التقرٌر من توصٌات ومن آراء ومقترحات ال ٌمكن لها أن تتفعل إال فً ظل حوار 

مفتوح مع كل القوى والفاعلٌن لخلق مناخ جدٌد ٌعٌد الثقة للمواطنٌن وٌحرر 
 .الطاقات كما ٌشٌر إلى ذلك هذا التقرٌر
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