
 

 

 من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة

 

إن المطموب من وجود ميثاق وطني ىو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز -1
مصمحة عميا ليا أسبقية عمى كل شيء،وىذا االختيار يقتضي االعتماد عمى عالقة بين المواطنين والحاكمين 

ولذلك فإن ىذا الميثاق فضاَل عن كونو يجب أن ينبثق من حوار . تتسم بالثقة،والشعور باقتسام المسؤولية
،  وأن ينطمق ثانيًا، ائياوطني واسع ،فإنو البد أن يستحضر أواًل المكتسبات التي تحققت لبالدنا بمجيود أبن

من نقد واضح لمتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي،ومن االعتراف باألخطاء التي تضمنتيا، ال 
يتعمق األمر ىنا بمحاكمة ىذا الطرف أو ذاك،بل فقط بامتالك جماعي لوعي نقدي  يجنبنا تكرار التجارب 

 .الخاطئة

إن الميثاق مطالب بأن يخرج من االلتباس الذي وقع فيو التقرير،عندما اكتفى بسرد أعراض األعطاب 
الكبرى،دونأن يقوم بتشخيص دقيق لألسباب،وفي الجو الذي نعيشو والذي يتسم بانعدام الثقة من جية، 

 أن يؤكد عمى اعتماد الحوار كآلية  لألفعال من جية أخرى، فإن الميثاق يجباألقوالوالحذر من عدم مطابقة 
أن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بيا ال محيد عنيا لتحديد االختيارات الكبرى لمبالد،و

بين المواطنين ،إذ في ىذه اإلشارات القوية والشجاعة،توجد الخطوة األولى السترجاع الثقة، لفتح صفحة جديدة
والحقل السياسي،عمى أن تتعزز ىذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة،ومحاربة 

الفساد،وضمان نزاىة واستقاللية القضاء،والكف عن تبخيس دور األحزاب السياسية،بل مساعدتيا عمى 
 .االضطالع بو كاماًل في النظام الديموقراطي

 

 الميم ان يتضمن الميثاق العناوين الكبرى الختيارات المستقبل،عمى أن تتكفل السياسات العمومية من-2
 التطبيق،وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعمين السياسيين سيكون حول بيا موضعبوضع القرارات المرتبطة 

. مضامين السياسات العمومية وحول مدى مالءمتيا لالختيارات التي تحقق حوليا اإلجماع الوطني

 



وفي ىذا اإلطار يمكن االستفادة مما جاء في تقرير المجنة الخاصة بالنموذج التنموي،من أفكار وتوصيات 
واقتراحات عممية في بعض األحيان،سواء تعمق األمر بضرورة االستثمار في اإلنسان المغربي، بإعطاء 

 واالشتغال عمى سالمة البيئة والحفاظ عمى الموارد األسبقية لمتربية والتكوين ولمقطاعات االجتماعية األساسية،
أو تعمق  األمر باالستثمار في قطاعات المستقبل،كاالقتصاد الرقمي الطبيعية ومواجية التحوالت المناخية،

، كما يمكن تدقيق بعض االختيارات المتعمقة بدور ومكانة القطاع العمومي،بما طاقات النظيفةوالفالحة وال
يؤكد أحقيتو بقيادة استراتيجية التقدم في بالدنا،وبقضايا المساواة بين النساء والرجال،وبالقضايا المتعمقة 

.  بمحاربة الفقر والفوارق الفاحشة،والفساد، وتضارب المصالح،واقتصاد الريع

عمى أن إعداد االنسان المغربي لتحديات المستقبل،ال يمكن أن يتخذ فقط بعدًا ماديا يتعمق بتحسين األوضاع 
 من ىا، بل تماسكوالمعيشية ،وتحقيق نمو اقتصادي وتكافل اجتماعي يحافظان عمى استقرار البالد 

الضروري أن يأخذ بعين االعتبار األبعاد الثقافية والروحية لمتقدم الذي ننشده،من ىنا ضرورة إيالء أىمة 
بإحدى المغتين قصوى لحق كل األطفال المغاربة في ولوج المدارس العمومية،والتعمم فييا وجوبًا 

 .،وتمكينيم إلزاميًا من تعمم المغات األجنبية الضروريةالوطنيتين

 قويا ومستدامًا في اوفي نفس الوقت فإن االىتمام باليوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب،يقتضي استثمار
اإلنتاج الثقافي الوطني،وفي المؤسسات الثقافية،والمين الثقافية،والتعميم الفني،وفي تمكين المواطن المغربي 

وأخيرًا فإن تكريس ىذه االختيارات الجوىرية وضمان . من استيالك المنتوج الثقافي بكل تعبيراتو
. نجاعتيا،يستوجبان بمورة سياسة شجاعة لمقضاء عمى األمية،ولمتربية عمى المواطنة، ولمتأىيل الرقمي

عمى أن اإلعداد الثقافي والروحي لإلنسان المغربي،يتطمب كذلك العمل عمى ترسيخ إسالم متفتح 
 .ومتسامح،يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغمو

إن التوجو نحو دولة قوية،أمر ضروري،لكن الدولة لن تكون قوية إال إذا كانت ديموقراطية،حامية لكل 
مواطنييا،وكذلك فإن التوجو نحو مجتمع قوي ىو أمر وجيو،لكن المجتمع لن يكون قويًا إال بتوسيع فضاء 

العمم والمعرفة،وتحقيق المساواة،وتوسيع الحريات الفردية والجماعية،ووضع آليات لإلدماج االجتماعي 
صالح المنظومة الصحية وتجويد خدماتيا وتوفير رعاية اجتماعية فعالة،  واالقتصادي والثقافي لمشباب،وا 

. ودعم البحث العممي والقدرات التكنولوجية لمقطاع الطبي



 التخمي عن العمودية في العالقات بين المؤسسات وبين الدولة غير أن الدولة القوية تعني كذلك
توسيع المشاركة األفقية واالعتماد عمى تنظيم جيوي ناجع وعمى ديموقراطية محمية معبئة والمجتمع،و

. لمطاقات

بيذا االختيار لدولة قوية ولمجتمع قوي سنضمن مشاركة كل الطاقات في بناء مغرب متقدم،قادر عمى 
. االستجابة لتطمعات مواطنيو،في مناخ تطبعو الثقة والمصداقية،وتسود فيو قيم االستحقاق والكفاءة والنزاىة

عمى أن أىمية الميثاق الوطني ال تكمن فقط في تحديد االختيارات الكبرى،وفي رسم المعالم التقنية -3
لتنفيذىا،بل تكمن أساسًا في األفق السياسي الذي تفتحو،والذي من شأنو أن يبني جسورًا قوية من الثقة في 

الحياة العامة، ويمكن البالد من نموذج سياسي جديد،وال سبيل إلى ذلك إال بالتأكيد عمى التالزم البدييي بين 
: الديموقراطية والتنمية،من خالل التأكيد

عمى مركزية الدستور في الحياة العامة وعمى تغميب التأويل الديموقراطي ألحكامو -

 من خالل التكريس الفعمي لمبدأ الفصل بين السمط وتوازنيا  االجتماعيةعمى الممكية الديموقراطية البرلمانية-
وتعاونيا،واالحترام التام لممؤسسات المنتخبة 

 المصداقية والنجاعة اإلصالحات الجوىرية،السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنيا أن تعيدعمى - 
. مكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخالقةتلمحقل الحزبي والنقابي، و

عمى انفراجحقوقي،وتصفية لألجواء السياسية،من خالل مبادرات ممموسة من الدولة تجاه المجتمع،كمقدمة -
. لعودة الثقة،بدء بإطالق سراح الصحفيين ومعتقمي الحراك االجتماعي

عمى حماية الحقوق والحريات األساسية وااللتزام بمنع كل حد منيا،واالعتراف بيا كجزء ال يتجزأ من البناء -
. الديموقراطي

سيعمل الميثاق عمى تجديد القيم الوطنية،وعمى تحفيز الشباب عمى االنخراط في التزام جماعي بيذه الرؤية 
يتسامى عمى المصالح الفردية والفئوية، وعند ذلك،فإن ىذه الروح الجديدة وىذه الوطنية المتجددة ستطمب من 
الجميع ابتكار سياسات عمومية لمتعبئة، ىدفيا تحضير األجيال الجديدة لممساىمة في تحقيق المصالح العميا 

 .لمبالد
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